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Beste mensen,
In het thema dat ons de voorbije dagen allemaal wel een beetje heeft bezig gehouden,
De zon, da prachtweer,
Da kan ni anders dan de Matti zijn
En in onze vriendschap willen wij geloven da
da altijd al zo was
Matti de zon, wij de omringende planeten
Hij was diegene die ons naar zich toetrok en
bij elkaar hield
Matti, den band da ge met uw maten had
is onbeschrijfelijk en die zal nooit vervagen,
nooit ni..
We love you makker!
one love
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Amigo, this is my salute to u, for all it’s wort
We have not met as much as we should haveh.
U were a good lad. I respected u. I truly hope.
u may rest in peace and find fulfillment in
being. Know u will continue to live amon ur
us. As long as we may walk this earth, u gst
will
walk with those that embraced u in their
spirit. So bei t. Amen.
Laatste gsm-berichtje van Oscar
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Afscheid van Matti
Schoten 10 maart 2011
Long Nights
Have no fear For when I’m alone
I’ll be better off than I was before
I’ve got this light I’ll be around to grow
Who I was before I cannot recall
Long nights allow me to feel...
I’m falling...I am falling
The lights go out
Let me feel
I’m falling I am falling
safely to the ground Ah...
I’ll take this soul that’s inside me now
Like a brand new friend I’ll forever know
I’ve got this light
And the will to show I will always be better than
before
Long nights allow me to feel...
I’m falling...I am falling
The lights go out
Let me feel
I’m falling I am falling
safely to the ground
Eddy Vedder
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Lean on me.
Sometimes in our lives we all have pain.
We all have sorrow.
But if we are wise
We know that there’s always tomorrow
Lean on me, when you’re not strong.
And I’ll be your friend
I’ll help you carry on .
For it won’t be long
‘Til I’m gonna need somebody to lean on
Please swallow your pride.
If I have things you need to borrow.
)RUQRRQHFDQÀOOWKRVHRI\RXUQHHGV
That you don’t let show
If there is a load you have to bear.
That you can’t carry
I’m right up the road I’ll share your load.
If you just call me
So just call on me brother, when you need a hand.
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you’d understand.
We all need somebody to lean on
Lean on me when you’re not strong.
And I’ll be your friend I’ll help you carry on.
For it won’t be long
Till I’m gonna need
Somebody to lean on
Lean on me
Bill Withers
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Mattias als broer
Lieve kleine broer,
Het is heel vreemd om te begrijpen wat het juist inhoudt
om jou nooit meer te zien. Eerst denk je aan de kleine
dingen : wie gaat nu de kroketjes bakken voor het kerstfeest, wie gaat er met ons papa zeilen, wie maakt er boulliesla? Dan komt langzaamaan het grotere besef : ik zal
nooit kleine neefjes of nichtjes hebben, nooit tante Joline
genoemd worden, waar moet ik nu die gigantische familie
gaan zoeken die ik altijd heb gewild? ‘t Doet pijn Matje,
maar tegelijkertijd doet het ongelooflijk veel deugd om te
zien hoeveel mensen jou zo graag zien. Ons huis is nooit
leeg, mensen blijven maar eten brengen, echt waar Matti,
je had er moeten bij zijn, ‘t had echt iets voor jou geweest. Maar je bent er ook bij. Je bent ons zonneke, dat
ervoor zorgt dat mensen terug bij elkaar komen, praten,
steun zoeken bij elkaar. Ik ben zo blij
dat je zo’n mooi leven hebt gehad.
Verre reizen, zoveel échte vrienden, en
vooral : liefde. Je mag trots zijn op ons
Nina Mat, we zijn zo blij dat we haar
bij ons hebben, ‘t is en blijft toch een
stukje van jou. Lieve broer, we gaan
je ongelooflijk hard missen, maar elke
keer als dat zonnetje schijnt, zal ik toch
even naar boven kijken en aan jou
denken.
Joline
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Mattias als scoutsleider

Allerliefste Matti, Relativerende brulaap, Hathi of JJP,
Nooit gedacht dat we hier zouden staan om zo afscheid van je
te nemen.
