


Het zijn de kleine dingen die ik 
achterlaat voor mijn beminden, -
grote dingen zijn voor iedereen. 

Tagore 

Tonnie Janssen werd op 12 april 1911 -
kort voor de Eerste Wereldoorlog - in 
Duisburg geboren. Zij was de jongste in 
een gezin met drie meisjes. Na de oorlog 
verhuisde het gezin eerst naar Brabant en 
daarna naar Twente. Ze viel al op jonge 
leeftijd op door haar zelfredzaamheid. Op 
die eigenschap is ze tot aan haar dood 
trots gebleven. 
Die zelfstandigheid stelde ze in dienst van 
anderen. Zo verzorgde ze eerst haar moe
der en later haar schoonmoeder tot hun 
dood. Voor haar man Jan Grijpma, met wie 
ze in 1945 trouwde, was ze een steun en 
toeverlaat. Voor haar betekende Jan de 
vervulling van haar leven. Zijn overlijden in 
1978 was dan ook een ramp voor haar 
temeer daar het huwelijk kinderloos was. 
Het was voor haar een bijna onmogelijke 
opgave om haar leven een nieuwe inhoud 
te geven. 

Na een levensbedreigende operatie krab
belde ze toch weer overeind. Dat had ze te 
danken aan twee belangrijke eigenschap
pen: tevredenheid en optimisme. Ze was 
altijd tevreden met wat ze had - jalouzie 
was haar vreemd - en ze wilde altijd voor
uit kijken. Ze zei vaak: "Ik ben blij met 
mezelf" en "Dat is geweest, daar praten 
we niet meer over". 
In het Ariënstehuis in Enschede heeft ze 
meer dan twintig jaar gelukkig geleefd ook 
al miste ze Jan en deed het gemis aan kin
deren - "eigen" zoals ze altijd zei - zich 
steeds sterker gelden. 
In april van dit jaar moest ze noodge
dwongen naar Den Oosterborgh in 
Ootmarsum verhuizen. Ook die grote ver
andering heeft ze tenslotte nog goed kun
nen verwerken. 
Op zondagochtend 3 november is ze in 
het ziekenhuis in Hengelo rustig ingesla
pen. Ze was al heel lang met haar leven 
verzoend - "Ik heb een mooi leven gehad" 
- en haar dood moet voor haar een 
opluchting zijn geweest. Nu is ze bij Jan. 

Enschede, 8 november 2002 


