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Je moeder blijft je moeder, 
je oma blijft je oma 

je wilt haar niet graag missen, 
maar eens komt de dag 

dat je haar moet laten gaan. 

Ma is geboren in Losser en was de oudste in een gezin van 
4 meisjes en 3 jongens. Ondanks de armoede in die tijd 
sprak Ma altijd positief over deze periode uit haar leven, 
waarin gepraat en geluisterd werd. 
Zoals vele meisjes ging ook Ma op 14 jarige leeftijd werken 
in de confectie-industrie in Duitsland. 
Vlak voor de oorlog uitbrak, was dit niet meer mogelijk; via 
de huishoudschool kwam ze terecht in Breda. Van hieruit 
werd ze gedwongen te vluchten naar Frankrijk waar ze ruim 
vier maanden verbleef. Ondanks de angst en onzekerheid 
keek ze toch met veel plezier terug op deze bijzondere peri
ode en heeft ze daar veel vriendinnen voor het leven aan 
overgehouden. 

In de oorlog heeft ze Pa leren kennen. Op 31 juli 1948 zijn 
ze getrouwd en aan de Bentstraat in Glanerburg gaan 
wonen. In 6 jaar tijd werden hier 7 kinderen geboren, waar
onder twee tweelingen binnen anderhalf jaar. Daardoor 
stonden de beginjaren van hun huwelijk in het teken van 
hard werken. 
Omdat Pa zorgde voor het brood op de plank, kwam het 
grootste gedeelte van de opvoeding van de kinderen op 
Ma's schouders terecht. 

Hierbij werd ze gesteund door haar moeder en tante Annie. 
Het waren geen gemakkelijke, maar wel gelukkige jaren. 
iedereen was altijd welkom, ondanks de grote drukte die 
het gezin met zich meebracht. Een groot geluk voor Ma 
was de komst van de 19 kleinkinderen. Nu had ze tijd om 
te genieten zonder verantwoordelijkheden. Dit heeft ze 
volop gedaan op de vele momenten wanneer de kleinkin
deren bij haar op visite kwamen. Ze had voor hen veel 
belangstelling en wilde alles van hen weten, ook of het wel 
goed ging op school. Daarbij genoot ze er speciaal van als 
ze kattekwaad uithaalden: ·er moet ook wat inzitten" zei ze 
dan meestal. 
Het plezier van Ma bestond uit kleine dingen, zoals het 
dagelijks koffie-uurtje met tante Annie; nooit raakten ze uit
gepraat. Ze genoot van de autoritjes op zondagmiddag met 
Pa en ook van de vakanties die er in de jaren zijn geweest, 
met als hoogtepunt de reizen naar Saoedi-Arabië en Zuid 
Korea. 
Twee en een half jaar geleden werd Ma getroffen door een 
hersenbloeding, waar ze zich weer redelijk van herstelde. 
Helaas was dit herstel maar van korte duur. Zes maanden 
later volgde een tweede hersenbloeding waardoor Ma 
gedeeltelijk verlamd raakte. Er brak voor haar en ook voor 
Pa een periode aan die moeilijk te accepteren was. Toch 
heeft Ma vooral in het eerste jaar haar humor en belang
stelling weten te houden. Toen Pa elf maanden geleden 
stierf, stierf er ook een deel van Ma. 

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "De 
Oldenhove· te Losser overleed Ma in de nacht van 29 mei 
2005. 

Wij zullen haar herinneren als een lieve moeder en oma 
waar alles bij kon en mocht en bij wie nooit iets teveel was. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u oprecht, 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


