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Frans Lindeman, PA1FR, SK 
 

22 juni 1938  -  25 mei 2022 
 

 

               In Memoriam Frans Lindeman, PA1FR 

 

De beer is geveld.... 

Zo staat boven de rouwkaart van Frans, PA1FR die gisteren 28 mei op 

de mat viel. En die 4 woorden zeggen inderdaad alles. 

Ik zelf heb Frans leren kennen nadat ik in Purmerend kwam wonen en 
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lid werd van de Veron afd.56 Waterland. 

Nadat ik mijn morse examen had gehaald was het Frans die mij hielp 

met het installeren van de HF antennes die vandaag de dag nog 

steeds functioneren. 

Dat was in 2001 nu dus alweer meer dan 20 jaar terug. 

Zo was Frans, behulpzaam daar waar hij kon. Hij was ook 

rechtvaardig en recht door zee. Grote mond met een klein hartje. 

Ruwe bolster, blanke pit. 

Allemaal clichés maar daarom niet minder waar en zeker op Frans van 

toepassing. 

En zo is onze relatie gebleven. Hij hielp mij met zaken die ik niet wist 

of niet kon en ik hem bijvoorbeeld, met name in het begin, met 

computer zaken. Zijn primaire interesse in de hobby was DXing met 

CW. 

Voor een ex-telegrafist bij de marine niet echt gek. Altijd zonder 

computer en met een straight key. Zo deed hij ook bijna altijd mee 

aan de MARAC ronde op de zondagen. 

Vele landen heeft hij gewerkt en de QSL kaarten waren allemaal in 

zijn shack op de muur aanwezig. Trots was hij op P5 (Noord Korea) 

die hij als een van de weinigen heeft weten te werken toen dat legaal 

kon. 

Maar ook digitale modes hadden zijn interesse, psk31 en soortgelijke. 

De laatste jaren ook FT8/FT4.  Over digitale modes heeft Frans ook 

diverse lezingen gegeven voor onze afdeling. 

Later trad Frans toe in het bestuur als voorzitter en ikzelf als 

secretaris. Met een kleine onderbreking hebben we dat samen zo'n 7 

jaar gedaan.  

Een paar velddagen, een paar vossenjachten, Frans was er altijd bij 

en genoot ervan. 

Ook het activeren van het lighthouse, het Paard van Marken, heeft 

hij met zijn boot vele malen gedaan. Een aantal keren mocht ik 

daarbij zijn en het zijn voor mij mooie herinneringen. 

Net als de radiomarkten die wij samen hebben bezocht. Vooral aan 
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de Dag voor de Amateur, waar Frans steevast zijn Marac vrienden 

opzocht om het traditionele borreltje te nuttigen. 

Wat Frans ook machtig vond om te doen was de wekelijkse 

Waterland ronde. Vooral als ronde leider. Hij trok daar met zijn 

enthousiasme en luisterend oor altijd weer de nodige inmelders. 

Helaas ging dat op het laatst niet meer en de laatste keer dat Frans 

zichzelf in de ronde inmelde en emotioneel afscheid nam zullen velen 

van ons , waaronder ikzelf, niet gauw meer vergeten. 

Frans is op 25 mei 2022 op de leeftijd van 83 jaar van ons heen 

gegaan. Ik troost mij met de mooie en leuke herinneringen die ik aan 

Frans heb en met het Amerikaanse gezegde "Old hams never die, 

they just QSY ..... " 

Ik wens zijn vrouw Wil, zijn zoon Peter, kleindochter Suzanne alsook 

alle andere familie en (radio)vrienden veel sterkte met het verlies 

van hun "beer". 

Bert van der Meer, PA5BM 
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Frans, PA1FR, in de weer met zijn twee grote hobbies: het 

zendamateurisme en zijn boot 

 


