
In Memorian Douwe van der Bei 

 

Afgelopen week is ons lid Douwe van der Bei na een kort ziekbed op 

91-jarige leeftijd (op 25 september a.s. zou hij 92 jaar zijn geworden) 

overleden. Douwe was het oudste lid van onze vereniging en 

waarschijnlijk ook één van de oudste leden van het NPO. Douwe was 

sinds jaar en dag lid van onze vereniging. Ondanks zijn hoge leeftijd 

was Douwe op zijn manier nog behoorlijk fanatiek en altijd bereid 

een vroege duif te klokken. Door behoorlijk afnemende gezondheid 

heeft van der Bei dit jaar alleen nog met de oude duiven aan de 

vluchten deelgenomen. Hij was een echt natuurmens die naast de 

duivensport, hobby’s had als kievietseieren zoeken, mollen vangen, 

het onderhouden van een moestuin en het zijn van imker.  

De familie van der Bei is sterk verweven door onze vereniging (en de 

verenigingshistorie). Zo zijn zoon Eelke en schoonzoon Appie 

momenteel nog lid en is een andere schoonzoon Joop al lang 

donateur en vaste kaarter op de vrijdagavond. In het verleden waren 

wijlen broers Johannes van der Bei en Hendrik van der Bei lid. Ook 

schoonzoon Sjoerd, en oomzegger Eelke van der Bei waren lid van 

onze vereniging.  

Douwe zijn steun en toeverlaat Betty overleed enkele jaren geleden. 

Na deze klap heeft Douwe als eind 80-er nog een hartoperatie 

ondergaan. Oersterk als hij altijd was kwam hij deze operatie goed te 

boven. Tekenend voor zijn sterke wil was dat hij kort na thuiskomst al 

weer rondfietste, want hij vertrouwde zijn zoon Eelke toe dat als hij 

op de bank bleef zitten zijn sterke conditie (voor zijn leeftijd) hard 

achteruit zou gaan.  

Wij herinneren ons Douwe als een oersterke man met een duidelijke 

eigen wil en willen familie, vrienden en kennissen sterkte wensen bij 

dit verlies. 
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