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Riet werd geboren in Deventer als oudste van 9 kinderen in het gezin de Cal uwe. Zij gaf al vroeg blijk van 
haar kunstzinnige aanleg door op schooltreffende karikaturen van de nonnen te maken. 
Zij zou hetliefst naar de kunstacademie gegaan zijn, maar volgens haar vader kon je daar geen droog 
brood mee verdienen. Zij ging in een kunstwinkel werken en werd later secretaresse. 
De oorlogsjaren hebben altijd een diepe indruk op haar achtergelaten, zij was trots op haar werk dat zij 
via het Rode Kruis voor de vluchtelingen deed. In deze tijd leerde zij Jan kennen en samen waren zij actief 
in de Deventer kunstkring "Het Prisma". Na de oorlog was het moeilijk om een huis te krijgen. In 1951 
was het eindelijk zover; zij trouwden en gingen in Woerden wonen. 

Na een paar jaar verhuisden zij naar Groenlo waar Carlo en Annelies geboren zijn Daarna verhuisden zij 
in 1962 naar Lonneker. In deze tijd ging Riet ook beeldhouwen. Toen de kinderen ouder werden nam 
zij de stap om naar de AKI (kunstacademie) te gaan en daar de avondopleiding te volgen. Hierna kwam 
zij tot grote productie van schilderijen en aquarellen waarbij de stijllangzamerhand veranderde in abstract. 
Vele exposities volgden. 

Veel plezier beleefde zij aan het reizen. De grote wandeltrektocht van de Oostzee naar de Middellandse zee 
was iets waar zij intens van heeft genoten, ondanks de ontberingen in de vorm van talloze blaren. 
Het fotograferen was een grote liefhebberij; zij maakte duizenden dia's en zij heeft overal in het land vele 
dialezingen verzorgd over de reizen die zij met Jan maakte. Het spelen van spelletjes met vrienden en 
familie gaf haar tot op hoge leeftijd veel plezier. Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in haar leven. 
Zij was trots dat zij vele keren de Mattheuspassion gezongen heeft. 

De laatste jaren ging het helaas steeds minder goed met haar. Haar optimisme en geheugen lieten haar 
steeds meer in de steek en zij kreeg steeds meer kwalen. Gelukkig heeft zij bewust de geboorte van haar 
4 kleinkinderen meegemaakt. 

Wij willen haar in herinnering houden als een vrouw met een brede belangstelling en een groot 
doorzettingsvermogen. Zij heeft ons vele mooie herinneringen en kunstwerken achtergelaten. Het is fijn 
om te zien dat haar vele creatieve talenten voortleven in haar kinderen en kleinkinderen. 


