
Lieve mensen,

Ab was een bijzondere man. 
Zelf wist hij niet half hoe bijzonder. 

Hij was.
Hij is er niet meer. 
Daarom zijn we allemaal hierheen gekomen..

Onze beide dochters hebben in z'n laatste weken hun uiterste best gedaan om te helpen en 
dichtbij hem te zijn. Hij vond dat heel fijn, en was ze daar zichtbaar dankbaar voor. 
Corrie en Erich, Anka en Rajah, Martien, Hans en hun dochters Tessa en Denise, Cynthia, Leo 
en kleinzoon Jim ze deden wat ze konden.  
Vrienden en vriendinnen zijn nog langs geweest. Hebben hem nog gezien. 
Ontluisterd, moe en ziek, maar nog steeds Ab. Het kon maar kort duren, want dan was hij te 
moe

Na vandaag leeft hij voort in onze herinneringen. En in onze dromen.

Het is niet te geloven hoeveel hij teweeg heeft gebracht.
Zelf was hij zich nauwelijks bewust van z'n inbreng en z'n charmes.

-----------------------------------------------
Zappa kon vrouwen en meisjes in z'n teksten bezingen, als satire. Spannend, uitdagend, 
heftig, 
blónd...vond íe leuk.   

Vrouwen waren belangrijk in zijn leven. Liefst mooie vrouwen. 
Op internet, in de film, in de kunst. Maar niet alleen dat:
------------------------------------------------
In zijn leven hebben een aantal vrouwen een belangrijke rol gespeeld.
En 't was een voorrecht één van die vrouwen te mogen zijn.

Vrouwen. 
Hij kon zomaar geboeid raken door een speciale gedragingen.
Af en toe in stilte verrukt van wat ze in hem konden losmaken. 
Een fraaie verschijning, een gebaar, een glimlach, een vertrouwd gevoel... 
-------------------------------------------------- 
Om te beginnen was daar zijn moeder, Corrie Stammeshaus- Miermans. 
Hij vertelde meer dan eens over hoe het ging toen hij nog 'n jochie was: dan stonden ze op 'n 
dag als dit  “héél” vroeg op. Met een dik pak boterhammen ging de familie dan lekker vroeg 
naar het strand. 
Toen  Oma Miermans ernstig ziek lag heeft Corrie de verzorging vol-continue op zich genomen. 
Dat was een zware periode, die een diepe indruk op hem maakte. 

Bijna 'groot' ging Ab met plezier met Corrie mee uit. Winkelen. 
Hij mocht haar dan adviseren bij kleding-aankopen. Daar had hij kijk op .. kan ik over 
meepraten. 
---------------------------------------------------
Schoolliefdes heeft hij ook gekend. 
Al vond íe van zichzelf dat hij bepaald niet het type “aantrekkelijke jongen ” was.
Zo bleef alles in het nette: zoenen en een beetje “voelen” in een leeg klaslokaal tijdens een 
schoolfeest was al spannend en leerzaam genoeg.....

Vacantieliefdes waren er ook : 
er is een verhaal dat hij samen met Simon op reis ging. 
Liftend meen ik, en eigenlijk bijna platzak. 
Eenmaal in Zuid Frankrijk hebben ze twee vriendinnen versierd. 
Een magere en een vol-slanke..Veel “Gedoe” in  in een klein tentje, heh Simon... ?



Ook was er  een hopeloze liefde:  Fran, een beeldschone Schotse, met een prachtig lang krul-
golvend haar. Een pláátje.  
Práchtige foto's heeft hij van haar gemaakt. 
Maar ze brak uiteindelijk z'n hart: het lukte Ab niet haar ervan te overtuigen dat ze de moeite 
waard was zoals ze was.…..en  dat 't beter met haar zou gaan wanneer ze van de drugs zou 
afblijven...  

-------------------------------------------  

Joke kwam  in z'n leven tijdens een feestje bij vrienden. 
Daar viel ze hem op, en zij op hem. 
Haar mooie ogen, mysterieuze blikken en voorkomende intrigeerde hem.  
Samen gingen ze poppentheater producties maken, elkaars vrienden leren kennen, nieuwe 
vrienden maken. En ze gingen een stuk van de wereld zien.

