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Op een ‘altaartje’ staan al
zijn passies: zijn muziek,
z’n werkpasje, gezinsfoto’s,

kaarsen, zijn petje, een voetbal én
een rugbybal. De herdenkingsplek
roept dierbare herinneringen op
bij zijn vrouw Kristel en hun kin-
deren Duuk, Goos en Jet. Ook rug-
bymaat en goede vriend Patrick
van den  Bovenkamp glimlacht bij
de verzamelde memorabilia.

Patrick had een brede ontwikke-
ling, hij was een wandelende
 encyclopedie. Op alles wat hij lief-
had, stortte hij zich vol enthousi-
asme. Kristel: ,,Of dat nu om zijn
gezin ging, z’n fysiek, z’n intelli-
gentie, werk of sport. Afgelopen
oktober zou hij de VU-opleiding
Sport en Recht starten, uit pure
interesse. Daar zou hij dan vol voor
gaan.” 

Vriend Patrick: ,,Bij het rugby
ook: hij drong binnen de kortste
keren in het dna van onze club
door.”

Skivakantie
De geboren Haastrechtenaar had
een liefdevolle, fijne jeugd, samen
met zusje Chantal. De puberjaren
aan de Reeuwijkse Plassen waren
top: zwemmen, zeilen, vrienden
over de vloer, alles mocht. Ook
Kris tel, bevriend met Chantal,
kwam in huize Bout. ,,Ik vond
hem een leuke knul, maar geen
haalbare kaart. Toch vonden we
 elkaar, tijdens een gezamenlijke
skivakantie in Italië.”

Patrick volgde het gymnasium
en studeerde rechtsgeleerdheid in
Rotterdam. Hij bekleedde diverse
juridische functies en klom steeds
hoger in de boom. Toen de uitda-
ging eraf was, startte hij in 2015
een eigen zaak. ,,Dat gaf hem een
enorme boost”, zegt Kristel, ,,ook
al hield hij niet van risico’s ne-
men.” Patrick: ,,Als hij vertelde dat
hij omkwam in het werk, ver-
scheen er een grote glimlach op
zijn gezicht.”

Verbondenheid was de rode

draad in zijn leven. Zoals de bij-
zonder hechte vriendschap met de
jongens van het Coornhert Gym-
nasium, met etentjes, dagjes zeilen
en skiweekendjes. Een sterke band
was er ook met voetbalvereniging
Olympia en rugbyclub Gouda,
waar hij sinds z’n 40ste speelde bij
veteranenteam de Glorianen. ,,Hij
vond rugby de ultieme mannen-
sport en genoot van het ‘corpo-
rale’, de tradities en het rugbyvolk:
dik, dun, hoog, laag, hij voelde zich
overal thuis. Patrick speelde met
veel balgevoel als krachtpatser ‘in

de voorwaartse’. Altijd beschei-
den, zonder poeha. Zijn motto:
doe het gewoon!”

Met een lengte van 1,87 meter,

een gewicht van 115 kilo en een be-
hulpzaam, joviaal en sociaal karak-
ter was Patrick een grote vriende-
lijke reus. ,,Hij was hartelijk, be-

trokken, doortastend en geestig,
hield van gezelligheid en lekker
eten. Patje was een kameleon, kon
met iedereen praten.” Kristel:
,,Maar je moest geen zeurpiet zijn.
Dan bleef hij alleen beleefd omdat
hij conflicten haatte. Discussies
volgde hij zwijgzaam, om dan in
één zin en met humor het pro-
bleem samen te vatten. Zo resette
hij de boel, zonder iemand te
kwetsen of te veroordelen.”

‘Het is wat het is’, zei hij bij on-
oplosbare zaken. Helaas gold dit
ook voor de agressieve vorm van
non-Hodgkin die hem in 2017 trof.
Van meet af aan ging hij in de ‘po-
sitieve ontkenning’: hij ging de
ziekte, soms tegen beter weten in,
overleven. ,,Dit typeerde hem: on-
danks de ultra zware kuren blijven
werken, een beetje sporten en
vooral vader en echtgenoot zijn.”

Huwelijk
Het ging goed, maar in 2018 kwam
de ziekte terug. ,,Op 31 augustus
om 10.00 uur kregen we de fatale
diag nose. Om 16.00 uur trouwden
we in het ziekenhuis. We durfden
niet te wachten tot de geplande
datum, 14 september.” Vrienden
werden kind aan huis, voor een
biertje, wijntje, nootje, net als op
de rugbyclub. Zo wilde Patrick
het, want hij vond: ik ga dit tacke-
len!’’

