
Hoe mooi was het geweest als je hier bij kon zijn…  
Zo veel mensen speciaal voor jou.  
 
Als Benjamin en hekkensluiter van de familie had ik graag het laatste woord. Zelfs vandaag.  
Maar vandaag niet omdat ik het wil, maar omdat het moet en de traditie hoog te houden. 
 
Op je sterfbed vroeg je of je wel en goede vader was… of je niet meer had moeten doen. 
Had je meer kunnen doen dan? 
Naast je letterlijk ziek te werken voor ons en er altijd te zijn voor ons en altijd achter ons aan te gaan als 
we weer eens op pad gingen om te toeteren?  
 
Wat hadden we dan meer moeten verwachten van je? 
Dat je ons eten gaf? Dat je onze slee trok? Dat je ons op vakantie mee nam? Dat je ons liet winnen met 
rummikub? Dat je ons liet studeren? Dat je ons in alles steunde? Dat je trots op ons was? Dat je van ons 
hield? Dat je de voorbeeld-vader was die wij zelf (proberen te) zijn nu? 
Dat hebben we nooit van je verwacht en toch heb je het allemaal gedaan! 
 
Nooit alleen, je deed het altijd samen, samen met ma, want jullie waren een team, door dik en dun, 
zorgen en geen zorgen... En ook al zijn we vandaag speciaal voor jou gekomen, wil toch graag een 
applaus voor onze moeder, oma, jouw vrouw: Coby. 
 
Wij verliezen niet alleen onze papa en opa, maar ook een groot graficus, een vak-visionair. Toen ik op de 
MTS zat (1992 – 1996) fluisterde je al dat het boekbinders-vak uitstervende was en dat ik iets anders 
moest gaan doen.  
Jammer dat je nu echt daad bij woord voegt… 
Maar het was wel een heel goede tip! 
 
 
Naast deze tip had je veel levenslessen. Altijd wel iets met humor… 
Zo leerde je ons niet te snel te oordelen. “Eerst kijken, dan zeiken” zei je. 
 
Elke week zeken wij dat wij niet mee naar het bos wilden om met Olaf te wandelen. Maar elke week weer 
vonden wij het achteraf toch leuk. 
Ik hoop dat dàt nu ook het geval is en wij het achteraf toch leuk vinden dat je er niet meer bent. 
Ik vrees alleen dat ik te lang heb geloofd dat jij altijd gelijk hebt…  
-iets wat ik overigens ook van je geërfd heb- 
en dat je deze keer geen gelijk hebt. 
 
Aan het eind van elke boswandeling had je steevast één vraag.  
Jaren lang hebben wij je doen geloven dat wij het niet wisten. Daarna hebben wij vele jaren het antwoord 
uit pure ellende maar gegeven, al voor je het vroeg. 
Ik wil dan ook met deze vraag eindigen… 
 
“Welke naaldboom verliest, zijn naalden in de winter?” 
  
Ik weet het nog pap, en ik hou van je, mooie wandeling en knuffel Olaf voor me!  
 
 


