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Wie was hij? 
Hij was een echt gevoelsmens. Een mensenmens. Ferry 
hield van gezelligheid en was oprecht betrokken bij 
velen . Woorden die bij ons te binnen schieten als wij aan 
hem denken : eenvoud, gezelligheid, hulpvaardig, sociaal, 
sportief en loyaal . 
Hij had zowel een heel makkelijke als een hele moeilijke kant. 

Zo maakte hij gemakkel ijk contact, maakte hij zich niet 
druk over uiterlijkheden, was hij tevreden met weinig, 
was hij niet kieskeurig met eten en kon hij genieten van 
de kleine dingen des levens. 
Zijn moeilijke kant uitte zich in het feit dat hij zwaar op 
de hand kon zijn, zijn afhankelijke opstelling, 
voornamelijk van zijn vrouw Julia, en zijn angst voor 
verandering en loslaten. Ferry kon emotioneel en 
melancholisch zijn. 
Hij kon zich goed inleven in andere mensen en zijn 
associatief vermogen was groot. Wel vond hij het lastig 
om zich goed uit te drukken. Het frustreerde hem als hij 
daardoor geen aansluiting kon vinden . Hij was immers 
continue op zoek naar verbinding. 
Ferry hield van tuinieren, badminton, vissen, eten, oude 
rockmuziek, jive, fietsen en wandelingen maken. Maar 
het meest hield hij van zijn vrouw en dochter. Op initiatief 
van zijn vrouw heeft hij genoten van vele reizen overzee. 

Korte levensloop 
Geboren op 10 september 1943 te Buitenzorg, Indonesië . 
Hij was het negende en laatste kind in de familie. 
Zijn vader, die in het Jappenkamp is overleden, heeft hij 
nooit gekend . 
Op 12-jarige leeftijd verhuisde hij naar Sneek en van 
daaruit naar Hengelo, omdat zijn broers in Hengelo werk 
konden vinden . In Hengelo volgde hij zijn schoolopleiding 
en hij bracht zijn diensttijd onder meer door in 
Ossendrecht . 
In mei 1967 leerde hij Julia kennen, met wie hij in 1971 in 
het huwelijksbootje trad . In 1976 werd hij vader van zijn 
eerste en enige dochter Elvira . 
Na het faillissement van QTecqQ in 1999 nam hij voor 
goed afscheid van zijn werk als technisch tekenaar/ 
ontwerper. In zijn laatste jaren ging hij veel op stap, 
bijvoorbeeld naar de koempoelan en Bogor reünie. 
Daarnaast vulde hij zijn tijd veel met puzzelen en sport. 


