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Bijna al zrjn jaren heeft hij in Delden gewoond 
en is er in alle opzichten geheel mee vergroeid 
geweest. Meer nog, hij was een van die wei
nige figuren die een gemeenschap als die van 
Delden wisten te dragen, niet het minst door 
zijn haast levenslange politieke inzet en maat
schappelijke positie .. Hij is niet enkel een on
uitwisbaar deei van Stad Delden geworden 
maar ook iemand die voor een dergelijke ge
meenschap als '1et ware spiegel en geheugen 
IS. 

Ondernemend, en met die onverzettelijkheid 
die grote mensen kenmerkt, was hij een mee
levende figuur met alle gebeurtenissen en 
wisselvalligheden die de karakteristieke ge
schiedenis van Delden uitmaken. Zijn welhaast 
legendarische kennis van mensen, geschie
denis en zaken rondom hem vond men ook 
terug in zijn grote hartstocht voor de jacht, 
waarbij hij zowel de ligging van het veld en de 
sluipgang van het wild kende als de strategie 

voor het uitzetten van jagers en drijvers wel
haast feilloos in praktijk wist te brengen. 

Frans Schneider vergat nooit uit welke familie 
hij stamde en hij was er trots op. Evengoed als 
het kleurrijke verhaal en de anecdote boeide 
hem de zin voor traditie en godsdienst en 
beide wist hij hoog te houden. HiJ was een van 
die gestaltes die uitgroeien tot een haast mas
sieve statuur waarbij zijzelf de traditie worden 
waarin zij zijn opgegroeid. HiJ deed dat met 
humor en verve. Hij deed het ook met die wat 
zeldzame combinatie van grote overtuiging en 
zin voor relativeren. 

Sterke figuren zoals hij, wanneer zij hun tijd 
moeten volmaken. kennen tenslotte ook de 
periode waarin men oud gaat worden. Maar 
tot dicht bij zijn verscheiden heeft hij zijn stem
pel op z1;n omgeving weten te drukken en is 
dezelfde gebleven die hij altijd was, zich bewust 
van zijn rol en stand. Met het inzicht, een groot 
mens waardig, heeft hij zijn naderend einde 
onder ogen gezien. Niet als een nederlaag, 
maar als een waardige uittocht die een leven 
bekroont zoals hij het heeft wensen te leiden 
en in de wetenschap dat wij voor een beter 
leven geschapen zij:1. 


