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Onze mama, gestorven 5 weken na Maria. 
Verdriet dat ze om Maria's overlijden had kon mama niet goed aan, 
ook omdat haar vergeetachtigheid zo groot geworden was. 
Mama's dood is hierom een beetje mild. 

Onze mama, geboren in de tijd dat er nauwelijks nog elektriciteit was 
en geen stromend water: donker 's avonds in De Pas, bezemen in 
plaats van stofzuigen, slachten ('ik kon in m'n eentje een heel varken 
'wegwerken'), de was op de bleek: hard werken. Een groot gezin, 
waaruit zij voortkwam, met de opvatting dat jongens belangrijker 
waren dan meisjes, waardoor mama haar leuke baan bij V & D moest 
opzeggen om voor het gezin te zorgen toen haar moeder overleed 
('jaegeronderbroeken van vader en de broers wassen met de hand!') 
en later zichzelf maar moest redden terwijl haar broers het bedrijf en 
de huizen kregen. Het heeft haar sterk gemaakt voor haar verdere 
leven, en toen het in ons gezin niet voor de wind ging regelde mama 
alles: de geldzaken, het huishouden, de opvoeding, de tuin, het 
interieur ('weer een andere bank?'). En altijd deed mama mee aan de 
staatsloterij ('oo, en als ik dan win dan verdeel ik alles'). 
Een lang leven kreeg ze, en belangstelling hield ze voor onze levens 
en voor elk klein- en achterkleinkind tot en met de twee laatsten: 
Quintin en Jasper. Interesse in de ontwikkeling van de maatschappij 
bleef tot het einde ('internet, hoe werkt dat nou?'. Snelle autowegen 
en nieuwe gebouwen vond ze prachtig: 'Kiek hier 's wat een mooi 
gebouw ze hebben neergezet'). En: ze was zo'n gezellig gezelschap! 
De leukste typeringen (ik denk aan Piet de Pad), de grappigste 
uitdrukkingen ('een mooi gezicht achter een kapotte ruut' of: 'Ik bin zo 
lelijk uut de koets gevallen' en: Loi mien nou mar hintronsenieren'). 
Grappig tot op haar sterfbed: de 88 van haar 88'" verjaardag draaide 
ze woordeloos, maar met glimmende oogjes om. De mensen om 
haar heen hadden altijd lol met haar. Dat maakte haar weer tevreden 
met zichzelf, en maakte haar nog leuker. Wij hadden een moeder uit 
duizenden!! 


