Biografie van Geertruida Arnolda Broers 1917 - 1972
Geertruida wordt geboren op dinsdag 7 augustus 1917 te
Brunssum. Bij haar geboorte is ze het twaalfde kind in het grote
gezin Broers –Vredevoort. Geertruida is wel het eerste kind van
het gezin dat in Limburg wordt geboren. Haar oudere broers en
zussen zijn allen in Amsterdam geboren. Helaas zijn er daar twee
broertjes, Martinus en Arnoldus en ook haar zusje Afra al jong
overleden. Een jaar later wordt er in Brunssum nog een broertje
Arnoldus geboren die na twee weken komt te overlijden.
Geertruida of Truida zoals ze naderhand wordt genoemd is
hierdoor het jongste kind dat verder opgroeit. Het gezin bestaat
verder uit vader Leonardus Christianus, moeder Elisabeth
Vredevoort, haar zes broers Johannes, Nicolaas, Gerardus,
Martinus, Theodorus en Leonardus en daarnaast haar twee zusjes
Afra en Elisabeth.
Geertruida Broers

Haar vader Leonardus Broers is op 16 september 1875 geboren in Arnhem. Hij verhuist in
maart 1893 met zijn ouders naar Dusseldorp in Noord Holland.
Dusseldorp ligt niet zo erg ver van het plaatsje De Rijp waar zijn latere echtgenote Elisabeth
Vredevoort op 6 mei 1881 is geboren en woont.
Waar en hoe mijn opa
en oma elkaar zijn
tegenkomen weet ik
niet zeker, maar ik
vermoed dat dit in De
Rijp is geweest.
Op 23 mei 1900 wordt
er getrouwd in
Amsterdam. Oma
Elisabeth Vredevoort
is dan pas 18 jaar.
Heel even tussen
november 1901 en
mei 1902 woont het
jonge gezin in
Rotterdam aan de
Feijenoorddijk 47
waar opa als smid zal
hebben gewerkt.
Persoonskaart gezin Broers-Vredevoort

In Amsterdam waar het gezin tot 1915 zal wonen wordt de huisraad van het steeds groter
wordend gezin maar liefs 8 keer naar een andere woning gebracht. Het waren roerige jaren.
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De laatste stek in Amsterdam is het
pand Nieuwe Leliestraat 175 waar
het gezin 6 oktober 1909 gaat
wonen. Opa had daar een eigen
smidse of smederij.
Het pand bestaat nog steeds en is
thans een Rijksmonument, Het ligt
in het oude centrum van
Amsterdam vlak bij de
Bloemgracht en dus niet zover van
het Anne Frankhuis.
Op dit adres worden 5 kinderen
geboren waaronder de beide zussen
van mijn moeder Afra en Elisabeth.
Nieuwe Leliestraat 175

Hiernaast een foto
uit die
Amsterdamse
periode met
daarop de zes
jongens uit het
gezin Broers –
Vredevoort.
Van links naar
rechts zien we de
broertjes Theo,
Tinus, Leo, Nico,
Jo en Gerard.
De foto zal gezien
de leeftijden van
de jongens
waarschijnlijk
eind 1913 in
Amsterdam zijn
genomen.
Zes broers Broers

Opa Broers was om de drommel niet bang om iets nieuws te beginnen. In Zuid Limburg
waren er door de ontwikkeling van de mijnindustrie volop kansen op een beter leven voor zijn
gezin. Dus stapt hij eind 1914 op de trein naar het zuiden om die ontwikkeling ter plekke te
gaan bekijken.
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1915 Van Amsterdam naar Limburg
Begin 1915 vertrekt opa Broers met
zijn gezin naar Heerlen om als
hoefsmid te gaan werken in de
mijnindustrie.
Op welke mijn is me nog niet bekend.
Maar opa woont in Heerlen enige tijd
op het adres Eikenderweg nr. 10 bij
de heer of familie van de Soist.
De hiernaast afgebeelde postkaart, die
is verstuurd door Oma’s broer Simon
Vredevoort, geeft aan dat de huisraad
op 3 februari 1915 per trein naar dit
adres in Heerlen is opgestuurd.
Dit pand was gelegen in het Eikenderveld vlak bij de particuliere mijn Oranje Nassau I in
Heerlen. Van daar verhuist het gezin naar Brunssum waar opa op de staatsmijn Hendrik gaat
werken.

