


In Memoriam 

Frans ten Tusscher 

Frans werd op 30 mei 1916 geboren aan de Peppelenlaan 
in Borne als zoon van Gerhardus Willem ten Tusscher en 
Aleida Geertruida Mulder. Als doopnamen krijgt hij Franciscus 
Bernardus. 
Frans groeit op met drie broers - Jan, Ben en Wim - , twee 
zussen - Annie en Lydie - en een neef - Frans -. Samen 
vormen zij een hecht gezin. In zijn jonge jaren brengt hij 
veel van zijn vrije tijd door op het Meijershof. Daar kan 
hij naar hartenlust spelen en stoeien. Zelf spreekt Frans 
van een gelukkige jeugd, waarin hij veel geborgenheid en 
verbondenheid heeft gevoeld. In de jaren dertig verhuist het 
gezin naar een nieuw pand, dat zijn vader heeft laten bouwen 
aan de overkant van de straat, nu Grotestraat geheten. Dit 
grote pand gaat tevens kantoorboekhandel en drukkerij. 
annex verzeke-ringsbedrijf 'G.W. ten Tusscher' huisvesten. 
In de oorlog vorderen de Duitsers deels het huis. Een van de 
ingekwartierde Duitse soldaten redt Frans van deportatie. Na 
de bevrijding legeren er Engelsen in het huis. Eén daarvan is 
Tom. Wanneer Tom terugkeert, nodigt hij Frans uit om hem 
en zijn vrouw in Schotland te komen opzoeken. Dat is niet de 
enige buitenlandse reis die Frans zal maken. 
Frans is in zijn leven altijd een gematigd man gebleven. Dit 
neemt niet weg dat hij van kinds af aan hield van feesten, in 
het bijzonder die in familieverband. Naast deze 'vrolijke Frans' 
bestaat er ook een 'creatieve Frans'. Zijn creativiteit komt 
jaarlijks volop tot uiting bij de voorbereiding van het Kerstfeest, 

voor hem het belangrijkste jaarlijkse feest. Zijn grootste liefde 
- hij geeft dat kort voor zijn dood nog aan - is 'het bos', dat 
hij samen met zijn zwager Herman in de jaren zestig heeft 
gekocht. Hij brengt daar veel tijd door. Na gedane arbeid een 
sigaartje roken en luisteren naar de vogels. Kijken of er nog 
een eekhoorntje in de boom zit. 
Frans vader komt in 1956 te overlijden. Samen met zijn broers 
Jan en Ben zet hij de kantoorboek-handel annex drukkerij 
voort. Frans richt zich op de winkelverkoop. Zijn broer Wim 
doet de verzeke-ringen. Frans moeder sterft in 1968. Later zal 
Frans steeds vol respect over zijn ouders spreken. Hij is - zo 
laat hij meermalen weten - trots op hen en het gezin dat zij 
hebben gesticht. Wanneer de broers eind jaren tachtig al ruim 
de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, valt het besluit 
het familiebe-drijf te beëindigen. Frans heeft het er moeilijk 
mee. Samen met zijn zus Annie verhuist hij naar een woning 
gelegen tussen die van hun broers Jan en Wim. In 1990 sterft 
Jan. Jan is niet de eerste van de kinderen Ten Tusscher-Mulder 
die overlijdt. Dat is hun zus Lydie, die al in 1974 is gestorven. 
In 1993 overlijdt Frans zus Annie. Frans blijft alleen achter in 
hun grote huis. Hij aanvaardt de nieuwe situatie. Wel begint 
de eenzaamheid te knagen. Het hechte gezin waar Frans uit 
voorkomt, wordt met het klimmen van zijn jaren steeds kleiner. 
Zijn broer Ben overlijdt in 2001 , neef Frans in 2005 en in begin 
2014 zijn laatst overgebleven broer Wim. 
Zelf ziet Frans zijn gezondheid achteruit gaan. Nadat hij eerst 
darmkanker heeft overwonnen, krijgt prostaatkanker hem in 
zijn greep. Uiteraard doet ook de ouderdom zijn werk. Het 
lopen wordt steeds minder. Zijn wekelijkse gang naar de kerk 
moet hij staken. Hij volgt de eucharistieviering nu op de TV. 



Ook de laatste jaren kan hij nog zelfstandig blijven wonen, 
met ondersteuning van de mensen van Carin!, zijn toegewijde 
thuishulp Jolanda en zijn trouwe neef Ben, die - week in, week 
uit - zijn boodschappen doet. Mag zijn lichamelijke gezondheid 
achteruitgaan, zijn geest blijft nog even scherp. Hij blijft bij 
de tijd. Er ontgaat hem niets. Ondanks de mensen om zich 
heen, gaat Frans zich steeds eenzamer voelen. Hij hunkert 
naar de sfeer van toen, naar de mensen uit zijn jeugd, naar 
de geborgenheid van het gezin waarin hij is opgegroeid. Hij 
wil ec hier beslist op zichzelf blijven wonen, totdat de wal het 
schip keert. 
Op 17 oktober 2014 vertrekt Frans naar het verpleeghuis 'Het 
Hof in Hengelo. Hij ziet het leven nog steeds zitten: 'Je kunt 
nog lang genoeg dood zijn' zo laat hij weten. Zijn gezondheid 
gaat echter snel verder achteruit. De kanker is doorgebroken 
en heeft zijn nieren en lever aangetast. Frans schikt zich ook 
nu weer in het onvermijdelijke. Hij heeft een groot geloof in 
een barmhartige God, hoewel hij toch een klein puntje van 
kritiek heeft op diens schepping: 'Onze lieve Heer had het 
doodgaan toch ietwat anders moeten regelen.' Frans ontvangt 
het sacrament van de ziekenzalving. Hij ver-trouwt erop dat zijn 
vader en moeder hem zullen bijstaan in zijn overgang naar de 
dood. Frans is ervan overtuigd dat hij herenigd zal worden met 
alle leden van het hechte gezin waarin hij is opgegroeid. In zijn 
laatste dagen blijft hij helder van geest. 
Op de avond van donderdag 27 november 2014 overlijdt Frans 
in alle rust en vrede in het bijzijn van zijn neef Harrie en diens 
vrouw José. 'Hee is oet de lied ekömn.' 

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte 
hem, dat hij ruste in vrede. 




