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10 januari 2018 

Lieve familie, vrienden en kennissen, ik spreek ook namens Lieke, 

Denkend aan Dianne kan ik een glimlach niet onderdrukken.  

Als ‘Ome Gerard’ heb ik, in al die jaren dat ik haar ken, verschillende 

rollen gehad. Op mijn twintigste ben ik door ons Ans tot Peetoom 

gebombardeerd, niet wetend wat dat zou inhouden. Ik heb ook lang 

weinig inhoud gegeven aan die rol, hetgeen Dianne me achteraf wel 

eens onder de neus gewreven heeft. Dus Peetoom was meer een 

symbolische rol vanuit de traditionele opvattingen van haar ouders.  

 

Ik kon toen niet weten dat het peetoomschap uiteindelijk een 

belangrijke inhoud zou krijgen voor haar, voor mij en Lieke.  

En dat peetoom zou uitgroeien tot ‘lievelingsoom’, zoals ze 

enthousiast rond toeterde wanneer ze in goeden doen was. 

De afgelopen decennia hebben we veel samen meegemaakt. Na haar 

treurig mislukte huwelijk koos ze ervoor om terug te komen naar 

Nijmegen en ze betrok een flatje bij Ria en Wim om de hoek.   

Het was een goede keuze en zeker de eerste 10 jaar was ze daar 

gelukkig met wat ze had.    

Haar wens was:  groots en meeslepend leven. Ze bewonderde 

zelfstandige vrouwen die iets in het leven gepresteerd hebben, zoals 

wel te merken is aan haar muziekvoorkeur en bewondering voor de 

zangeressen Nina Hagen, Ellen ten Damme, Anouk en Pink.  

Haar karakter was van nature vrolijk en uitbundig en ze was 

geïnteresseerd in alles om haar heen: kunst, muziek, natuur en 

politiek, om maar een paar gebieden te noemen. Zij was heel 

intelligent en het zat haar soms dwars dat mensen zo dom konden 

zijn. Op het vlak van politiek leek ze wel een beetje op mijn moeder, 

haar oma Boeijen. Wat betreft solidariteit, medemenselijkheid en 

socialisme nam ze ferme standpunten in en ze heeft trouw op de SP 

gestemd en onlangs op de Partij van de Dieren.  
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Het woord Trump kon je beter niet noemen in haar bijzijn, want dan 

kreeg je een stortvloed van woorden over je heen. Het was ook een 

hele belevenis om samen met haar naar het journaal te kijken elke 

donderdag als ze kwam eten. Gelukkig is Lieke dan de verstandigste, 

die kon het goed handelen.  

Een onafhankelijk persoon wilde ze zijn, met een onafhankelijke 

geest. Daarom was het extra moeilijk voor haar om te accepteren dat 

ze een ernstige psychische aandoening had. Ze voelde zich een last 

voor anderen en schaamde zich daarvoor. Het leven werd steeds 

zwaarder voor haar de laatste jaren. Zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid was weliswaar haar motto, maar dat kreeg ze steeds 

moeilijker voor elkaar.  

Afgelopen jaar heeft ze het schilderen weer opgepakt en de komende 

tijd zou ze er meer tijd aan besteden onder begeleiding van haar 

docent Wim in zijn atelier ’t Lichteraan’. Mede door een mooie 

tentoonstelling van haar abstracte werk, had ze weer wat 

vertrouwen in zichzelf en in haar talent. Samen met andere cursisten 

heeft ze deelgenomen aan de tentoonstelling in de Stadsschouwburg 

met een portret, met ‘Ome Gerard’ als titel, in vrolijke  

van Gogh-achtige kleuren. Ze was heel benieuwd wat ik er van vond.  

Helaas heb ik dat niet meer kunnen vertellen aan haar.   

Haar leven bleef een strijd tussen uiting geven aan haar explosiviteit, 

expressiviteit en creativiteit aan de ene kant en de noodzaak om 

volgens een vaste structuur te leven, om haar depressiviteit onder 

controle te houden, aan de andere kant.  

 

We zijn intens verdrietig  dat ze deze strijd moest staken.  

We hebben van haar gehouden. 