De eerste levensjaren in Brunssum 1917-1935
Waar in Brunssum de kleine Truida is geboren weet ik niet zeker. Ik heb wel eens gehoord dat
het gezin tot het overlijden van haar vader aan het Bodemplein heeft gewoond.
Al vroeg wordt moeder geconfronteerd met eerst het overlijden van
haar jongere broertje Arnoldus en daarna met het overlijden van haar
vader. Opa Broers hiernaast op de foto overlijdt op 25 maart 1920 en
moeder is dan pas 2 jaar. Voor het grote gezin breekt na het wegvallen
van opa een moeilijke tijd aan. De sociale voorzieningen waren toen
minimaal. Men was aangewezen op liefdadigheid van de kerk, van de
gemeenschap of van de werkgever. Gelukkig mocht oma, of opoe
zoals wij haar altijd noemden, met haar kinderen in een
gemeenschapsgebouw van de Staatsmijn Hendrik in Brunssum blijven
wonen totdat de oudere kinderen zelf gingen verdienen.
De oudste broer van mijn moeder Ome Jo is waarschijnlijk enige tijd kostwinnaar geweest
voordat hij in mei 1925 op 24 jarige leeftijd trouwde met tante Anna.
Ook de jongere broers en zussen hebben zeker een bijdrage geleverd voor het gezin om deze
moeilijke tijd door te komen. Oom Gerard en Tinus zijn vroeg aan de slag gegaan op de
staatsmijn Hendrik. Oom Theo zocht het verder van huis en ging aan de slag in
Noordwijkerhout bij een katholieke instelling.
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Hier links een vroege foto uit 1921
van moeder met haar twee oudere
zusjes Aaf en Betsy. Waarschijnlijk is
dit plaatje geschoten bij het
toenmalige ouderlijk huis aan de
Venweg in Brunssum.
Hoelang het gezin in de Venweg
heeft gewoond moet ik nog eens
uitzoeken. Ik kan me Opoe hier rechts
nog goed herinneren toen ze
inwoonde bij tante Aaf en oom Piet
aan de Akerstraat 66 in Brunssum.

Moeder heeft de lagere school doorlopen in de meisjesschool van Rumpen daar zijn nog een
paar klassenfoto’s van bewaard gebleven.

Deze foto is waarschijnlijk uit de derde klas ca 1926/1927 mijn moeder zit de derde rij 2e van
links. Ook toen zaten er al heel veel kinderen in een klas. Als ik goed tel zijn het 41
leerlingen.
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Waarschijnlijk
is de foto hier
links 2 jaar
later genomen
in de 5e klas.
Dat moet dan
in 1928/1929
zijn geweest.
Geertruida zit
hier prominent
in het midden
van de foto op
de eerste rij.
Van het
vervolg van
moeders
schoolcarrière
weet ik niet
zoveel. Ik neem aan dat ze hierna nog enige tijd een soort van LHNO heeft gevolgd. Ik weet
wel dat ze altijd met goede punten thuiskwam. Ongetwijfeld zal ze net als alle anderen ook
haar bijdrage aan het gezin hebben geleverd. Ook kan ik nog melden dat mam muzikale
talenten bezat en mandoline speelde.

Hier rechts nog een foto uit 1930 met de
drie zussen Broers die dan al weer wat
ouder zijn. De haren zijn keurig geknipt dus
schijnbaar was moeders latere beroep van
kapster al in aantocht.
De jaren 30 dus in de crisisjaren zijn heel
veel van moeders broers en zusters
getrouwd. Zoals al eerder gemeld trouwde
de oudste broer Jo al in 1925 met Anna
Merx. Vervolgens trouwde Gerard in 1931
met Maris Bass. Daarna huwde Martinus in
1934 met Maria Magdalena Hendriks.
In 1935 was het huwelijk van Aaf met Piet
Dibbets. Bij tante Aaf en ome Piet heeft
Opoe Broers geruime tijd ingewoond maar
het kan in begin ook andersom zijn geweest.
1936 is het jaar dat Theo in het
huwelijksbootje stapt met Johanna
Broekhof. Zij wonen ook nog enige tijd aan
de Akerstraat in Brunssum waar hun zoon
Gerard is geboren. Twee jaar later in 1938
trouwt Elisabeth met Piet Rabou. Nico blijft
vrijgezel. Hij overlijdt in 1944.
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Leo trouwt pas in of vlak na de oorlog met een Duitse Maria…. Over Moeders huwelijk in
1941 later meer. Hieronder nog een foto van het hele gezin.

