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Bij vlagen vertelde ze over vroeger. Niet urtgebreid, 
maar to the point en nuchter. Het was duidelt1k dat 
mam van veel van deze gebeurtenissen genoten 
heeft. Ook al sprak ze over enkele liever niet. 
Nieuwsgierig als we zijn vroegen we natuurlijk door. 
Onder een glaasje wijn liet ze iets los. "De eeuw van 
mijn vader" trok aan ons voorbij. Wij, opgegroeid in 
een hele ander tijd, vonden het heel bijzonder te 
horen over de eerste auto in Losser, de eerste don
kere man 1n Enschede en het fe~ dat er elektncrte1t 1n 
Losser kwam. 
De kinderen Hulst. 7 1n totaal. maakten ruzie wie de 
lichtknop mocht omdraaien. Speelgoed in een tijd. 
dat dot nog met zoveel voorhanden was. Dat zi1n de 
momenten doe ons altijd zullen bijblijven 
Ze is jong urt huis gegaan. Tenslotte was elke mond 
er één doe gevuld moest worden. Ze leerde haar man 
kennen rond haar dertigste en daarmee was haar 
toekomst vastgelegd. Pap nam de schoenwinkel 
over van zijn vader en mam werkte in de winkel. De 
combinatie inwonende schoonmoeder en kinderen 
was verre van Ideaal, maar mam heeft ook hier een 
voor haar karakteristieke weg in gevonden. Zichzelf 
wegcijferen voor anderen. Dit zou ze haar hele leven 
blijven doen, ook naar ons en vooral naar Jos. 
De zaak was haar lust en haar leven, een echt 
zakenvrouwtje. Schoenen kopen deed je in Losser 
bij S1ent1e. Of drt nu op de Gronausestraat was of op 

De Brink, welke verhuizing ze erg moeilijk heeft 
gevonden. Na het overlijden van pap is ze de winkel 
bhJVen runnen. Tot acht jaar geleden, toen heeft ze 
de winkel verkocht. Maar er was geen sprake van 
een gepensioneerde vrouw. De sociale contacten 
waren voor haar onmisbaar en dus gtng ze vrijwilli
gerswerk doen. Op visite bij 'die oud1es' in het 
bejaarden- en verzorgingstehuis. 
Een hele nieuwe impuls in haar leven was de 
geboorte van Florian, haar kleinzoon. Ze bloeide 
helemaal op. Met hem heeft ze een van haar geluk
kigste periodes van haar leven beleefd. 
Twee jaar geleden kreeg mam een herseninfarct. Tot 
dat moment hebben we altijd gedacht dat ze onster
felijk was. Ze was altijd gezond en fit. Elke dag lopen 
in de Zandbergen. even fietsen naar De Lutte en 
parachutespringen op haar vijfentachtigste. 
Na het infarct herstelde ze goed. Ze leerde opnieuw 
fietsen en wandelde weer, al werden de landbergen 
ingeruild voor een rond1e dOtp. Het laatste Jaar werd 
voor ons heel duidelijk dat mam zich ouder ging voe
len. We kregen daarvoor hints. "Dot zal wel de laatste 
keer z1in. dat .... •. 
Vorige week kreeg ze opnieuw een herseninfarct. 
Deze laatste week in het ziekenhuis was heel bijzon
der. Lichameh1k kon ze niet meer maar ze was heel 
erg helder. We hebben In die week heel goed 
afscheid kunnen nemen. Haar zorgen om Jos heb
ben we niet helemaal weg kunnen nemen, maar 
belofte maakt schuld. 
Maandagmorgen 23 januari 2006 Is ze heel ·rustig 
ingeslapen. Het is goed zo en het was fantastisch 
dat ze zo lang bij ons was. 
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