De jaren samen bij de scouts flitsen voorbij : spelen, ravotten,
kampen sjorren, samen aan het kampvuur zingen en chillen.
Het is onbegrijpelijk, niet te vatten, waar is onze Matti ?
Ik zou zo graag terug willen gaan naar de moment dat je vorig
jaar met Christophe de welpen en kabouters in slaap zong,
tijdens onze traditionele taptoe. Christophe op de gitaar, jij aan
het zingen uit volle borst. De welpjes konden hun lach niet
inhouden. Jullie bleven doorgaan als twee vrolijke vrienden.
Een vrolijke gast. Altijd lachen samen met je medeleiding en
leden om je heen, of het nu stoere welpjes of giechelende kaboutertjes waren. Je kon het met iedereen vinden, was iedereen zijn vriend. Altijd in voor fratskes, zoals het verstoppen van
een klein dozijn zelfgevangen kikkers in de kano van je vrou-
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welijke mede-voorstammers.
In het begin vonden sommige mensen je wat lui. Wat een vergissing. Je zocht in alles wat je deed manieren om ten volle te
genieten. Nooit lui dus, wel een doelbewuste levensgenieter.
Liefde en vriendschap uitdelend aan iedereen die je tegenkwam.
Je zat vol schitterende ideeën. Bouwde een zwembad op kamp
zodat iedereen zich ten volle kon amuseren.In het zonnetje.
Als jongverkenner leidde je je patrouille via een andere, veel
kortere weg naar de eindbestemming. Je was iedereen te slim
af. Vanaf toen werd je vaste kaartlezer.
We zullen je blijven herinneren als de gast met zijn gitaar, die
onnozel e enorm grappige geïmproviseerde liedjes zong. De
gast die triomfantelijk met 18 bakken bier naar huis kwam,
waarvan de kassierster er maar 1 had aangerekend. En bovendien kreeg je er nog een gratis rugbybal bovenop vanwege de
massale aankoop.
Als jongverkenner kreeg je de totem brulaap.
Wanneer de brulaap ’s morgens ontwaakt, begint hij de dag
meestal met zijn karakteristieke gebrul om zijn territorium te
markeren. Hij leeft in groep en beweegt zich langzaam en
bedaard voort, behalve wanneer hij speelt of opgewonden is.
Meestal verspilt hij de helft van zijn voedsel. Hij heeft nauwelijks vijanden. Brulapen zijn lichtgeraakt maar ook verrassend
gevoelige dieren, braaf en lief.
Woorden om te zeggen hoe Matti was, daar kunnen we boeken
over schrijven. Maar woorden vinden om te beschrijven hoe het
zal zijn zonder onze Hathi, den JJP, schieten te kort.
Waar je ook bent Matti, maak alvast een kampvureke, neem
een frisse pint en speel iets op je gitaar… Wij zingen wel mee!
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Call me papa
Moon comes up and the moon goes down
Another sleepless night, another sleepless town
But I got you, I got you
Whenever I think about what I lost
I change my mind instead to what I’ve still got
Because I’ve got you, I said I got you
You can call me papa, and I’ll call you baby
Don’t forget your mama’ s my baby too
Wherever you go, whatever you do I will be there,
I’ll be there for you
Soon enough you know I’ll be around
But that ain’t soon enough because it ain’t right now
And I need you, I said I got you
When you close your eyes and you drift to sleep
From time to time I hope you run into me
I’m thinking of you,
I hope you see me too
You can call me papa, and I’ll call you baby
Don’t forget that your mama’s my baby too
Wherever you go, whatever you do I will be there,
I’ll be there for you
You know I will now
Donavon Frankenreiter
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Mattias als goei vriendin

Lieve Matti,
Je was dan wel een echte man, maar voor ons was je toch one
of the girls. Weet je nog dat ultieme vrouwenweekendje aan
zee? Ook al zat je als enige jongen tussen acht kwebbelende
meisjes, zowel voor jou als voor ons was het de normaalste
zaak van de wereld.
Als je eens nood had om je gevoelige kant te laten zien, wist
je dat je altijd bij ons terecht kon. In ruil daarvoor gaf je ons
dategne wat we het meest gaan missen: een dikke, stevige,
gezellige Matti-knuffel.
