


Een doert>are hennnering aan 

Martha Smit Korlaar 
Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat 

maar ook de sporen die je achterlaat 

Geboren in Amsterdam op 22 november 1926 in een 
gezin met twee oudere zussen en een broer die haar 
flink verwende. In haar jeugd is ze menigmaal ver
huisd als haar vader wee< een nieuw bouwproject 
had afgerond. Na haar lagere schooltijd begon ze 
aan de HBS doe ze in de bange oor1ogSf3ren heeft 
afgerond. De Tweede Wereldoorlog die een blijven
de herinnering bij haar heeft achtergelaten en ook 
een deel van haar karakter heeft gevormd. 
Na de oorlog heeft ze met veel voldoening een vaste 
plek gevonden in de amsterdamse padvinderij. Als 
leidster en daarna hoofdleidster van de welpen en 
gidsen was ze druk bezig om de jeugd van 
Amsterdam een zinvolle invulling van hun vrije tijd te 
geven. Met de andere leidsters vormde ze een hech
te vriendenkring die vele scovtingkampen met ple
zier heeft geleld 
Ti1dens haar werk als administratief medewerkster 
leerde ze Jan Smit kennen waarmee ze in 1954 is 
getrouwd en waarmee ze bijna 49 jaar lief en leed 
heeft gedeeld. Ze kregen twee kinderen, Els en Rob. 
Sam~ hebben ze een banketbakkerij opgebouwd, 
~ in Den Haag en later in Losser. Voor een 'stad
se dame' was het leven in een Twents dorp best wel 
wennen. Maar mede door haar kracht en doorzet
tingsvermogen heeft ze haar plek daar gevonden. 
Haar gezin was erg belangrijk voor haar. Ze genoot 
intens van de vaste uitjes op de dinsdagmiddag als 
de winkel was gesloten en van de vakanties naar 
Oostenrijk, Luxemburg en Duitsland, vakanties die 
ze zeer nauwgezet voorbereidde. 

Vele jaren heeft ze zich zee< intensief ingezet in het 
familiebedrijf waar ze de winkel, het ijsloket en de 
lunchroom/cafetaria runde. Met de jaarwisseling 
werden er duizenden oliebollen en appelbeignets 
gebakken. Dit gaf haar attijd wee< veel voldoening. 
Na een druk bestaan in het bednjf was het prettig 
om tot rust te komen aan de Marcellinuslaan waar ze 
haar hobby's wee< kon oppakken. Haar Hummel
verzameling groeide en er werden veel borduurstuk
~en gemaakt. Bij het borduren op haar eigen kamer
tie kwam ze met weense muziek geheel tot rust. 
Daarnaast kwam er bij het lezen van De Cock met C 
0 C K vele nostalgische arnsterdamse herinneringen 
bij haar boven. 
Met haar schoondochter Monique kon ze intens 
genieten van haar twee opgroeiende kleinkinderen 
Ins en Rosan. Hen te Zien opgroeien tot twee prach
tige meiden gaf haar veel voldoening. 
De docod van haar man was een zware slag die ze 
maar moeilijk kon begrijpen en verwerken. 
Daarnaast was het voor haar moeilijk om haar gees
telijk achteruitgang te accepteren. Dit heeft haar veel 
energie gekost zonder haar maatje, haar steun en 
toevertaat. De laatste maarlden waren zwaar voor 
haar. In haar hoofd heerste chaos en ze kon haar 
rust niet meer vinden. Die rust heeft ze nu gevonden. 

Mama, oma, wij zijn dankbaar voor ie liefde en zorg 
die ie ons hebt gegeven. We zullen je kracht en je 
rake opmerkingen missen, maar je blijft alt1Jd in ons 
hart. 

Dank een ieder voor uw steun en medeleven. 

Els 
Rob en Monique 

Iris, Rosan 


