We beluisteren een stukje tekst door de familie geschreven…
Wanneer ik zie met hoeveel we hier aanwezig zijn, besef ik hoe dankbaar we
zijn dat we allemaal ons eigen stukje Eric hebben mogen kennen. Zo is er:
Eric, als familieman
Op 29 juni 1949 werd je als vijfde zoon geboren in een gezin van 11 kinderen.
Zoals je er later mee grapte, vertoefde je al vanaf je eerste 9 maanden in
voortdurend gezelschap van een andere vrouw, je tweelingszus Erika met wie
je ook later een heel nauwe band bent blijven behouden.
Als kleine jongen ging je op internaat, al vertrok je altijd maar met een klein
hartje op zondagavond. Gelukkig had je je grote broer Frank, die mee een oogje
in het zeil hield. Een broer die je jammer genoeg nog maar enkele maanden
geleden zelf moest afgeven. Van je oudste broer Marcel had je reeds vele jaren
eerder afscheid moeten nemen.
In een gezin van 11 was er natuurlijk altijd leven in de brouwerij. Je zussen en
broers wisten in de weekends, als je thuis kwam van school, altijd wat er op het
programma stond: meermaals werd de duiventil omgetoverd tot kapel en
speelde je priestertje. Menige huwelijken werden voltrokken daar in de
Kerkstraat in Vosselaar. De ceremonie werd tot in de puntjes voorbereid: de
dames moesten de juiste kleren aan en wanneer er geen hosties waren, namen
de bruid en de bruidegom met jouw goedkeuring een klontje suiker tot zich.
Om de perfectie helemaal na te streven moest er toch af en toe gescheiden
worden zodat het huwelijk opnieuw kon voltrokken worden, telkens in een
verbeterde versie. Van een roeping op jonge leeftijd gesproken! Zelfs toen al
was jouw oog voor detail en drang naar perfectionisme heel tastbaar. Ook je
gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid stak al op jonge leeftijd de kop op.
Voor het laatste stuk chocolade in de kast werd niet gevochten onder jouw
toeziend oog. Je brak het vakkundig en verdeelde het over de
geïnteresseerden. Je broers en zussen wisten dat ze steeds op jou konden
rekenen. Je steunde hen door dik en dun. Je was een broer waaraan je alles
kon vertellen. Een broer die je hielp bij alle problemen en die je kon
vertrouwen. Een rots in de branding. Maar je was ook: Eric, de supernonkel