Telkens we je zagen, verscheen dat ondeugend lachje, dat ons
elke keer liet beseffen hoe graag we je hadden.
Hoe vaak hebben we wel niet gelachen met je capaciteiten
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als de nieuwe man? Broeken verkorten, koken, onderbroeken
maken,.. je kon het allemaal. Hier blijven we alleen maar bewondering voor hebben.
Was het niet Schoten, ’t Stad of Kapellen, dan was het de Roompot, ’t was steeds bij jou te doen, en we voelden ons altijd en
overal welkom.
Iedereen weet dat je er van genoot om eens lekker te luieren
in je zetel, maar als er ergens moest geholpen worden, was je
één van de eersten die rechtstond.
Een van de redenen waarom wij je zo graag zien, is omdat je
ons Nina zo gelukkig maakte. Je verzette bijvoorbeeld hemel
en aarde om toch het perfecte cadeau te vinden. Je schakelde
iedereen in om een glimlach op haar gezicht te toveren. Ze
vertelde ons steeds weer hoe ze met jou de man van haar
leven gevonden had.
We willen je nog bedanken voor al die jaren die we met jou
konden delen. We zijn zò blij dat we je gekend hebben en deel
hebben mogen uitmaken van je veel te korte leven.
Je gaf je ouders een fantastische zoon,
Je gaf Joline een bangelijke broer,
Je gaf Nina de vriend waar ze altijd zo van droomde.
En je gaf ons een topvriend.
Matti,
We gaan je zò vreselijk hard missen. We dragen je voor altijd
in ons hart.
Heel veel liefs.
Dikke kus,
Je vriendinnen.
Alex, Stef, Evelinetje, Kaat, Caitlin, Bressie, Sofia en Kim
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Mattias als goeie maat
Matti, Farre Marre, Brutti, Spatti, Rattias, Kelso….
En noemt maar op… Een paar van de zovele bijname dattem
had gekrege van de manne.
Maar uiteindelijk had em nog veel meer vriende dan bijname.
De Matti zat nooit graag alleen. Dan kreegde zo een smske
van:
“Ff chillen?”
“Safke paffen?”
“Vanavond feesten in’t stad?”
“Wat doet ge van 3 tot 6?”
Da was dagelijkse kost bij de Matti. En just daarom was het
ook gewoon bijna
altijd bij HEM te doen...
En wanneer de smskes dan waren rondverspreid, restte er nog
één vraag:
Waaaaar bij de Matti ist te doen??
Schoten
Op kot int stad
Kapelle
Of gon we nog ‘s naar de Roompot? In Holland...
....Maar eerlijk.. overal was’t gewoon even plezant! Chillen,
feesten, ... Alles deden we daar samen..
En eens da we dan ammel samen waren, dan WAS em er ook
echt! Het middelpunt van zo ne grote vriendengroep...
Geen achtergrondfiguur, nenee, zeker niet.
Een goei fratsken uithalen, ier en daar, da was z’n hobby.
Of is een goei discussieke voeren, amai, daar ging em zeker
ook ni voor uit de weg.
Matti hield wel is van discussiëren. Soms zelfs naar het betweterige toe, maar komaan...
het grappige was dan, dat hem het nog vaak bij het rechte
eind had ook…
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En we gaven dan stiekem, maar vooral ni luidop, toe dattem
gelijk had...
En ja.. hij wist het maar al te goe.. met da grijnske op z’n
gezicht verdekke...
Ja, de Matti, den beer dattem was...
Hij liet meestal toch wel het eerste traantje vallen
Nen emotionele zenne, mr ook echt ne lieve gast
En ja inderdaad, ne ravotter eerste klas!
Bell maat, en iedereen hier in deze kerk
Als het erop aankomt
Zonder dieje rottrap
Had dees gewoon een van de zoveelste stoeipartijen geweest
Nina... zus Joline, papa Guillaume... en bovenal mama Kris...
