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Na al jaren ziek te zijn geweest, werd je op 11 
mei verzwakt opgenomen in het ziekenhuis. Je 
moest je huisje bij Eigen Haard verlaten en het 
zou een definitief afscheid worden van de plaats, 
waar je denien jaar tot volle tevredenheid hebt 
gewoond. 
De laatste tijd meer en meer in eenzaamheid, 
omdat je lichamelijke conditie het niet meer toe· 
liet om buiten te komen. Eigenlijk was de auto 
nog het enige middel om naast je kinderen met 
andere mensen om te kunnen gaan. 
De oorlog en het veel te vroeg overlijden van je 
eigen vader hebben diepe sporen achtergelaten. 

Je had het daar vaak zichtbaar moeilijk mee, 
maar kon of wilde daar nooit echt over praten en 
hield je angsten en verdriet voor jezelf. 
In Nederlands-Indië kwam je bij de geneeskundi
ge troepen, waar spoedig je vakmanschap bleek 
als verbandmeester. Je had dolgraag ans willen 
worden. Verstandelijk zou dat geen probleem 
zijn geweest, maar helaas stond de financiële si
tuatie in die tijd die studie in de weg. 
Als elektrisch lasser bij Stork gaf je later 
eveneens blijk van een enorme precisie, die door 
je superieuren hogelijk werd gewaardeerd. 
Tot het laatst bleef je vooral begaan met de ont
manteling van het communisme in het Oostblok, 
zoals je ook altijd geïnteresseerd was in vooral 
politiek en sportnieuws. 
De liefde, die je tegenover je eigen kinderen 
soms moeilijk kon uiten, bracht je wel op voor de 
kleinkinderen. Je leefde erg mee als er weer eens 
iemand jarig was en ook bij ziekte toonde je vol
op medeleven en bezorgdheid. 
Het is voor ons een enorme opluchting dat je 
wens om niet nodeloos te hoeven lijden in ver
vulling is gegaan. 
Nu ben je verlost van alle vrees en pijn, die je ziel 
zo hebben gekwetst. Eindelijk krijg je de rust, 
waarnaar je al zo lang hebt verlangd. 
Vader, bedankt voor al het goede dat we van je 
mochten ontvangen. 
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