
Sinds ze tien jaar geleden in mijn leven kwam, heb ik eigenlijk nooit precies 

geweten wat te zeggen 

- Mevrouw Schaapveld 

- Ma Schaapveld 

- Jouw moeder 

- Oma 

Pas sinds afgelopen week, ben ik eruit: het is toch gewoon Anneke. Zo goed 

hebben we elkaar dus in de laatste week leren kennen. Echt leren kennen. 

Anneke en Henny verhuisden tien jaar geleden vanuit de Achterhoek naar Tilburg. 

En ik geef het je te doen, dan werden ze ook meteen betrokken in een 

fusieproces. De families Schaapveld, Dijkman en Keusters waren zich in Tilburg aan 

het verenigen tot een nieuwe unit. 

En zoals dat gaat met fusies. Aanvankelijk was er enig verzet, maar al snel plukte 

Anneke de vruchten van de nieuwe samenwerking en vond ze het bovendien heel 

bijzonder dat alles zo gelopen was. “Het is een wonder, het is een wonder.” Ze 

genoot er met volle teugen van. De foto van hun 50-jarige bruiloft, met daarop 

het gouden bruidspaar, Marja en ik, de twee kleinkinderen Tim en Sem en de vier 

fusiekleinkinderen Lieke, Willem, Thijs en Teun stond niet voor niets de hele week 

naast haar in het ziekenhuis. En staat hier vandaag weer naast de kist. Ze was op 

allemaal even trots. “Schatjes zijn het”, zei ze de hele afgelopen week. En dat gold 

dan ook de vriendinnen en de vriend die intussen aangehaakt waren. 

Maar ook de rest van mijn familie omarmde ze liefdevol. Mijn vader en moeder 

werden hele dierbare vrienden van Anneke en Henny. Met mijn moeder deelde ze 

veel, niet in de laatste plaats haar rotsvaste geloof. Ze genoot van de 

Paasbrunches in Harmelen, van de feestjes in Zaltbommel en vooral de lekkere 

bordjes eten van mijn zwager Sjef. Als man kon je met lekker eten maken 

gemakkelijk bij haar scoren. Ze genoot van alles wat ik voor haar kookte en 

voorschotelde. “Hoe doe je datoch, hoe doe je datoch?” 

Zoals Marja al zei, ik had in het ziekenhuis vooral de avonddienst. Meestal was de 

dag druk geweest met een grote hoeveelheid bezoek. En dan zei ik ´s avonds, zeg 

maar even niets. Sssttt….. Dat hield ze dan 10 seconden vol, dan pakte ze mijn 

hand weer en dan kwamen er weer verhalen. Over vroeger thuis, de pannen soep. 



Over dat Henny echt wat anders was dan de jongens uit Braamt. Ik hoorde de 

details van haar bevalling van Marja. Ik hoorde haar verdriet over de dood van 

Tom en haar vreugde over de wonderen die daarna waren gebeurd. En het 

eindigde altijd met poetsen. Ze was namelijk in het geheel niet tevreden met de 

kwaliteit van de schoonmaak van haar kamer in het ziekenhuis. Tot een paar uur 

voor haar dood klaagde ze hierover. `Ze zwabberen maar wat, zo wordt het nooit 

schoon.`  

Voor mij is het nu Anneke geworden. Dat ze geliefd is, kunnen we vanmiddag zien. 

Wat een geweldige opkomst ondanks de sneeuw in de Achterhoek. En ik wil jullie 

allemaal namens onze familie daar heel, heel hartelijk danken. Dat is een 

geweldige steun, niet alleen nu, maar ook al in de voorbije weken. Ik denk dan aan 

alle familie uit de Achterhoek, maar ook in het bijzonder de buren dichtbij in de 

Olststraat: Ad, Annie, Annelies, Gérard. Dank voor jullie vriendschap en hulp, van 

Anneke en nu weer van Henny. Lieve Fang, jij ook bedankt voor alles wat je deed 

en doet in het huishouden. 

Ik wil pastoor van Dommelen danken voor de snelle klik die we deze week kregen 

en het leiden van deze viering, geheel in de stijl van Henny en Anneke. En Tom van 

Dijk en zijn team voor het feit dat hij met betrokkenheid en zorg ook dit afscheid 

weer tot iets bijzonders maakte. 

Aanstonds gaan we hier weg en daarna heten we u van harte welkom om samen 

met ons na te praten in de koffiekamer bij Monuta. En dat doen we – en ik zeg dat 

speciaal voor de Achterhoekers – met een Brabants worstenbroodje. Anneke is 

tenslotte een ‘bietje brabants geworre’. En natuurlijk komen die worstenbroodjes 

van worstenbroodjeskampioen Theo Pastoor, voorheen bakkerij Keusters. 

En direct daarna zullen we proosten. Omdat volgens Henny er vanmiddag niet 

alleen getreurd moet worden, maar het leven van Anneke ook gevierd moet 

worden. En dat doen we met het drankje dat ze altijd dronk, een ouzootje. Henny 

heeft zijn hele voorraad Ouzo kapot geslagen en overgebracht naar Monuta. Dus 

is er genoeg zodat we allemaal met elkaar kunnen toasten op het lange leven van 

deze lieve, zorgzame vrouw. 

Ik eindig met een filmpje. Dat start en eindigt met die foto die deze twee weken zo 

centraal heeft gestaan: de foto van Anneke met al haar schatjes.  