Wij kunnen alleen maar bevestigen hoe graag hij jullie heeft
gezien en naar jullie opkeek…
Zoiets kunde rechtstreeks en onrechtstreeks afleiden uit iemand zijn gedrag..
Dat is zeker iets om jullie aan op te trekken…
Beste mensen,
In het thema dat ons de voorbije dagen allemaal wel een
beetje heeft bezig gehouden,
De zon, da prachtweer,
Da kan ni anders dan de Matti zijn
En in onze vriendschap willen wij geloven da da altijd al zo
was
Matti de zon, wij de omringende planeten
Hij was diegene die ons altijd naar zich toetrok en bij elkaar
hield
Matti, den band da ge met uw maten had is onbeschrijfelijk
en die zal nooit vervagen, nooit ni..
We love you makker!
one love
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Mattias als neef

Het leven is zoals de zee
soms prachtig, rustgevend en meegaand
soms onberekenbaar, keihard en meedogenloos
In deze figuurlijke zee is onze familie Van der Stighelen zoals
een dijk .Een dijk die, zoals het de beste families betaamt, zo
nu en dan wel eens een onderhoudend zandzakje nodig heeft
om een stormpje te bedwingen, maar toch een dijk die nu al
bijna zestig jaar stevig stand houdt.
Vorige week echter, toen we het verschrikkelijke nieuws
vernamen dat onze jongste telg Matti bruusk van ons was
weggenomen, is er een enorme bres geslagen in deze vesting
en werden we met zijn allen overspoeld door een enorme golf
ongeloof en verdriet. Dit kon niet waar zijn. Dit was niet echt .
Jaren aan een stuk kwamen er vanuit Schoten enkel en alleen
maar positieve berichten overgewaaid.
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En dan nu dit . Het noodlot kon niet harder toeslaan en laat ons
achter met een gevoel van leegte en onmacht.
Maar zelfs met de wetenschap in het achterhoofd dat waarschijnlijk niets nog ooit zal worden wat het is geweest, zijn wij
er als familie toch vast van overtuigd dat onze fundatie nog
overeind staat en dat we er met zijn allen alles aan zullen doen
om de bres in onze dijk zo goed mogelijk te dichten zodat we
Kris, Guillaume,Joline en Nina op tijd en stond een rustige haven
kunnen aanbieden.
Dat we hierin ongetwijfeld zullen worden bijgestaan door hun
fantastische vriendenkring is een enorme geruststelling . Vol
bewondering en ontroering ook hebben we de afgelopen week
al kunnen zien hoe zij dag en nacht klaar stonden als een rots
in de branding . In naam van de familie wil ik hen daarvoor dan
ook intens bedanken . En wat de toekomst betreft; als we straks
,wanneer het water wat rustiger is geworden, met zijn allen
terug de zee op varen , dan zal Mattie ongetwijfeld in onze gedachten en in ons hart met een brede glimlach op zijn gezicht
aan het roer van de boot staan,
Vaarwel Mattie
Vicky
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Mattias als neef
Matti
Beste vriend, broer, neef
Wij deelden alles
van begin tot einde
van de warmste wieg met een zacht deken
tot de koudste fietsritten met een brandend
safke
van de oudste actionmans met gevaarlijke
accessoires
tot de nieuwste cd’s met ontroerende/tedere
liedjes
van de meest luxueuze mobilhome in Frankrijk
met een
gameboy
tot de zelfopgelapte caravan in Deurne met wat
stokken en bladeren
van de uitputtende ninjagevechten in den hof
met onzichtbare slechteriken
tot het relaxte playstationgamen in de zetel met
bewegende pixels op TV
en zo blijven de verhalen doorgaan, en zullen ze
blijven doorgaan
dat beloof ik
20

Wij waren de prinsen van de Kasteeldreef
heel Schoten en omstreken was ons koninkrijk
de wereld lag aan onze voeten, samen
Nu zijt gij de Koning daarboven
Op een dag, als oude man, kom ik af en vertel ik
de rest van onze verhalen
dus hou een plekske vrij naast die mooie troon
van u
ik geniet dan mee van onze veel te korte 21 jaar
samen
We zien u zo graag!
Uw vriend, broer en neef...