Uit alle echtparen worden uiteindelijk maar liefst 45 kleinkinderen geboren. 23 meisjes en 22
jongens. Van alle neven en nichten ben ik het 42e kleinkind. In Schoonhoven worden er nog 3
kleinkinderen na mij geboren.
De volgende hoofdstukken heb ik al eerder in het levensverhaal van mijn vader geschreven.
Tot zijn overlijden neem ik die gedeeltelijk over zoals mijn moeder die periode heeft beleefd.

Het werkzame leven 1936 – 1941
Of ze direct bij mijn vader
in de leer is gegaan, of
eerst nog ergens heeft
gewerkt, weet ik niet.
Dus houd ik het maar op
dat ze bij mijn vader in
zijn toenmalige
kapperszaak aan het
Treebeekplein is
begonnen.
In die tijd, het zal rond
1936 zijn geweest, was het
trouwens gebruikelijk dat
de leerlingen nog
betaalden om het vak te
mogen leren.
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Wanneer mijn moeder daar in dienst is getreden weet ik niet precies. Maar de meeste meisjes
die in de kapperszaak bleven meestal 5 a 6 jaar totdat ze trouwden en een eigen gezinnetje
werd gestart.
Nadat de kapperszaak eerst nog van de zijvleugel in de Pleinstraat naar de zijvleugel in de
Wenckebachstraat is verplaatst, wordt ook deze commerciële ruimte door het Casinobestuur
opgeëist. Opa en oma Kepers en mijn vader zetten het bedrijf voort in het tegenovergelegen
pand aan het Treebeekplein 4. Inmiddels schrijven we 1939 als er in Europa opnieuw donkere
wolken aan onze oostgrens opdoemen. Mijn moeder is dan 22 jaar zou het niet eens langzaam
tijd worden voor………?

De oorlogstijd er wordt in het huwelijk getreden. 1941-1945
Of mijn moeder al eerder verkering heeft gehad weet ik eerlijk gezegd niet. We houden het er
maar op dat de eerste serieuze liefde zich pas in 1940 aandient. Mijn vader raakte verliefd en
zag een relatie met haar wel zitten. Nog voordat het veertigjarig huwelijksfeest van zijn
ouders wordt gevierd vraagt hij mijn moeder ten huwelijk. Mijn moeder hapt niet meteen toe,
als ze het aanzoek bespreekt met een van haar vriendinnen zegt ze ”wat verbeeld die man zich
eigenlijk wel”. Vader is namelijk bijna elf jaar ouder dan haar. Een ding weet ik echter heel
zeker, wellicht was het vanuit mijn moeder gezien geen liefde op het eerste, maar dan toch
zeker op het tweede gezicht. Want mijn ouders waren een zeer hecht duo. Ik heb in de korte
tijd dat ik ze samen heb mogen ervaren alleen maar liefde gekend. Zowel binnen het gezin als
tussen mijn ouders onderling.
Voor mijn opa en oma komt het huwelijk van mijn vader als een
echte verassing. Mijn moeder is meteen erg duidelijk en zegt
“oké, ik trouw met je maar ik kom echt niet inwonen bij je
ouders”. Dat is natuurlijk tegen het zere been want opa en oma
moeten verkassen en zien ook nog eens hun inkomstenbron
opdrogen. Gelukkig wordt er voor hun onderdak gevonden bij
hun jongste zoon Cornelis aan de Hommerterweg in Vaesrade.
Vaders broer Cornelis is inmiddels getrouwd met Hildegard
Schmidt en heeft het op de staatsmijn Emma geschopt tot de
functie van kassier. Dat is een positie welke een wat ruimere
huisvesting met zich meebrengt. In augustus 1940 wordt hun
zoon John geboren die later in mijn leven een zeer belangrijke
rol zal spelen. Op 24 november 1941 wordt er door mijn ouders
dan toch gehuwd. Vader is dan 35- en moeder is 24 jaar.
Uit de oorlogstijd heeft moeder wel eens verteld dat er na de avondklok op hun door de
Duitsers geschoten is. Ook worden er de nodige uren noodgedwongen in de kelder
doorgebracht. Vader krijgt op het einde van de oorlog zelfs een keer door een Duitse soldaat
een bajonet op zijn keel gezet toen deze zich plots herinnert dat het met een kameraad bij een
bezoek aan de kapper tijdens een scheerbeurt slecht is afgelopen.
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Op 18 september 1944 de dag dat de eerste Amerikanen vanuit
Vaesrade aan de Hommerterweg arriveren springt opa Kepers
meteen op zijn fiets om in Treebeek het goede nieuws te gaan
melden. Met de kerst wordt het toch weer even spannend. Als alle
geallieerden militairen hier wegtrekken, vanwege het
Ardennenoffensief, heeft vader angst dat de Duitsers weer
terugkomen. Gelukkig gebeurt dat niet. Opa Kepers heeft
daarentegen niet erg lang van de herwonnen vrijheid kunnen
genieten want in juni 1945 komt hij op 69 jarige leeftijd te
overlijden.

