
Het leven van Riek

Riek van Jan van Gerrit de Spin, met die naam werd jij 
geboren, in Wordragen, een gehucht bij Ammerzoden, 
Woonde je in Ammerooi, dan had je in die tijd een 
scheldnaam, die bekender was dan je echte naam, Riek
van Keulen. Ik vond zelfs een liedje op het internet met
daarin alle Ammerooise scheldnamen, die de zanger 
maar kon vinden, dat liedje is behoorlijk lang. 

Het was de tijd voor en tijdens de tweede 
wereldoorlog. Een deel van die oorlog bracht jij daar 
door in het Carolus ziekenhuis in Den Bosch, als 
naaister, maar als dat zo uitkwam ook aan het werk om
glasscherven uit de operatiekamer te vegen, als er 
weer een bom vlakbij was ontploft.

Het was ook in Den Bosch, begin jaren vijftig,dat je 
Toon tegenkwam. Dat was, als ik me jullie verhalen 
daarover goed herinner, bij de frietkraam aan de 
Wilhelminabrug. Die kraam was er jaren later nog en 
jullie gingen daar met jullie kinderen een patatje halen 
na zo'n beetje elk bezoek aan het ziekenhuis.

Vijf kinderen kregen jullie met de nodige zorgen om 
gezondheid, de eerste twee in het huisje naast Zus de 
Hart op de Hogesteeg, dat niet meer bestaat. De 
andere drie op nummer 53 van diezelfde straat, waar 
jullie tot op hoge leeftijd woonden. Samen zorgden 
jullie, dat wij alle vijf een goede start hadden in het 
leven. 

Toen jullie vanwege gezondheidsproblemen naar een 
seniorenwoning verhuisden, 3 kilometer verderop in 
Hedel, voelde jij dat als emigreren. Tijdens de 
coronalockdown moesten jullie weer verkassen, dit 
keer naar den Bosch. Daar en in Hedel voelde jij je heel
ontheemd, je was met je wortels uit de ammerooise 
klei gerukt. Gelukkig konden jullie na een paar 
maanden weer terug naar je geliefde Ammerooi. Je zei 
altijd, dat je geboren was in Ammerooi en dat je daar 
ook wilde sterven. Dat is je gelukt.



Toch was er één ander dorpje, waar je graag was. Dat 
was Lourdes, de plek waar Maria aan Bernadette is 
verschenen. Je ging er drie keer op bedevaart met 
Corry en na jullie 25 jarig huwelijk met pa. Alles was 
daar even mooi, vertelde je, behalve de prijs van een 
biertje in het hotel, dat kostte een fortuin. Arme pa, 
maar jou kwam dat goed uit, want met alcohol had je 
niks.

Maria was je vaste baken in moeilijke tijden, je kwam 
thuis uit Lourdes met medailles, wijwater en natuurlijk 
het beeldje van Maria met Bernadette. Dat beeldje 
stond tot aan je dood vlakbij je bed. Vandaar ook dat 
het Ave Maria klonk bij je binnenkomst in deze aula, 
gespeeld op trompet, zoals je dat ook geregeld had 
voor jullie 25-jarig huwelijk en luisteren we nu naar het
dorpje van St, Bernadette. 