Mickey
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Ik hoop je niet alleen bent
Ik hoop dat je niet alleen bent
Dat er iemand aan je zij mee verder stapt
Iemand die al veel langer deze weg kent
Met liefde deze taak op zich genomen had
Ik hoop dat je ginder geen kou lijdt.
Je vertrok zo zonder jas in de nacht
Ik hoop dat er een milde lentezon schijnt
En dat op die plek geen winter op je wacht

Ik weet niet hoe het verder moet met leven
Hoe het leven verder moet sinds die nacht
Geef ons een teken
Al was ‘t maar even
Dat in je nieuw huis familie op je wacht
Zoveel vragen blijven onbeantwoord
Ze liggen naast de rivier stil en vervaagd
De rivier je stak ze over zonder veerman zonder boot
(QDDQGHRHYHUÁXLVWHUHQZLMMHQDDP
Ik weet dat je glimlach nooit vervagen zal
En dat elke herinnering smaakt naar bitterzoet
Ik weet dat jij op jouw beurt op ons wachten zal
En met liefde diezelfde weg nog eens overdoet
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Maar ik weet niet hoe het verder moet met leven
Hoe het leven verder moet sinds die nacht
Geef ons een teken
Al was ‘t maar even
Dat in je nieuw huis familie op je wacht
Is er een dag zonder jou?
Nee, die is er niet
Is er een nacht zonder jou?
Nee, die is er niet
Ben jij op jouw manier bij ons nog even hier...
Nog even hier.
Ik hoop dat je niet alleen bent
En dat er iemand aan je zij mee verder stapt
iemand die deze weg ook ooit genomen heeft
en die met liefde jou wil gidsen door de nacht
Maar ik weet niet hoe het verder moet met leven
Hoe het leven verder moet sinds die nacht
Geef ons een teken
Al was ‘t maar even
Dat in je nieuw huis familie op je wacht
speciaal geschreven voor deze gelegenheid
door Jean Bosco Safari
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Pake
Pake, zou hij zeggen. Ge doet het weer.
Wat? Zou ik vragen. Wat doe ik?
Ge weet goed genoeg wat ik bedoel.
Nee, zou ik zeggen. Dat weet ik niet.
Pa, doe niet onnozel.
Ik doe niet onnozel, zou ik zeggen. Gaat het over
uw
begrafenis jongen?
Doooh.
Wat doe ik verkeerd? Zou ik vragen.
Gij doet niks verkeerd, zou hij zeggen. Integendeel, ge zijt weer goe bezig.
Wat is dan het probleem, jongen? Zou ik vragen.
Ge zijt er weer uw eigen feest van aan ’t maken.
Nee jongen, dit is allemaal voor u.
Nu doet ge ’t weer, zou hij zeggen.
Wat?
Zelfs als ge over mij iets schrijft maakt ge ’r iets
straf van. Het zou me niet verbazen dat ge straks
nog achter de piano kruipt.
Mag het?, zou ik antwoorden. Gij hebt ook uw
feestje gehad, nee?
Een laag schot. Hij zou daar gebruik van kunnen
maken. Hij zou daarop kunnen brullen en tieren.
Of ik misschien denk dat hij daar voor zijn plezier in dat gat is gesprongen.
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Maar Mattias doet dat niet. Dat heeft hij nooit
gedaan.
Hij blijft rustig kijken en pakt mijn hand.
Vergeet ons make ni, eh pa.
Nee jongen.
Komt allemaal in orde pake.
Dank u jongen.
Chill.
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Mijn knuffelbuffel
Ik had je graag een langer leven geschonken.
Met je Nina en je vrienden.
Waar ben je nu?
Wat denk je nu?
Ik ken je.
Je voelt je misschien schuldig bij het zien van dit
grote verdriet...
Maar ik heb zoveel mooie momenten met je
beleefd.
Samen veel gelachen en een beetje gehuild.
Dus wees trots op jezelf om wat je me gegeven
hebt en ga nu maar verder.
We zijn er nog steeds voor je.
Mama.
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Swing low
Swing

low, sweet chariot,

Comin’ for to carry me home
Swing low, sweet chariot,
Comin’ for to carry me home.
