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Een bijzondere en dankbare herinnnering aan 

Annie ter Braak - Christenhusz 

echtgenote van Gerard ter Braak 

Gelukkig veel later dan gedacht, maar toch onverwacht, is 
Annie vertrokken. Koffers werden niet gepakt want Annie 
zelf had nog helemaal geen zin. Annie wilde leven. Alles 
meemaken. Ondanks het lichaam dat protesteerde. Annie 
was creatief, eerlijk, oprecht geïnteresseerd en meelevend. 

Creatief: haar leven lang heeft ze kleding ontworpen en 
gemaakt. Voor zichzelf maar ook voor iedereen die haar 
dierbaar was. De sinterklaasavonden waren voor haar 
het hoogtepunt van het jaar. Dan haalde ze alles uit de 
kast- surprises, gedichten -om er een onvergetelijke avond 
van te maken. 

Eerlijk: als ze iets niet zag zitten, dan zei ze dat ook. Ze had 
een hekel aan nep en namaak en aan mensen die een rol 
spelen en niet zichzelf zijn. Meelevend: Annie was intens 
betrokken bij haar kinderen en haar kleinkinderen. Als het 
haar kinderen goed ging, voelde ze zich zelf ook goed. En 
altijd bezorgd over het wel en wee van haar kleinkinde
ren. 

Oprecht geïnteresseerd: bij Annie ging nooit iets het ene 
oor in en het andere weer uit. De vragen die ze stelde 

getuigden van een warm inlevingsvermogen en echte in
teresse. Annie was een groot liefhebber van muziek. Roy 
Orbison, John Denver, klassiek: ze hield van allerlei stijlen 
maar de grote overeenkomst was dat het om muziek ging 
die recht uit het hart kwam. Muziek met een ziel. Precies 
Annie. Het hart op de goede plek en geen mooi weer spe
len als het regent. 

Annie hield van de gezelligheid die ze leerde kennen toen 
ze opgroeide met haar drie zussen. Als ze op de praatstoel 
zat dan kwamen de mooiste verhalen over vroeger. Niet 
alleen over haar familie maar ook bijvoorbeeld over 'de 
kietelheukskes' in de plaatselijke uitgaansgelegenheid 
'DeBrocdkonr -waar ze samen met Gerard vele zondag
avonden heeft doorgebracht -en over de bioscoopfilms in 
de dertiger en veertiger jaren. Voor iemand die in 1920 is 
geboren, beschikte Annie over een moderne geest. Het 
was haar niet snel te dol ofte gek. Ze is met haar lijd mee
gegaan en kon zich verplaatsen in nieuwe trends en ont
wikkelingen. Ze was een ouderwets gezellige oma met he
dendaagse opvattingen. 

Annie, bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Door wat je 
hebt gezegd en voor wie je bent geweest. Een mens kan 
veel vergeten maar jij bent onvergetelijk. Wij gunnen je 
de rust, die je zo hebt verdiend. Dag mooi mens. 

Bedankt voor alle vormen van meelevendheid en belang
stelling. 

Gerard ter Braak 
Kinderen en kleinkinderen 