// mooie reisverhalen over een Grieks eiland met de Pasen. 
En een reis door het Caraiibisch gebied, met rum, ruwe zee en de toevallige ontmoeting met 
Bas ergens in een keuken. Joke was toen al zwanger.//
------------------------------------------------------------
Vader van Lilian worden, DAT was een écht hoogtepunt in z'n leven.
In het “vaderen” was Ab een ster. Hij kon eindeloos volhouden met 't kleintje tegen zich aan 
door de kamer te blijven lopen totdat ze sliep.

Toen na ruim 3 jaar de relatie stuk liep werd hij vader in deeltijd. Co-ouderschap en werken, 
het slokte hem zo ongeveer helemaal op. 
Als er een aanleiding was, organiseerde hij een origineel “aangekleed” feestje. 
Vond 'íe leuk. Z'n gasten niet minder. 
----------------------------------------------------------------
Een geduldige, attente en liefdevolle vader was hij. Vanaf Lilians' 8e mocht ik dat mee- 
beleven.
“..nóg een verhaaltje voorlezen, pappa...”. 
“ Ándere maillot, deze kriebelt.” 
De hele badkamer dweilen na “Lilian in bad doen”.  
Gezonde snacks maken voor bij de TV: verse  paprika in reepjes......
--------------------------------------------------------------
Hij koos ervoor om bij mij te gaan wonen en leven in Rotterdam. 
Daarmee kwam een belangrijk aspect van het vaderschap – kennis-overdracht, dochterlijke 
erkenning voor wat zijn ziel deed leven - nogal in de knel. ...

Er is/ - en was veel dat hij belangrijk vond. Veel om voor te leven, en mee bezig te zijn. 
Graag had hij veel meer tijd met Lil doorgebracht. En met Jim
De tijd genomen om alles over zijn gedachten, overtuigingen, drijfveren en bezieling te 
vertellen.  
Hoewel, met verantwoordelijkheids-besef, trouw zijn aan jezelf en degenen die op je 
vertrouwen, daarmee is het wel goed gekomen.

----------------------------------------------------------
Reizen, culturen leren kennen en doorgronden. 
Vrienden maken en liefst voor het leven mee verbonden blijven, ook. 

Creativiteit. Filosofisch, analytisch denken. 
Het grote in het kleine kunnen vinden. 
De wetten van de natuur, en hoe die ge-eerbiedigd moeten worden. 

Immers: geld verdienen is maar een bijkomstigheid. 
Goed bezig zijn is het belangrijkste. 
De enige manier om het leven werkelijk betekenis te geven.
Daar heb je geen mooie spullen en dure kleren voor nodig. 



-----------------------------------------------------------------

Begin vorige week ging het ademen steeds zwaarder en moeizamer. Daardoor werd het praten 
steeds vermoeiender, bijna onmogelijk.

Om tenminste een basis te hebben gelegd heeft hij - op papier - nog 'ns extra aangegeven 
waar het hem vooral om ging op dat moment:

Liefde kunnen delen. Met mij, de kinderen, familie en vrienden.

Vrijheid van denken, voelen, functioneren, communiceren.

Ruimte in je hoofd.

Luisteren naar muziek omdat die ontroert.

Uitzicht op een toekomst. En letterlijk, uit het raam 

Of bericht krijgen dat het leven toch gaat stoppen

------------------------------------------------------------------------

AB, het is klaar. 

Je kon niet langer doorgaan. 
We hebben je laatste gesproken woorden vastgelegd op video.

Die beelden gaan we nog bekijken. 
Maar niet voordat de pijn over jou dood een beetje is wegge-ebd.

Deze tekst werd op 22 augustus door 
Jeanne Stammeshaus-van der Windt uitgesproken 
ter gelegenheid van de crematie 
van haar op 16 augustus 2013 overleden echtgenoot 
Ab Stammeshaus. 


