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Vriendelijk, bescheiden, altijd netjes (een dame), optimis
tisch, gastvrij. Dat zijn beelden die op ons netvlies komen 
als we aan ma en oma denken. Altijd waren we welkom 
in haar huis en we merkten dat ze van ieder bezoekje en 
van elke vorm van aandacht genoot. 

Een half jaar na haar geboorte ,n 1914 in Lüdinghausen 
(Old) besloten haar ouders dat het in verband met de 
dreigende oorlog ve ilîger was om terug te keren naar 
Enschede. Daar heeft ze de rest van haar leven 
gewoond. Opgroeiend tussen vijf broers en zusters in 
een moeilijke tijd werd van haar als oudste dochter ver
wacht dat ze haar bijdrage leverde aan het gezin. 
Overdag werken in de confectie en 's avonds thuis kle
ding maken voor alle gezinsleden. Het heeft haar pijn 
gedaan dat er vo0< ontspanning en plezier nauwelijks tijd 
was. Toen in 1939 haar vader overleed nam de druk en 
de zorg alleen nog maar toe. 

Na haar huwelijk in 1948 met Steef Twente stopte ze met 
werken, zoals toen gebruikelijk. Maar er werd doorge
werkt. Om het gezinsinkomen aan te vullen besloot ze 
haar kwaliteiten als coupeuse te gebruiken en voor der
den te gaan naaien. Dagelijks snorde de naaimachine en 
vele uren werden doorgebracht met de handmatige 
afwerking van de kledingstukken. Ze heeft het met ple
zier gedaan. Zie hield ervan met mooie stoffen te werken 
en een kledingstuk af te leveren dat de draagster ervan 
flatteerde. 

Toen op 4 september 1980 pa overleed leek haar wereld 
in te storten, maar gelukkig heeft ze toch weer haar 
levenslust hervonden. De tot dan toe wekelijkse kaart
avondjes met tante Trees werden uiteindelijk dagelijkse 
kaartavondjes. En in plaats van eenmaal per jaar op 

vakantie werden er nu twee. soms wel drie reisjes per 
jaar gemaakt. 

Ernstige lichamelijke gebreken tijdens het ouder worden 
zijn haar bespaard gebleven, erger dan een verkoudheid 
of een enkel griepje was het nooit. De laatste tijd moest 
ze echter steeds vaker afscheid nemen van stukjes 
geheugen. Ze was zich hiervan bewust en als ze dan 
weer iets niet kon vinden of niet meer wist. was de stan
daarduitdrukking: ' och, ik weet het ook allemaal niet 
meer'. Na enig wennen ging ze met veel plezier naar de 
dagbehandeling op Brugger Noord. 's Avonds kon ze 
dan weer vol enthousiasme vertellen over dingen die ze 
gedaan of gezien had en over de nieuwe indrukken die 
ze had opgedaan die dag. 

We zijn er van overtuigd dan ze over veel zaken nadacht. 
een mening had en haar bedenkingen had. maar ze heeft 
hierover nooit gesproken. Ze had een hekel aan ruzie en 
wilde niemand voor het hoofd stoten. We kunnen dan 
ook alleen maar gissen in hoeverre ze zichzelf heeft weg
gecijferd. 

De laatste t ijd kwam het gesprek steeds vaker op pa, ze 
was duidelijk veel met hem bezig. Na ruim 23 jaar is ze 
weer samen met hem. 

Afscheid nemen is nooit leuk, maar we zijn er dankbaar 
voor dat ze zonder pijn op hoge leeftijd en in haar eigen 
bed in haar slaap is overleden. 

Ma en oma, we weten dat je warrnte en rust zult vinden. 
zonder de scherpe kantjes van een soms verwarrend en 
onbegrijpelijk leven. 
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