
De heer Bart Schaapman 102 jaar
(door Broos Seemann)

Zaterdag 14 november jongstleden 
vierde de heer Bart Schaapman in 
zijn karakteristieke villa ’’Klein Sta- 
tum” aan de B.K.-weg zijn 102-de 
verjaardag. Vooral de laatste jaren 
raakt hij, zo tegen november, onge
wild onderwerp van gesprek in de 
plaatselijke winkels en horeca’s. 
Men vraagt elkaar naar de juiste da
tum waarop hij het weer gaat ’’red
den” : Het trotseren van een, mense
lijkerwijs gesproken, bijna onmoge
lijk aantal jaren. En steeds weer le
vert de jubilaris het bewijs dat een le
vende legende niet uitsluitend gere
serveerd is voor het rijk der fabelen. 
Intussen neemt dhr. Schaapman elke 
bewondering voor zijn hoge leetijd 
met een korreltje zout, wetend dat 
het meer een kwestie is van geluk 
dan van verdienste.
In zijn werkzame leven heeft hij tal 
van functies vervuld, vrijwel alle een 
half mensenleven lang. Tot diep in 
de negentig bestuurde hij nog zelf 
zijn auto. Voor het eerst deed hij dat

in 1925. Het dorp telde toen drie 
automobiel-eigenaren. Behalve me
neer Bart bezaten Kingma en Gait 
Muller, de slager, een vierwieler. Tot 
zijn 95-ste (75 jaar lang!) verzorgde 
hij onder meer de administratie van 
zijn firma. Toen hij 70 was onder
nam hij een reis naar Californië. Te
voren volgde hij daartoe een radio- 
cursus Engels om de kennis van die 
taal wat op te frissen.
De zintuigen en het bewegen zijn niet 
meer wat ze eens waren, doch van 
medische zijde wordt hem keer op 
keer verzekerd dat zijn hart nog is 
van een gezonde man die net Abra
ham gezien heeft. Met het schrijven 
van gedichten heeft hij terecht bij 
’’volk en kunnigheid” roem verwor
ven. Recentelijk klom hij nog strijd
baar in de pen, toen het postkantoor 
met opheffing werd bedreigd. Leme- 
lerveld en ommelanden wensen hun 
aartsvader wederom een goed jaar 
toe. Moge die wens nog menigmaal 
in vervulling gaan.


