
Geboren als pngs:e in een gezin va11 zes kinderen IS hiJ 
nu als laatste doodgegaan Prachtige vertlalen kon hiJ 
'erte!len over Zlfl ondeugende streken 1n de 'abriek va'l 
z ;n vader of, later. CNer het taarten wegbrS'lgell l.()OI" 

Zljll moeder. Da: deed h~ lle; rie'st met loSS& handen 
balancerend op Zjll flets. Als die ~a,ongen heeft 
moede< hem ook eren kenren. Graag vertelde h• ons 
hoe h~. kle1t1 van stuk op een stoep,e g ng s:aan en 
- neus in de wind - zet· "Vader 'Jebets. 1k W1I rnet JEl docti 
ter uit• Als l9-1arige stond h11 al voor de klas en t'IOOVOOI 
h11 oOk uithaalde op de kweekschool. in z11n werk was h J 
vanaf het beg n heel serieus en consc1ënt1eus. Wat was 
hij trots op de goede resultaten die z11n leerlingen bij het 
eindexamen 1aar in, jaar uit haalden. H11 was z11n ti1d ver 
vooruit. We hennneren ons bi1voorbeeld ta rijke excul'SISs 
naar Kleef. waarbij h• rustig '1et verkeer door de polJtie 
liet lamleggen om ZlJl1 ieertngen vei ig door de stad te 
loodsen. Ik der.k dat heel veel oud1eernngen ziCh her>'l 
henmeren als een strenge. recti~vaardlge en beVlogen 
leraar. Na Zijn peoso-ienng leerde hiJ Spaans waarmee 
hij veel gastarbeiders als tolk een plez,er t:eeft gedaan 
De laatste iaren veroiepte hiJ ZICh in het Jta:iaans. We 
konden hem geluk1<ig maken me; een ~.veedehands 
Italiaans romannetie. Hoev,e h11 van vroeg ·ot iaat werkte, 
was hJ als vader voor ons aiom tegenwoordig. "Ik hoor 
en zie a11es", ze hij en wiJ wisten zeker dat dat ook zo 
was. We hadoen zoals hiJ dat zett noemde een heilig ont
zag voor hem. Vaders w11 1s wet. Pas geleden vertelde h11 
pastor Zemann hoe jammer hiJ het vond dat hij vroeger 
1 efde met verantwoordelijkheid kon verwarren. Na zi1n 
hartstilstand. tien jaar geleoen. konden WIJ steeds meer 
merken hoe dierbaar w11 hem waren. tvloeder betekende 
alles voor hem. Haar geluk was ZJJll levensdoel H~ heeft 
beloofd haar niet in de steek ;e Ja:en. Trouw aa'l deze 
belofte fietste hij. Italiaanse •NOOrdj9S repe;erend. a'ge
Jopen dne ,aar elke dag naar T ert>org waar Zf n het 
V€fl)leeghus zat. "Ik laat haar niet zo tang a €.€11" ze hif 
:oen hJ afgelopen vrijdag bediend werd. zo onge<>Jldig 
als h1 \vaS zo hidzaam wist h . Vit weken lang z1,n zi~n 
te- verdragen. We zul en hem erg missen. 
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