Veel vreugde haalde Patrick nog
uit sportmomenten met Goos,
Duuk en Jet, én het cabrioletritje
met Kristel. Ondanks zijn strijd-
lust overleed hij op 25 oktober
2018. Bij het hartverwarmende
 afscheid in het rugbyclubhuis,
mèt guilty pleasures als natte cake
en frikandel speciaal, overheerste
de verbondenheid. Postuum kreeg
Patrick de beker voor ‘motivatie en
inzet’ toegekend: de belangrijkste
bokaal bij het rugby.
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‘Patje’ tackelde graag uitdagingen
Patrick Bout, voor vrienden ‘Patje’ of ‘Bout’, was
altijd wel in voor iets nieuws. En welke
handschoen hij ook opnam, de talentvolle
Gouwenaar stortte zich er vol overgave op.

Patrick Bout 1971 - 2018

VAN WIEG TOT GRAF In deze rubriek vertellen we het verhaal achter een familiebe-
richt. Is er in uw omgeving iemand overleden, die niet vergeten

mag worden? Laat het ons weten: gh.redactie@ad.nl.

Het lijkt op een romantisch
filmscenario: Bertha strui-
kelde en daar was Teun om
haar op te rapen en verder
te ondersteunen. 
Een afspraakje voor tweede
kerstdag was snel gemaakt.
Alleen jammer dat Teun niet
kwam opdagen op het afge-
sproken tijdstip. ,,Dat komt’’,
verklaart Teun, ,,omdat ik die
dag moest voetballen. Je had
geen mobiele telefoon, dus ik
kon niet bellen. Ik kwam te
laat.’’ Bertha was boos, maar
het voorval had geen nadelige
gevolgen. Zestig jaar geleden
zijn ze getrouwd. Teun, zoon
van een tuinder, is geboren
aan het Aarkanaal in Alphen.

,,Mijn vader kweekte in de
oorlog groente voor zieke
werknemers van Samsom. Na
de oorlog wilde meneer
Samsom wat terug doen en
kon ik daar aan de slag.’’ 

Drukkerij
Hij werd handzetter. ,,Ik ben
drieënveertig jaar werkzaam
geweest in de grafische sector.
Bij een drukkerij in Gouda als
chef/voorman en later bij ver-
schillende drukkerijen in de
buitendienst als drukwerkad-
viseur.’’ Hij had als een van de
eersten in Nederland een
draagbare telefoon. ,,Mijn
werk was mijn leven.’’ 

Hij beseft heel goed dat hij

het allemaal kon doen dankzij
een stabiel thuisfront. 

Bertha heeft, voor ze met
Teun trouwde, gewerkt als
meisje voor dag en nacht bij
de familie De Graaf. , ,Meneer
De Graaf was de directeur van
de Alphense Bank.’’ Ze denkt
met veel plezier terug aan die
tijd. Eenmaal getrouwd kwa-
men er al snel drie kinderen,
twee meisjes en een jongen.
,,En een nakomertje: nog een
zoon. Nu zijn er acht klein-
kinderen en zeven achter-
kleinkinderen. Samen fietsen
ze veel en Teun gaat al 30 jaar
naar alle wedstrijden van het
eerste van Alphia.

(Leny van den Belt)

Alphenaar
Teun Ram
(82) weet het
nog precies:
op 18 decem-
ber 1955, op
de Boulevard
van Katwijk,
ontmoette hij
zijn grote
liefde Bertha
Korbee (80).
Noordwijkse
Bertha was
daar destijds
met vriendin-
nen aan het
wandelen. 

Berta is letterlijk voor Teun gevallen

▲ Bertha Korbee (80) en Teun Ram (82) ontmoetten el-
kaar in 1955 op de Boulevard van Katwijk en zijn inmiddels
zestig jaar getrouwd. FOTO LENY VAN DEN BELT
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Patrick was met 
zijn 1,87 meter, 115
kilo en sociale
karakter een grote 
vriendelijke reus
–Kristel, echtgenote

▲ Patrick Bout in het tenue van rugbyclub Gouda, de vereniging
waar hij sinds zijn 40ste speelde in het veteranenteam de
 Glorianen. FOTO  BONAR PARDEDE


