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Sobere man was rijke weldoener
E
en pezige, sober ogende
man, die tot op hoge
leeftijd graag meedeed
aan prestatielopen. Veel
mensen in West-Friesland kennen
Larry Sadler. Op 24 augustus werd
hij - 75 jaar oud - dood gevonden
in zijn kleine huurwoning in Andijk. Toen bleek pas dat de Brit, die
voor zichzelf alleen het minimale
uitgaf, een weldoener was, die vele
tienduizenden euro’s schonk aan
goede doelen.

John Harry Lawrence Sadler werd
geboren in het Britse Colchester,
op 11 januari 1945. Hij was enig
kind. Zijn vader Harry is in 1995
overleden, zijn moeder Joan in
2002. Zij liet hem ruim 500.000
pond na, destijds goed voor
700.000 euro. Larry liep daar niet
mee te koop. Wel doneerde hij
tonnen, onder meer aan organisaties voor kansarmen. Zo kreeg Free
a Girl (voorheen Stop Kindermisbruik), dat wereldwijd minderjarige meisjes uit de prostitutie bevrijdt, 68.000 euro. De Britse organisatie Shelter, die daklozen helpt,
kreeg bijna 100.000.
Een dag voor zijn overlijden in
augustus maakte hij nog 5000 euro
over aan giro 555, ten bate van de
nationale actie voor de slachtoffers
van de explosie in Beiroet.
Ook de Nadine Foundation, een
van oorsprong Hoornse stichting
die zich inzet tegen zinloos geweld
en voor dierenwelzijn, kreeg meermalen geld van hem. Achtereenvolgens 10.000, 3500, 2100, 5000 en
350 euro. Daar komt nu nog een
bijzondere toegift bij, want hij
benoemde de stichting tot zijn
enige erfgenaam en een van de
oprichters daarvan, Jacques Beemsterboer, als degene die het testament uitvoert.

Vertrouwen
Sporten was Larry’s lust en leven.
Hij deed aan heel veel lopen mee,
in en buiten West-Friesland. Trots
was hij op het winnen van de NK
Duathlon in zijn leeftijdscategorie.
Via de Nadine OK Run in Scharwoude, die werd georganiseerd
door de Nadine Foundation, leerde
hij Jacques en Wanda Beemsterboer kennen. Zij hebben de stichting in 2007 opgericht, nadat hun
dochter Nadine door haar exvriend om het leven was gebracht.
„Larry was weg van Nadine, hij had
een connectie, voelde haar als het
ware”, zegt Jacques. „Hij had veel
vertrouwen in ons, in de stichting”,

in 2015 zwaar letsel opliep bij een
aanrijding. Eenmaal uit het ziekenhuis, kwam hij een keer per
week bij de familie Boeijkens eten.
Zij gingen met hem mee naar
loopjes. Het contact werd zo hecht
dat hij haar zijn ’stiefdochter’
noemde. ,,Zo voelde het ook’’, zegt
Medha. Zij wil er niet nader op
ingaan: ,,Ik ben te veel in rouw om
veel te kunnen zeggen.’’
Jacques Beemsterboer begreep
van Medha dat Larry haar had
verteld dat hij in Engeland enige
tijd dakloos is geweest. Dat zou
zijn grote gift aan Shelter verklaren. Amanda Sadler en ook Larry’s
nicht Lynda Johnson, die in Canada woont en Larry in 1977 voor het
laatst zag, kunnen het zich nauwelijks voorstellen. Larry had toch
naar zijn ouders kunnen gaan?

Poëzie

Larry Sadler bij een van de Nadine OK Runs, met een afbeelding van Nadine op zijn shirt.

Larry Sadler
benoemt Nadine
Foundation als
enige erfgenaam
vult Wanda aan.
Larry had vaker gezegd dat hij de
Nadine Foundation als erfgenaam
wilde benoemen, maar tot voor
kort namen Wanda en Jacques dat
niet heel serieus. Nadat ze drie jaar
geleden van Hoorn naar Doesburg
verhuisden, hadden ze niet veel
contact meer. Het bericht dat Larry
alles nalaat aan de stichting en
Beemsterboer tot executeur-testa-

mentair heeft benoemd, was dan
ook een complete verrassing.
Uit contacten met familieleden
en Andijkers blijkt dat de Brit in de
jaren tachtig naar Nederland
kwam. ’Op zoek naar een betere
toekomst’, schreef hij in 2012 in een
ingezonden brief in een weekblad.
In Engeland zegt Amanda Sadler,
vrouw van Larry’s neef Paul, daar
niet verbaasd over te zijn. ,,De
tachtiger jaren onder Margaret
Thatcher waren een vreselijke tijd
in Engeland, als je niet rijk en
succesvol was.’’
Andijker Ruud Schouw was
degene die Larry een kamer aanbood in zijn pension aan de Horn.
Daar bleef hij wonen tot hij in 1991
een huurhuisje aan de Meander
kreeg toegewezen. ,,Hij kwam op
de bonnefooi, was op zoek naar
werk’’, zegt Schouw. ,,Een aardige
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Britse Andijker
gaf stilletjes
tonnen aan
goede doelen
man, heel sociaal. Over het verleden in Engeland en zijn familie
vertelde hij niet veel.’’
Uiteindelijk vond Larry werk als
elektricien en metaalbewerker bij
een Medembliks bedrijf.

Stiefdochter
Medha Boeijkens, die in Andijk op
korte afstand van Larry woonde,
bood hem haar hulp aan nadat hij

Veel blijft onbekend van Larry
Sadler en zijn achtergronden. In
Larry’s huis vond Beemsterboer
vele tientallen handgeschreven
verhalen en gedichten. „Prachtige
poëzie, over wereldse zaken, die hij
ook declameerde, in prachtig Engels. Cassettebandjes vol.”
Hij heeft al heel wat uren besteed aan het overtikken van de
handgeschreven teksten. „Ik kan
het niet over mijn hart verkrijgen
om het te dumpen. Uit wat ik
gelezen heb, vermoed ik een boodschap over een wereld zonder geweld en dierenleed.”
Het stukje van Larry in het weekblad bevestigt dit. ’De hoogwaardige voedingsstoffen die dieren in
megastallen krijgen’, schreef hij,
’zouden de hongersnood in de
wereld kunnen lenigen als er minder behoefte was aan producten uit
de intensieve veeteelt’.
Jacques Beemsterboer wil kijken
of van Larry’s gedichten een bundel te maken is. Dat zou diens
tweede boek zijn. In 2008 kwam
’Somewhere beyond the border’
uit. Een verzameling korte verhalen, waarmee hij volgens zijn tekst
op de achterflap ’een sprankje
hoop wil bieden in het eindspel
van de mensheid’, ’raad en troost
aan onze belegerde planeet’.
Larry Sadler was een bijzonder
mens, vindt Jacques. „Hij gaf bijna
alles weg en gebruikte voor zichzelf alleen het minimale. Onbegrijpelijk dat iemand zo weinig zorg
besteedde aan zichzelf en zo veel
aan de nood in de wereld.”
Eric Molenaar

Sobere man was rijke weldoener, Larry Sadler dood gevonden in zijn kleine huurwoning in Andijk

Larry in de armen van zijn trotse vader, Harry Sadler.
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Wanda en Jacques bij het dierenverblijf van een opvanghuis voor jonge vrouwen in Leeuwarden,
waaraan de Nadine Foundation meebetaalde met Larry’s geld.
FOTO FAMILIE BEEMSTERBOER

