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De laatste 5 jaar waren heel moeilijk voor papa. 
Door zijn tweede hersenbloeding werd hij teruggedrongen in een 
steeds kleinere wereld, terwijl die wereld eerder voor hem zo groot 
was. 
Het merendeel van zijn interesses kon hij niet meer volgen, het 
werd voor hem steeds moeilijker te communiceren met de wereld 
om hem heen. Af en toe, als hij zich "goed" voelde was iets van 
de warmte te herkennen die daarvoor zo kenmerkend voor 
hem wa~. Hij was echter geen schim meer van de man die hij 
daarvoor was. Dit was voor ons moeilijk te aanvaarden. In onze 
herinnering leeft hij op de volgende wijze voort : 

Papa was een zorgzame vader , soms op het zorgelijke af. 
Hij was intens betrokken bij het wel en wee van zijn gezin. 
Hij wilde het beste voor iedereen. 
Als oudste zoon uit een groot gezin, had hij een groot 
verantwoordelijksgevoel , en stelde hoge eisen aan zichzelf. 
Diezelfde eisen stelde hij ook aan zijn kinderen. 

Hij was een integer mens, 
eerlijkheid en oprechtheid stonden hoog in zijn vaandel. 
Hij wa~ een man van principes, hoewel hij met de jaren milder werd. 

Hij was gesteld op harmonie. 
Toch ging hij de discussie niet uit de weg. 
Wanneer hierdoor conflicten ontstonden, was 
hij de eerste die de verzoenende hand uitstak. 

Hij was een doorzetter. 
De tegenslagen in zijn leven, zowel privé als zakelijk, 
wist hij te overwinnen door zijn vechtlust. 

Hij was een goed gastheer, zijn deur stond open voor iedereen. 
Hij zag graag dat gasten zich bij hem thuis voelden. 
Hij hield van gezelligheid en van de goede dingen in het leven; 
hij was een bourgondiër. 

Hij schaamde zich niet zijn emoties te tonen. 
Vooral bij bezoek van zijn kleinkinderen genoot hij zichtbaar. 
Zijn emotionaliteit bleek ook uit een intens medeleven met het wel 
en wee van de mensen om hem heen. 

Hoewel sociaal gericht, was hij op zijn privacy gesteld. 
In zijn laaL~te levensjaren werd het moeilijk voor hem om zorg 
van anderen te accepteren. 
Typerend is misschien dat Papa kort na - achteraf ons laatste -
bezoek, alleen is ingeslapen. 

Voor uw medeleven betuigen wij onze oprechte dank. 
Miep, kinderen en kleinkinderen. 




