


‘Het leven is ontmoeten en afscheid nemen’
Fred
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man van Gera van Vliet - zijn grote liefde
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De crematie vindt in besloten kring plaats.

Fred is in Rotterdam geboren en getogen in een warm en sportief gezin. In 1973 
is hij als beginnend makelaar binnengekomen bij ‘meneer Van ‘t Hof’ in Gouda. 
Na vijf jaar ging hij zelfstandig verder, en richtte met twee collega’s Drieman 
Makelaardij op.

Fred was een vakman met een oneindige drive om alleen kwaliteit te willen leveren, 
op de lange termijn te denken en een goed netwerk te beheren. Hij was de oprichter 
van het vak ‘horecamakelaardij’ en het bedrijf Adhoc Horecamakelaars. Hij heeft 
veel betekend voor de makelaardij in het algemeen. Zo was hij vele jaren voorzitter 
van de afdeling NVM Gouda, lid van de ledenraad van de landelijke NVM; vervulde 
daarnaast allerhande functies in commissies, taskforces, adviesraden en was hij 
lange tijd docent. Het is niet voor niets dat Fred door het landelijk bestuur van de 
NVM is geëerd als Honorary Fellow van de NVM. Helemaal verguld was hij met zijn 
benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, waarin dit alles samenkwam.

Wat hebben we samen genoten van onze vele tripjes en vakanties met exquise 
diners en voortreffelijke wijnen. Van musea en galeries in binnen- en buitenland, 
van alle soorten muziek, van het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in de stad waar we 
Oud en Nieuw vierden. Van onze uren durende wandelingen, onderwijl over het 
leven filosoferend. Sportief als hij was waren tennis en skiën favoriet; en na zijn 
werkzame leven croste hij regelmatig op zijn racefiets door het Groene Hart.  
En laten wij ook zijn eigen kookkunsten niet vergeten.

Een lieverd was het, gul en genereus, een gouden vent met het hart op de goede 
plaats. Zelfs na zijn dood heeft Fred nog iets voor een ander willen betekenen door 
zijn hersenen te doneren aan de Hersenbank. Onderzoek blijft hard nodig om 
hersenziektes zoals Fronto Temporale Dementie beter te kunnen begrijpen.

‘Mijn grote liefde is dood’
Gera


