
Enig* weken grl*dcn lr**Íit de r*daetic
van §ilnnden Nleuws tel*fonis**r con-
tnct gehad m*t d* heer R, l,lfuIterink
uit Rij*sen. S* h*sr ïilolt*rink i§
g*vraagd crn anderst*aude brlef in
§ilanden hlieuws te lnt*n plaatseno
teneinde glt tc uosksn wi* van o*rzs
ler*rs de brlef herk**t, *n de heer
ïthlterink ro m*gehfk sen samen yan
nabsstaendon k*n h*lpn"
Hst ir ecn brief van iemaxrd dic weet, dat hrj
gefusilleerd ral w«rrden. \tÉaErschijnlijk is d*
hrief do*r de bereffiende psr§lrsn als
afsch*ídsbrief geschrev§rlr sxl in de ho*p dat
deze bij familie t*recht zt:u kr,ïti*ri, wegg§*
g**id of aan iernand a§egev*n. Later is de
brief door iernand gevonden, echtcr er is
geen actie ondenromen" De msyrsuu/ die de
brief heeft gevcnde* is inmiddels overledea,
en daar sr seen envelopp* met adres o.i.d.
aange*offer: i*, rljn er slechts *reinig gege-
vens bekend. *{ier valgt de brief (met enige
t*aifouten, rnaar er is getracht Ëen zo
getroulv mogelijke wesrgaye te s*hetsen):
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4foeslsr rylli "o :frttv,-
Dit eijn de la*tste waarden in 6ed*aht*n die
ik op p*pier eeí, i* x*l kon ws}en, ctmd#,t
hier niet veel meer tr {cs§€n is" Yader is rxs-
tig iy.geslapen e$ ysrl*'«cht mii, want mijn
l{eiland w*c}rr sp mrj. Wees v*or elko,ar àls
ítrsters. Maeder M*ai en Wilt;* blijf in lr*t
gelo*§ dfr ís vnders r+dÍ. ffry heeft g*geven
*§r leven, kij neemt ex bestiert eiin g'r{,**§ lk
had grxag blijven teven, ëftx voor jullie te
eijn wat v*d*r Eels. f,eí wug niet a{} wet§rr.
§pceelig zat iïc rnet vsder verexigÍ zijn en van
deze *ardse ellsnde verí*st zrjn, Wij zullera
elk*nder wesr orÍÍrntleten en d*n bÍ,j *lïwar
[:lijve*. ,iullie xijn mijn l§#t$te gedachteru,
oak oma ea {?p(! en v«dsr e* m*eder op Fluk-
k*e" Í}eza aardse beuteking f.r.*paedfg voor-
bij. fk zsl de líral;§rs ilren vw rxíjn lxven
gedragen arxrfs ïe yerwacht€n w{r§. Verdesl
*/ wat ik heb bsaeÍ*n, xaar mijn ergeru g**rf-
dirn*em. Geef miin ring aan Í*aai en g*dem&

dan an&e &aop *n ge§.*chtr,n S*l+jcssr {rJrn,
í)et* bestài*&àrg ic ynprbest*w"de Srdnsf,
Moeder blijft vertros:x,§n *p G*d. l{ij n***rt

§fssheidsbrilsf wraa§[ ofir reactie
mij tett zirh- *a*r bij onz* V*der iie* x,ry
*k*ar w#€r. Wij nw*Íen slïen sÍcr1,*n. J{J
ja*6rns hi*r xitten wry nu ffi€t §*r€fCI*rwtr.íle
m,*ïr§*/t. Wij kebben erns /c*rsts arr$nírrrrrl«l
§*nöd*ïz rn àrycrnrud geh«d yrlr: drrÍ Lr,tïïers
Veldpredikr r. Onz 3 r*rrr. rí*:e **ddag N;rsrdí
h*t vonnis getr*kícen dr;or de kogè't. Wlin
f*crs,re- ged**hte* ,*al voor jatïie* zijn. È»
voor de bevrijding tr6rx prÍ.§ I**d. V*rg**,{
hun u'al ze doen" Lieve ge*{achtexisse&, N,«rri"
ao& d* veqg*qf jrcn &*mne rÍaden, ()r?rd{rí :.€
niet weÍen ltdrÍ §€ «fsnijtlen. Moedtr ik wult,k
een *ind* a&n deae piinig.ine" God <trt:t:
V.ader zijn met jullie alto,t,''*ri'zegetten t,eï-
der jullie l€ven, bekc.ede j« v**rv*:rder* sía-
serL

B liif Í{ e m v e rw *c ltt * n.

ïn la*tste ged«clzren
l{ans

Mocht u, als lszer, de brief hsrkennen. of
wilt u sraas een kopie van het oririne*l *
mogelijk tei herkending van het haridselrrifr
- onder ogen kr§gen,*dan kunt u ccntact
opÍremen rnet de heer R. sfolterink. §chr:ol_straat 50, 7461 EH Riissen. rel.: 0S4g-
514575. Ook kunt inforríarie verkr-ijgen brj
de redactie van F.ilandqn §!sr"111,s íl-j--r,.,-.
11, 3?,Js xÈ in SommelsJi:r..*ij.,"tïrsii
4?ICI?1.
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