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Margreet Assen valt niet zomaar in een paar woorden 
te beschrijven. Het was een uniek mens. 
De verleiding is groot om allerlei superlatieven te 
gaan gebruiken, Dat zou evenwel slecht harmoniëren 
met haar eigen karakter: bescheidenheid siert de 
mens. In ieder geval _was ze een hele sterke vrouw. 

Het bewijs daarvoor ligt niet alleen in haar hoge leef
tijd, maar komt vooral tot uitdrukking in wat ze in 
haar 'Jonge" leven allemaal voor haar kiezen nam: de 
zorg voor een groot gezin, het runnen van de winkel, 
het verzorgen van het vee en het meehelpen op de 
tuin. En toch was ze er voor haar kinderen als dat no
dig was. Dat ze over een "groot hart" beschikte bleek 
uit het feit dat ook van buiten het eigen gezin altijd 
een beroep op haar kon worden gedaan. "Nee" kwam 
in haar vocabulaire niet voor. Margreet Assen was al
tijd ingesteld op verzoening. Wanneer er eens iets was 
tussen vader en een van de kinderen ging ze er altijd 
tussen in staan om te sussen, om op te lossen. 
Moeder/Oma was een gezelligheidsmens: hoe meer 
zielen hoe meer vreugde. Een gevleugelde uitspraak 
van haar in dit verband was: "Wir sitzen so gemütlich 
beisammen und haben einander so lieb". Een gezegde 
meegenomen uit haar kinderjaren, die ze in Duitsland 
heeft doorgebracht. Margreet Assen was wat men te
genwoordig een "uitgaanstype" noemt. Ze hield 
enorm van dansen. Vader was daarin haar tegenpool: 
hij voelde zich thuis het beste op zijn gemak. Na het 
overlijden van vader - en toen alle kinderen de deur 
uit waren - kreeg ze meer ruimte om haar leven op 
haar eigen manier in te vullen. Ze heeft dan ook een 
fijne oude dag gehad. Ze heeft met volle teugen geno
ten en was er dankbaar voor "het allemaal nog mee te 
mogen maken". "Oud" is ze nooit geweest. Ze ging 
met haar tijd mee en is alert gebleven op de ontwikke
lingen in de samenleving. Margreet Assen, een vrouw 
tot op het bot integer. We hebben van haar heel lang 
mogen genieten. En dat pakt niemand ons meer af! 

Wij hebben uw medeleven op prijs gesteld. 

FAMILIE VAN OS 


