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De pa, zoals hij altijd zei.
Geboren in 1943, jonge mens
in de “Woodstock periode”.

Gans je leven je dromen achterna,
en grotendeels verwezenlijkt.

Soms moeilijk voor je omgeving
“je was een stille”, maar toch doorgegaan

op jouw manier.
Jouw gezegde “Leven en laten leven”.
Dat neem ik mee in mijn verdere leven!

Dank u, rust zacht pa.

Jouw zoon



Martin, hoe was je leven?
Zoals bij iedereen, met Ups and Downs, nu terug gekeken 
was het niet zo slecht, er waren meer Ups dan Downs.

Martin en je vraake?
Chris heeft me geleerd om te genieten van de natuur.
De beloftes zijn “In goede en kwade dagen” terug
gekeken waren er meer goede dan kwade dagen.
Wij hadden liefde, vriendschap en respect,
dat heeft ons geholpen.

Martin, en je zoon?
Ik (wij) was zo trots op hem en tevreden dat hij het geluk 
in Ann heeft gevonden. Chris heeft vannacht iets
verteld over wat Herman heeft geschreven, ik heb het 
niet kunnen laten blijken maar heb het toch gehoord, 
mijn zooneke...... die mij ‘n toffe vent vond!

Martin, en je familie?
Wel, we zaten niet op elkaars schoot, wij hadden allen 
onze levens, onze hobby’s, onze interesses. Maar als er 
iets was, stonden wij daar voor elkaar. Als wij allen samen 
aan tafel zaten, waren de discussies nooit ver weg, ieder 
moest zijn gelijk hebben. We gingen wel tevreden naar 
huis. Mijn broer Eddy en Elise, de wereldreizigers
Mijn zus Hilda en Hugo, onze fietsmaten
Mijn zus Nadine en Mark, de mobilhome genieters
Mijn zus Carine alias Tante C

Martin, je bent zo ziek en zo moe, ik heb een mooi
plaatsje voor jou, in de natuur waar je je goed gaat
voelen, en je nog altijd een oogje in het zeil kunt houden.

Martin, ga je mee?

Ja ik ga mee,
Ik ben reeds uitgestrooid.

TOT ZIENS IEDEREEN!

Geschreven door Chris, na gesprekken met Martin.

Het afscheid heeft plaatsgevonden in intieme kring.