I looked over Jordan
And what did I see,
Comin’ for to carry me home,
A band of angels comin’ after me,
Comin’ for to carry me home.
If you get there before I do,
Comin’ for to carry me home,
Tell all my friends I’m comin’ too,
Comin’ for to carry me home.
Wallis Willis
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You are the sunshine of my life
You are the sunshine of my life
That’s why I’ll always be around
You are the apple of my eye
Forever you’ll stay in my heart
I feel like this is the beginning
‘though I’ve loved you for a million years
And if I thought our love was ending
,·GÀQGP\VHOIGURZQLQJLQP\RZQWHDUV
Whoa whoa
You are the sunshine of my life
That’s why I’ll always stay around
You are the apple of my eye
Forever you’ll stay in my heart
You must have known that I was lonely
Because you came to my rescue
And I know that this must be heaven
How could so much love be inside of you
Stevie Wonder
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Night and day
Night and day, you are the one
Only you beneath the moon or under the sun
Whether near to me, or far
Its no matter darling where you are
I think of you
Day and night, night and day, why is it so
That this longing for you follows wherever I go
,QWKHURDULQJWUDIÀF·VERRP
In the silence of my lonely room
I think of you
Day and night, night and day
Under the hide of me
There’s an oh such a hungry yearning burning
inside of me
And this torment won’t be through
Til this grief has changed and there’s just this
love for you
Day and night
Night and day!
Cole Porter/ GVdS adapt.
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Matti als geliefde
“Al 22 jaar maak jij de wereld mooier en al meer dan een jaar maak jij
mijn wereld ongelooflijk mooi!”
Dat stuurde je me dit jaar in januari met mijn verjaardag.
Je was nooit echt een man van veel woorden, maar als er dan eens iets
uit kwam, was het er recht op.
Je kon altijd zo zitten staren
naar mij, zonder maar één
woord te zeggen, zodanig
staren dat ik er zenuwachtig
van werd. En als ik dan vroeg
wat er was, was het antwoord
elke keer opnieuw hetzelfde:
“Niks, ik zie je gewoon graag.
En dan lachte ik altijd wat
ongemakkelijk, of kreeg zelfs
tranen in mijn ogen, niet goed
wetende wat terug te zeggen, terwijl dat uiteraard nogal voor de hand
lag.
Mijn hart liep zo over van liefde voor jou, maar ik heb het toch altijd
moeilijk gehad om het uit te spreken. Ik weet echt niet waarom, want
mijn berichtjes naar jou stonden altijd vol met “ik hou van u” en “ik zie
je graag”, maar als je dan voor mijn neus zat, kwam het er om één of
andere reden niet altijd uit. Maar dat was ook niet nodig, je wist het
goed genoeg, dat je mijn alles, mijn ventje, mijn wereld was.
We gingen er aan beginnen, hé? We stonden samen in de startblokken, klaar voor ons leven samen. Ik ging een geroemde advocate
worden en jij ging met de kindjes thuis blijven om de was en de plas te
doen. Het was allemaal al goed uitgedokterd en we waren er allebei
klaar voor. “Of ik mij minder man ga voelen als ik huisman word? Nee,
waarom?”
Dat was zo geweldig aan jou, je was een echte man, geen twijfel mogelijk; altijd met je handen in je broek, boeren, vuile praat verkopen
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en af en toe ook eens goed stinken, maar al die verborgen vrouwelijke kantjes – die elke man misschien wel
heeft, wie weet – waren bij jou niet langer verborgen,
daar schaamde je je zelfs geen moment voor. Die trekjes
maakten je liefdevol, hartelijk, schattig, weerbaar, grappig en gewoon enorm mooi voor iedereen die je omringde.
