In memoriam Willem Kreupeling

Willem en ik kenden elkaar sinds 1962, toen wij met een groep luchtmachtofficieren
werden uitgezonden naar El Paso in de Verenigde Staten om daar te worden
opgeleid tot Officier Geleide Wapens HAWK. In El Paso sloten Willem en ik met een
derde medecursist, Cees de Looze, vriendschap. Wij studeerden samen, brachten
onze vrije tijd gezamenlijk door in de officiersmess en ‘stapten’ in El Paso of het
Mexicaanse grensstadje Juarez, waar wij als toerist genoten van de Mexicaanse
cultuur met de karakteristieke straatgitaristen, het eten en de kleurrijke mensen.
Ondanks onze vrolijke vrijetijdsbesteding slaagde Willem als nummer één voor de
opleiding, een zeer respectabele prestatie.
Teruggekeerd in Nederland volgde al snel onze plaatsing in West-Duitsland, waar wij
jaren collega’s bij de Geleide Wapens waren en deelnamen aan de oprichting van de
drie Nederlandse Groepen Geleide Wapens, 3, 4 en 5 GGW in respectievelijk 1963,
1964 en 1966. Willem werd de eerste commandant van het 501 Squadron, in
Winzlar, meteen na de oprichting in 1966. Later, na zijn plaatsing bij de Staf van het
Commando Luchtverdediging in Zeist, werd Willem commandant van de 3e Groep
Geleide Wapens in Blomberg en vervolgens commandant van de Koninklijke
Kaderschool Luchtmacht te Schaarsbergen.
Privé leerden Thea en ik Willem kennen als een aimabele vriend met gevoel voor
humor met wie wij veel gelachen hebben en met wie je ook een fijn gesprek kon
hebben. Hij stond altijd klaar om desgevraagd zijn oprechte mening te geven waar je
wat aan had. Wij hebben vele kennissen, maar Willem en Trees én Hans Schut en
zijn vrouw Ansje, behoren tot onze ‘weinige echte vrienden’. Vooral na onze
pensionering zijn Willem Kreupeling, Hans Schut en ik als ouwe-KLu-sobats, met

onze echtgenotes regelmatig bij elkaar thuis gekomen. Het was dan altijd heel
gezellig en er werd ook steevast genoten van een lekker diner. Wij zullen Willem in
onze herinneringen behouden als een loyale collega, een oprechte gesprekspartner
en een getrouwe en sympathieke sobat. Wij zullen hem daarom heel erg missen.
Trees kennen wij als een echtgenote die pal achter haar man stond, Dit heeft zij met
name ook met liefde getoond tijdens Willems bedlegerige ziektefase van Willem. Zij
verzorgde hem en bood hem mantelzorg. Dat was heel zwaar en duurde totdat zij
zelf door ziekte hiertoe niet meer in staat was. De zorg voor Willem én Trees hebben
hun kinderen onmiddellijk op zich genomen. Dit toont de ware liefde, waar wij veel
respect voor hebben. Thea en ik wensen dat Trees en de kinderen de kracht en
troost zullen vinden om dit grote verlies te verwerken.
Don de Lavaletta

