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Toen mijn moeder mij opbelde met de mededeling dat papa een 
hersen infarct had gekregen, kon ik het bijna niet geloven. Mijn 
vader zou op zijn minst honderd worden, daar was ik altijd van 
overtuigd geweest. Zo sterk en vitaal, zoveel levensenergie, zoveel 
ondernemingszin, dat was toch niet klein te krijgen! Maar het 
leven dacht er anders over.
 
We hebben de afgelopen dagen samen –met mijn moeder, mijn 
broer Arnout en mijn echtgenoot Steven–  herinneringen op-
gehaald, en aan de hand daarvan heb ik geprobeerd Mannes te 
kenschetsen in een aantal verschillende rollen.
 
Mannes de Doener
Allereerst was daar Mannes de Doener. Laat ik beginnen met een 
kenmerkende anekdote uit mijn eigen leven. Ik herinner me nog 
goed de tijd dat we net ons eerste huis hadden gekocht. Ik had een 
baby op de arm en een kleuter aan de hand, en we waren totaal 
overvoerd met alle klussen die er gedaan moesten worden. 
 En daar kwam mijn vader om acht uur ’s ochtends aan. Hij 
deed zijn werkkleren aan, pakte de verfroller, klom op een trapje, 
begon links bovenaan bij het plafond, en werkte rustig, streek voor 
streek, de hele kamer rond totdat hij vier uur later rechtsonder 
aangekomen was. Let wel: zonder ook maar één pauze te nemen! 
 Hij at vervolgens een stapeltje meegebrachte boterhammen en 
dronk twee kopjes koffie terwijl we gezellig bijkletsten. Een uur la-
ter stapte hij opnieuw op het trapje waar hij ’s ochtends begonnen 
was – waar de verf inmiddels droog was geworden – en schilderde 
nógmaals de kamer rond. Aan het eind van de dag was de hele 
kamer gewit, zonder een moment van stress of gezeur. Dat was 
Mannes de Doener.
 

Papa is geboren en getogen in een boerengezin in Beerze. Hij 
werd geboren in de tijd dat er nog met paarden werd geploegd en 
in bedsteden werd geslapen. Je deed hem geen groter plezier dan 
hem te vragen hoe het vroeger op de boerderij ging. Eindeloos kon 
hij daarover vertellen. En hij vertelde ook dat hij dáár had leren 
aanpakken. Niet overhaast, want dan brand je op, maar rustig en 
tegelijk volhardend. Dat was voor ons –kinderen van een andere 
tijd– een mooie les.
 
Bij ‘doen’ hoort overigens soms ook ‘even niet-doen’, even afwach-
ten, en dat kon Mannes ook. Zo kwam er regelmatig een heel leuk 
meisje over de vloer in die boerderij, een vriendinnetje van Man-
nes’ jongere zus Diny. Maar dit leuke meisje was wel zes jaar jon-
ger en dus nog een beetje te jong voor een vriendje. Maar Mannes 
zag haar en dacht bij zichzelf Die is voor mij. Ik wacht wel!. En dat 
deed hij. De rest is geschiedenis.

Het was Mannes overigens inmiddels duidelijk geworden dat het 
opvolgen van zijn vader op de boerderij misschien toch niet zijn 
weg was. Maar zo heel ver verwijderd raakte zijn werk niet van het 
aanpakken op de boerderij: aanvankelijk op de Betuwse Tuinbouw 
Coöperatie in Nederhemert en later bij de gemeente Zwolle, waar 
hij leidinggevende was van de medewerkers van de groenvoor-
zieningen. Ondertussen volgde hij ook nog het avond-atheneum. 
Over aanpakken gesproken!
 
