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Mama werd geboren in de Bruuk als vierde kind in een gezin 
van 7 kinderen; 6 meisjes en 1 jongen. Vanaf de lagere school 
ging mama werken bij de buren in een groot gezin.
Als jong meisje maakte ze de verschrikkingen van de oorlog 
aan den lijve mee. Haar vader werd doodgeschoten toen hij 
mama wilde redden omdat zij ernstig gewond was en op 
een gevaarlijke plek lag.
In de periode daarna was het gezin geëvacueerd in 
Malden bij de familie Derks. Mama sprak altijd met grote 
dankbaarheid over deze tijd, hoe goed zij voor hen waren en 
dat zij, ondanks de weinige middelen, alles deelden.
De boerderij was tot op de grond weg en na de oorlog volgde 
de wederopbouw, wat een zware tijd voor het gezin was.
Mama vertelde later weinig aan ons over wat ze 
daadwerkelijk had meegemaakt.

In 1952 tijdens de kermis ontmoette ze papa. Een jaar later 
trouwden zij, ‘want het voelde goed’, zo zei mama altijd. Ze 
gingen wonen op de Derdebaan, zonder elektriciteit, warm 
water of andere voorzieningen. ‘Maar we waren gelukkig’, 
was steevast haar opmerking.
Opa en 2 broers van papa woonden daar in het begin ook 
nog. Vanaf de eerste dag nam ze het huishouden op zich 
voor allemaal; opa waardeerde dit.

Ze kregen 6 kinderen. Het was hard werken op de boerderij, 
maar ze deden het samen.

De kinderen vlogen uit en ze gingen voorzichtig eens met 
vakantie: Zwarte Woud, Lourdes en nog vele reizen, onder 
andere later ook naar Denemarken. Ondertussen werden tot 
haar grote vreugde de kleinkinderen geboren, daar genoot 
ze enorm van.
Ze verhuisden naar de Abeelstraat, de buurt waar ze 
opgegroeid was.

In 1999 verongelukte Derk, daar had ze veel verdriet van.

In de jaren erna had papa meer zorg nodig. Mama heeft 
hem die zorg tot het laatst toe met alle kracht gegeven. In 
2001 overleed papa. Vanaf de eerste dag zei ze, ‘ik ben alleen 
maar ik voel me niet alleen.’

Van elk bezoek genoot ze, een kopje koffie met iets lekkers 
erbij, kleine uitstapjes en dan weer naar huis. Het waren 
deze dingen die haar plezier gaven. Familiefeesten, vooral 
de laatste jaren haar verjaardag vieren, daar keek ze naar 
uit en genoot hiervan nog lang na.

De achterkleinkinderen waren voor haar een bron van 
vreugde.

De laatste maanden kon ze niet meer alles zelf doen en 
namen we langzaamaan dingen van haar over. Ze wist 
duidelijk wat ze wel of niet wilde, wij hebben haar daarin 
ondersteund.
Mama was niet bang voor wat zou komen, maar hing 
tegelijkertijd ook aan het leven.

Het waren voor ons allen bijzondere laatste maanden.

Bedankt voor de vele blijken van medeleven na het overlijden 
van mama, oma en omi.

Familie Müskens


