
Op dinsdag 3 juni is de heer Berlage Gustave in het Imeldaziekenhuis 
te Bonheiden overleden. Hij was een van de oudste aangesloten leden 
van VVF en van onze vereniging. Op 15 augustus zou hij 94 jaar 
worden. Gustave was weduwnaar en gehuwd met Van Gysel Nelly. Ze 
hadden geen kinderen. Van jongs af aan was Gustave geïnteresseerd 
in familiekunde. Hij verzamelde een schat aan familiegegevens. Toen 
hij enkele jaren geleden zijn intrek nam in de Seniorenresidentie 
Zonneweelde te Bonheiden, heeft een neef heel zijn archief met het 
groot vuil meegegeven. Zijn hele genealogie was in één klap voorgoed 
verdwenen. Een doos met oude foto’s was het enige dat aan de 
aanslag wist te ontkomen. Ik moet U niet vertellen hoe hij zich toen 
gevoeld moet hebben. Familie kreeg hij raar of zelden te zien. Enkele 
leden uit onze vereniging gingen hem regelmatig bezoeken. Hij genoot 
van die momenten. Zijn roots lagen in het noorden van Duitsland. Hij 
was fier op Hendrik Petrus Berlage, een naamgenoot die een invloedrijk 
Nederlands architect en stedenbouwkundige was en die niet alleen 
gebouwen ontwierp, maar ook de inrichting en het meubilair ervan. Zijn 
familie telde heel wat diplomaten en notabelen. Zelf was hij een heel 
eenvoudig man, die voor iedereen een glimlach en een vriendelijk 
woord over had. Hij was gepassioneerd door kunst. Hij was de trotse 
bezitter van enkele waardevolle iconen waarover hij urenlang kon 
vertellen. De laatste keer dat ik hem zag, hebben we nog naar zijn 
familiefoto’s gekeken. Wat er met deze foto’s nu zal gebeuren weet ik 
niet, maar ik kan het me indenken. Gelukkig voor Gustave moet hij dit 
niet meer meemaken.  
Als eerbetoon, aan deze man die zo goed voor mijn tante heeft 
gezorgd tijdens haar verblijf in Zonneweelde, draag ik dit In Memoriam 
op. Bedankt Gustave! 
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