Ik kon onmogelijk niet verliefd worden. Zo’n schoon
ventje, met zo’n schoon karakter. We waren allebei
enorm veranderd op 5-6 jaar tijd, ik misschien zelfs wat
meer dan jij, en het leek gewoon voorbestemd. Ik heb
je in de zomer van 2009 even een maand laten afzien,
je moest er maar even voor vechten, vond ik. Maar op
1 september 2009 zijn we dan toch aan ons avontuur
begonnen. In het begin ging het wat stroef, ik stoorde
mij soms enorm en was vastberaden om je volledig te
transformeren in de perfecte man. En ik moet zeggen;
dat is mij op een paar pietluttige puntjes na toch wel
gelukt, vind ik. En ik heb het altijd ontkend het afgelopen anderhalf jaar, maar jij hebt net hetzelfde met mij
gedaan. Ik heb veel van je geleerd, meer dan ik ooit
had kunnen denken. Ik heb leren relativeren, ik heb
geleerd complimentjes te aanvaarden, ook al geloof ik er
zelf geen woord van. Ik heb leren geloven dat mensen
andere mensen graag zien om wie ze zijn, en niet om
hoe ze eruit zien. Jij hebt me geleerd om lief te hebben,
om graag te zien.
Schattie, 21 jaar heb jij van de wereld een mooiere plek
gemaakt en anderhalf jaar heb jij mijn wereld perfect
gemaakt. Ik zie je graag, en blijf voor altijd stapelverliefd op je lach, je ogen, je persoonlijkheid.
Slaapwel, lieve schat, man van mijn leven, mijn
dromen, mijn alles.
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Matti als jongste neef & petekind
Lieve Matti,
Je was de jongste van de neven , helemaal geen waaghals en
toch overkwam het jou , totaal onverwacht , een bliksem die
insloeg bij heldere hemel.
Enkele jaren geleden ging jij op wereldreis , een reis naar
volwassenheid , en namen we tijdelijk afscheid voor 1 jaar en
dan denk je wel eens met een bang hart aan een ongeluk
maar toch niet nu op een gewoon kotfeest!
Vorige zomer kwam jij bij ons op de boot aan je peter je
vriendin Nina voorstellen.
Je was volwassen geworden , zo lief , behulpzaam en trots op
je vriendin.We hebben uren gepraat over het leven .
Op je gezicht die geheimzinnige glimlach die jou zo eigen is
en die me zo sterk herinnerde aan
je grootvader en ook je vader.
Die glimlach , soms een beetje
een uitlach ook , omdat je ondertussen de wereld en de mensen
rondom je in je opnam en bestudeerde en er het jouwe van dacht.
Zelfs nu nadat het leven je verlaten had was die glimlach op je
mooie gelaat aanwezig.
Op elk familiefeest zal je aanwezig zijn diep in ons hart en we
beloven je dat we je papa , mama
en zus mee zullen helpen om verder te kunnen leven , al lijkt
dit nu een onmogelijke taak.
Slaap zacht lieve Matti
Tante Yvette
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Dankwoord door Nina, Joline, Kris en Guillaume
Jullie massale aanwezigheid hier vandaag betekent
heel veel voor ons. Jullie zijn met teveel om van ieder
een knuffel te krijgen maar weet dat we dat graag
zouden willen. En dat het ons goed zou doen.
Dank aan de vrienden die hier niet bij konden zijn vanwege omstandigheden. We voelen jullie aanwezigheid
in ons hart.
Dank ook aan die duizenden mensen die woorden van
steun stuurden. Ook de mensen die dat deden zonder
ons te kennen.
Velen begonnen met “woorden schieten te kort” en
“hier zijn geen woorden voor”.
Geen enkel woord schoot tekort.
Elk bericht, elke boodschap was als een klein warm
vlammetje in een lange koude donkere tunnel.
Wij hebben daar immens veel kracht uit kunnen
putten.

En hoe vaak hebben we de voorbije dagen niet die
zelfde vraag gehoord:
“zeg ons wat we voor jullie kunnen doen?”.
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Ja, er is iets dat we jullie zouden willen vragen.
Wij hebben het geluk gehad dat onze zoon is heengegaan
op een ogenblik dat hij heel gelukkig was. Elke dag wist
hij ons duidelijk te maken dat hij ons heel graag zag.
En hij hoorde ook graag van ons hoeveel wij van hem
hielden.
Wat jullie voor ons kunnen doen is dit:
Vertel elkaar hoe graag je elkaar ziet.