Maar ook buiten zijn werk bleef Mannes iemand die van alles wil-
de ondernemen. In een tijd dat een vakantie in Duitsland al heel 
wat was, leek het hem leuk om met zijn gezin naar Zuid-Frankrijk 
te gaan. En toen windsurfen net een beetje in begon te komen, 
kocht Mannes meteen een zeilplank voor het gezin. Skiën? Ja, 
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dat leek hem ook leuk, en dus zaten we ineens in februari in een 
caravan tussen de metershoge sneeuw ons kopje chocolademelk te 
drinken, moe maar zeer tevreden over weer een dag op de latten. 
En met een camper reizen maken door Griekenland, Marokko en 
Turkije, dat leek hem later ook wel wat. Mijn ouders hebben met 
hun camper eindeloos rondgereisd, en wat hebben ze daar veel 
plezier van gehad.
 
Tijdens onze zomervakanties in Frankrijk sloop hij meestal om 
zes uur ’s ochtends voorzichtig de caravan uit en maakte alvast een 
lange wandeling. Dan kwam hij ’s ochtends om negen uur met het 
stokbrood onder de arm weer thuis. Als wij de caravan uit kropen 
voor ons ontbijt, dan had hij al een heel avontuur achter de rug.
 En toen kwamen natuurlijk later in zijn leven de grote wandel-
tochten. Op zijn achtenzestigste maakte hij zijn eerste lange wan-
deling van zo’n 2700 kilometer, vanuit zijn voordeur in Epe, naar 
Santiago de Compostela. Klein detail: hij deed dat in 73 dagen, 
met een gemiddelde snelheid van 37 kilometer per dag. ’s Nachts 
bivakkeerde hij in zijn tentje, in een pelgrims-herberg, maar ook in 
een hooiberg of gewoon aan de rand van de weg of in het bos. En 
heel vaak werd hij uitgenodigd bij mensen thuis.
 De tocht naar Santiago was zo’n indringende ervaring, dat hij 
nog tweemaal een pelgrimstocht naar Santiago ondernam. Eén 
vanuit Sevilla in het zuiden van Spanje door het verzengende bin-
nenland, en één vanuit Saint Pied de Port in de Pyreneeën – via de 
oude Camino del Norte langs de Atlantische kust. 
 Op een gegeven moment waren de lange afstandswandelingen 
gedaan –hij kreeg te veel last van zijn knieën– maar met zijn 
wandel maatjes in Epe maakte hij desondanks tot het allerlaatst 
nog vele kilometers.

Ook als zijn kleinkinderen Hebe en Leander een weekendje kwa-
men logeren –en dat deden ze vaak en met heel veel plezier– vond 
hij het altijd leuk om iets met ze te gaan doen: samen aardappels 
gaan rooien in de tuin, naar de hertenkamp fietsen, of gewoon een 
boswandeling in de buurt maken. Onze kinderen hebben altijd 
genoten van de logeerpartijen bij opa en oma – want er gebeurde 
altijd wel wat.
 
Naast Mannes de Doener was er ook…

Mannes de Helper
In het gezin Nijboer in Beerze waren dienstbaarheid en naasten-
liefde vanzelfsprekende begrippen. In de oorlog zaten er bijvoor-
beeld onderduikers op de boerderij. De betrokkenheid bij het ver-
zet kostte zijn oom die ook nog op de boerderij woonde, vlak voor 
de bevrijding het leven. Hij werd de boerderij binnengedragen op 
een ladder. Dat was iets waar onze vader meermalen aan refereer-
de, zoveel indruk had het gemaakt op zijn jonge vijfjarige leven.
 
