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Weduwe van Antonius Johannes Holland 

Marie van Bon werd op 15 mei 1915 geboren in 
Doornenburg. Het gezin van Bon was een arbeidersgezin 
met 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Vanaf haar 
vroegste jeugd moest zij mee aanpakken in het gezin, 
want de tijden waren slecht en er moesten 7 monden 
gevoed worden. In september 1937 trouwde zij Antoon 
Holland. Antoon was een van de plaatselijke kleer
makers. Zij kregen twee zoons. Er pakken zich snel 
donkere wolken boven het jonge gezin samen: de tweede 
wereldoorlog begon. Na de mislukte actie "Market 
Garden" van de geallieerde in 1944 evacueerden de 
Duitsers o.a. de bewoners van Doornenburg. Bij de 
terugkeer in Doornenburg, in 1945, bleek alles door de 
Duitsers geroofd of verwoest te zijn. Het kostte veel 
moeite de kleermakerij weer op te bouwen. Toen dit 
uiteindelijk, mede door de opkomst van de textiel
industrie niet lukte, verhuisden Toon en Marie met hun 
twee jonge kinderen naar Almelo, waar vader ging 
werken bij Bendien. 
Langzaam worstelde het gezin zich er, ook financieel, 
bovenop. De jaren die voor Marie van Bon de mooiste 
van haar leven hadden moeten zijn, waren echter jaren 
vol angst en zorg. Wij, de kinderen, hebben ons wel eens 
afgevraagd, hoe het mogelijk is, met zo'n geschiedenis 
toch zo'n vrolijke en opgewekte vrouw te blijven, met 
een brede belangstelling voor de wereld om haar heen. 

Haar twee zoons voedde zij op en bracht hen in een 
goede ingangspositie voor de maatschappij. Bij de 
verkenners van de Egbertus-groep en het zangkoor van 
de Christoffelparochie voelde zij zich zeer betrokken. Na 
zijn pensionering werd vader ziek. Met alle inzet en 
optimisme zorgde zij voor hem. De laatste 15 jaar van 
haar leven werd ook zij geconfronteerd met lichamelijk 
klachten. Zij ging daaronder gebukt, maar haar geest 
bleef helder. Tot de laatste dag is zij bezig geweest met 
het oplossen van crypto's. "Het lichaam is op, maar 
gelukkig is de geest nog helder", zei zij steeds vaker. En 
dat was ook zo. Moeder was gek op dieren. "Als je van 
dieren houd, hou je ook van mensen", zei zij altijd. Haar 
eigen vogels, maar ook vogels die op haar balkon 
kwamen, werden vertroeteld als waren het haar 
kinderen. Zij preekte tegen haar dieren en kon noch in 
de dierenwereld noch in de mensenwereld tegen onrecht. 
En dat liet zij blijken ook. Moeder was ook een 
Godsdienstige vrouw met een rotsvast geloof in God en 
een grote verering voor Maria. Zij bad elke dag en 
's avonds viel zij, de rozenkrans biddend, in slaap. 
Terugkijkend op haar 87 levensjaren moeten wij stellen 
dat haar leven niet altijd over rozen is gegaan. Zij heeft 
echter altijd figuurlijk , maar eigenlijk ook letterlijk de 
rug recht gehouden, ons en haar omgeving alles gegeven 
wat in haar vermogen lag. Haar laatste jaren bracht zij 
door in zorgcentrum "de Hofkamp", waar zij liefdevol 
verzorgd is. Denk aan Marie van Bon met inachtneming 
van deze korte schets. 

Wij danken u voor uw belangstelling en meeleven in 
deze voor ons zo moeilijke dagen. 

Kinderen en kleinkinderen 