Zeg het niet morgen, zeg het vandaag.
Zeg het niet straks, zeg het nu.
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Better together
There’s no combination of words
I could put on the back of a postcard,
No song that I could sing
But I can try for your heart,
Our dreams, and they are made out of real
things,
Like a shoebox of photographs,
With sepia tone loving,
Love is the answer
At least for most of the questions in my heart ,
Like why are we here? And where do we go?
And how come it’s so hard?
It’s not always easy,
And sometimes life can be deceiving,
I’ll tell you one thing, its always better when
we’re together
MMM, it’s always better when we’re together
Yeah, we’ll look at the stars when we’re together
Well, it’s always better when we’re together
Yeah, it’s always better when we’re together
And all of these moments
-XVWPLJKWÀQGWKHLUZD\LQWRP\GUHDPVWR-
night
But I know that they’ll be gone,
When the morning light sings
And brings new things,
But tomorrow night you see
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That they’ll be gone too,
Too many things I have to do,
%XWLIDOORIWKHVHGUHDPVPLJKWÀQGWKHLUZD\
Into my day to day scene
I’ll be under the impression,
I was somewhere in-between
With only two,
Just me and you
Not so many things we got to do,
Or places we got to be
We’ll sit beneath the mango tree now
Yeah, it’s always better when we’re together
MMM, We’re somewhere in-between together
Well, it’s always better when we’re together
Yeah, it’s always better when we’re together
MmMMmm MmMMm MmMMm
I believe in memories
They look so, so pretty when I sleep
Hey now, and when, and when I wake up,
You look so pretty sleeping next to me
But there is not enough time,
And there is no, no song I could sing
And there is no combination of words I could say
But I will still tell you one thing,
We’re better together
Jack Johnson
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Toen Kris en Guillaume,
na hun huwelijk, in
Wilrijk woonden gingen
mama en ik er iedere
dinsdag vanaf ’s morgens
naartoe. Mama omdat ze vond dat Krisje
het zonder haar hulp
niet zou redden. Ikzelf
werd verondersteld
als oppas te dienen voo
r de kleine Mattias.
Samen gingen we wekel
ijks boodschappen
doen bij de bakker en
de beenhouwer : een
hele opdracht voor een
peuter om aan de
hand van zijn opa de
lange weg zonder
zeuren af te leggen. Op
de terugweg namen
we steeds een rustpauze
in het Gasthof “de
zeven linden”. Matti wa
s, in tegenstelling tot
Jolientje, helemaal gee
n babbelaar. Maar
de verwachtingsvolle en
dankbare blik voor
het wekelijkse ijsje of
pannenkoek maakten
dat deze herinnering me
altijd zal bijblijven.
Samen met de vele and
ere momenten die hij
ons op zijn bescheiden
maar zo aanhankelijke wijze geschonken hee
ft.
Dank U, mijn lieve boy.
Opa
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Uit een van de duizenden berichten:
Ik heb je zoon nooit gekend, maar op de
foto in de krant zie ik in zijn ogen dezelfde
fonkel en dezelfde begeestering die ik al zo
vaak bij jou heb gezien. Het is misschien
wel het belangrijkste talent van allemaal,
om mensen niet onberoerd te laten, om
mensen te raken door wie je bent.

Waa
... r ben je het meest fier

op, Guillaum
e?
Ik ben heel
boot het snelfier op mijn zoon die
heidsrecord
heeft gebrmoket onze
en.
En hij riep da
t ook:
“Twaalf!”
“Dertien!”
“Veertien!”
Daar gaat ec
ht, echt niets
boven.
....
Deel van ee
weken voor n interview, opgenomen
de kopij methet ongeluk. Guillaum twee
e eft
Mattias door
uiteindelijke
genom . he
In de
opgenomen, publicatie werd het en
meer gewetenmaar dat heeft Mattistuk niet
niet
.
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“Lieve Joline, Kris, Guillaume en Nina, als aandenken aan jullie Matti hebben wij dit boekje
voor jullie samengesteld met beelden van vroeger en woordjes van nu.
veel liefs,
Jullie vrienden