Ook mijn vader was later een echte helper. Viel er een heg te snoei-
en, een potstal uit te mesten, een kerk te schilderen of een partijtje 
hulpgoederen naar Roemenië te brengen? Hij was van de partij.
 Hij deed dat enerzijds omdat hij hield van sociaal contact. Onze 
vader was heel zorgvuldig en trouw in zijn vriendschappen. Hij 
kon goed luisteren, en veel mensen vertelden hem hun hele le-
vensverhalen. Veel van zijn vriendschappen dateren nog van heel 
vroeger, zelfs nog van de basisschool. Mensen die onze ouders 
ontmoetten tijdens vakanties werden goede vrienden, en ze bleven 
elkaar bezoeken. 
 Hij genoot ook van de gezelligheid bij de tennisclub, de koren 
waarin hij zong, de wandelclub, de kerk, de voedseltuin, en nog 
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veel meer. Als er dan iemand een klusje had, stond hij vooraan om 
zijn diensten te bewijzen.
 Maar Mannes de Helper had ook een heel idealistische kant. Al 
voor hun trouwen maakten mijn moeder en hij plannen om naar 
het buitenland te gaan, om ontwikkelingswerk te gaan doen. Maar 
toen werden de kinderen geboren, kreeg hij een baan in Neder-
hemert, en werden andere dingen belangrijker. Zo gaan die din-
gen. Maar wat mijn vader eenmaal in zijn hoofd had, ging er niet 
zomaar uit. Na zijn pensioen vertrokken mijn beide ouders alsnog 
naar Ghana, waar ze zich verbonden aan een ontwikkelingspro-
ject. Daar reden ze samen op de motor, mijn moeder achterop, 
langs de verschillende dorpen in de woestijn. En nog onlangs zei 
hij tegen mijn moeder –toen ze spraken over de oorlog in Oekraï-
ne: daar zou ik nou wel naar toe willen na die oorlog, om dat land te 
helpen opbouwen. 
 
Mannes de Natuurmens
En dan was er Mannes de Natuurmens. Wat kon papa van de na-
tuur genieten! Al vanaf jongs af aan werden wij als kinderen mee-
genomen de natuur in. Ik herinner me nog goed dat hij ons mee-
nam naar de Rode Kolk, een prachtig stukje natuur aan de Vecht 
vlak bij zijn ouderlijk huis, waar hij ons wees op de schoonheid van 
alles wat groeit en bloeit. Hij was altijd de eerste die - zelfs vanuit 
de auto - een haas zag lopen of een roof vogel boven het veld zag 
zweven.
 In de natuur vond hij rust. Daar kwam het bestaan even tot zijn 
essentie – gewoon het ‘zijn’ in dat grotere geheel van de natuur. 
Meer had hij echt niet nodig om gelukkig te zijn. Het was daar-
door bijvoorbeeld best wel lastig om een verjaardagscadeautje voor 
hem te kopen. Hij zei dan: Ik hoef niets. Geef mij maar een bolletje 
touw.

Op zijn wandeltochten naar Santiago werd zijn rugzak allengs 
lichter. Eerst werd het scheerapparaat terug naar huis gestuurd. 
Toen werd zijn primusje weggegeven, zijn blocnote weggedaan, 
totdat hij alleen het allernoodzakelijkste met zich meedroeg. Toen 
hij weer thuiskwam, vroegen we hem of hij eigenlijk tot diepe-
re inzichten was gekomen gedurende deze pelgrimstocht. Zijn 
antwoord: ‘Ik ben steeds meer gaan inzien hoe weinig een mens 
eigenlijk nodig heeft.’
 
Mijn ouders zijn allebei groot geworden in de gereformeerde 
traditie. Bij ons thuis werden de verhalen verteld over het zout der 
aarde, de andere wang, de verloren zoon, het mosterdzaad, de ver-
loren penning, en de ware wijnstok. Mijn ouders zijn bepaald geen 
mensen die alles zeker weten en ze lopen al helemaal niet met hun 
geloof te koop, maar zoals mijn moeder het laatst zei: Jezus was ons 
voorbeeld. 
 Mijn ouders hebben de woorden van Jezus, die ze met de paple-
pel binnen hadden gekregen, als vanzelf begrepen en doorvoeld – 
en die woorden werden de grondslag waarop ze hun leven hebben 
gebouwd. 

Liefde
Mannes de Doener, Mannes de Helper en Mannes de Natuur-
mens: drie gezichten van onze papa, die alledrie gedragen worden 
door de Liefde. 

Liefde voor mama, voor Arnout en voor mij – Simone.
Liefde voor mijn man Steven 
 en voor zijn kleinkinderen Hebe en Leander. 
Liefde voor zijn familie, zijn vrienden, zijn buren en zijn kennissen.

Wij gaan hem ongelooflijk missen.



10




