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 Een paar weken na onze vergadering in januari ontvingen wij het droevig nieuws dat Herman 

overleden was . Na 4 jaar van vechten tegen de kanker , kreeg hij het slechte nieuws te 

verwerken dat de chemo niet meer aanpakte . Iedere keer na de ontelbare malen dat hij was 

opgenomen in het ziekenhuis was Herman er weer . Hij was dan weer vol levenslust , had weer 

kracht en zat vol nieuwe ideeën . Wij vergeten niet hoe hij op onze Kerstshow in Het Getouw 

met zijn zelf uitgewerkte computer kwam op het podium . Allerlei goed gevonden argumenten 

zaten er in met grappige vondsten en zinspelingen . Het laatste optreden dat wij meemaakten 

van Herman was in december 2012 op ons Kerstfeestje in De Grot . Hij was toen de redder van

de avond en de spil waar alles om draaide . Het bekende spel “Hoger-lager” werd door hem 

meesterlijk vertolkt tot jolijt en vreugde van onze hele club . Jongens wat hebben wij toen wat 

afgelachen !

Herman putte zijn kracht uit zijn diep geloof . Samen met zijn vrouw Chris waren zij getrouwe 

leden van de Evangelische Kerk . Zijn zeer sterke geloofsovertuiging hielp hem iedere keer uit 

de diepe put . Ook kreeg hij een andere visie op zijn ziekte . Het was voor hem een soort proef 

die hij moest doorstaan on iets te bereiken wat mooier is dan het leven op aarde . Zo is hij ook 

gestorven . Op die bewuste zondag 24 februari 2013 , omringd door zijn naaste familie 

luisterde hij nog één keer naar zijn lievelingsmelodie en is dan vredig ingeslapen . 

 De dag van zijn begrafenis zat de kerk van “De levende hoop” in Herentals overgeladen vol . Er

werd gezongen met een orkest en met had soms het idee dat men deze liedjes kende hoewel 

men ze voor het eerst hoorde . Heel deze dienst draaide om de persoon van Herman . Zijn drie 

kinderen maakten een tekening op het podium als eerbetoon aan hun Papa met beelden uit 

zijn leven : kaarsen maken , goochelen, teksten schrijven, …. Tijdens de offerande was er een 



eindeloze rij om een laatste groet te brengen aan Herman . Een groot bewijs om aan te tonen 

hoe geliefd hij was bij zijn vrienden . 

Herman het was veel te vroeg dat je bent heengegaan , bedankt voor je vriendschap en je 

vrolijkheid in onze goochelclub ! 

Een rouwkrans van onze club werd geschonken aan de familie . 

Hij was 58 jaar .
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