Opa Kepers

De naoorlogse jaren 1946-1952
In de eerste jaren na de oorlog gaat het met mijn moeders gezondheid niet zo goed. Moeder is
maagpatiënt en dat zit een beetje in de familie. Haar oudere broer Nicolaas is eveneens met
maagproblemen in 1944 op 39-jarige leeftijd overleden. Moeder wordt vlak na de oorlog door
een Engelse legerarts geopereerd en knapt daarna gelukkig weer goed op. Groot is de vreugde
als blijkt dat er een eerste kind in aantocht is. De zwangerschap wordt pas in vergevorderd
stadium ontdekt en dat is wel een probleem aangezien in 1947 er nog een heleboel zaken
alleen met bonnen te verkrijgen zijn.
Op 9 januari 1948 wordt hun eerste kind geboren het is een zoon die natuurlijk de naam
Johannes krijgt. Het is de vierde Kepers op rij die deze naam draagt. Vader is de koning te rijk
en zit elke vrije minuut naast het wiegje om zijn zoon te bewonderen.
Zakelijk gaat het mijn ouders voor de wind. In de zomer van 1949
wordt er voor het eerst van een langere vakantie genoten. Samen
met de familie Rijnders uit Brunssum wordt er met de auto koers
gezet naar Zuid Frankrijk. De bekende badplaatsen aan de Côte
D’Azur worden bezocht. In die tijd was dat een hele onderneming
want autobanen waren er toen nog niet.

Johan Kepers
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Een aantal jaren lijkt het erop dat
mijn broer Johan, hier links
afgebeeld, het enige kind gaat
blijven.
Gelukkig voor mij komt het toch
nog anders want op 10 augustus
1952 maak ik het gezin van mijn
ouders compleet.
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De vijftiger jaren 1953-1959
Het zijn de jaren van voorspoed en geluk. De
kinderen groeien op en met de kapperszaak gaat het
onveranderd goed. Uiteraard wordt er heel hard
gewerkt, vooral moeder heeft vele taken, de
opvoeding van de kinderen, het huishouden en
daarnaast ook nog helpen in de kapsalon. Haar
werkdagen beginnen vaak al om zes uur in de
morgen. Gelukkig is er ook genoeg afwisseling
vader is lid van de kegelclub in het Casino en mag
ook graag een kaartje leggen bij skatclub Emma.
Ook moeder is lid van de dames kegelclub. Er worden natuurlijk ook de nodige uitstapjes
gemaakt. In 1954 koopt vader zijn eerste auto, een Opel Olympia cabriolet uit 1952.
De aanschaf van die auto is echt een schot in de roos. Dankzij de auto gaat ons gezin vrijwel
elk jaar op vakantie en worden er ook de nodige familiebezoeken afgelegd door het hele land.
Vrijwel iedere zondag wordt de picknickmand gevuld voor uitstapjes naar de Eifel of de
Ardennen.
Bij goed weer in de zomer wordt ook vaak een bezoek gebracht aan het zwembad in
Palenberg. Vader is maar wat trots op zijn auto die hij heel goed verzorgt. De witte bandjes,
het linnen dak het wordt allemaal tiptop in orde gehouden. Als moeders dan eens met ons
jongens naar Heerlen is om inkopen te doen staat vader steevast bezorgd op de uitkijk of we
wel heelhuids terugkomen maar is dat nu voor ons of is dat voor de auto. Net als mijn vader is
ook moeder met kegelen regelmatig succesvol en wordt er menig kampioenschap in de wacht
gesleept. Het is thuis in die tijd altijd erg gezellig. In de avonduren wordt er gekaart (canasta),
gesjoeld, gepuzzeld of naar de radio geluisterd.
Eind 1957 gaat de gezondheid van Opoe Broers-Vredevoort
achteruit. Zij overlijdt op 17 december 1957 op 76 jarige
leeftijd.
Ik zelf kan me deze gebeurtenis nog heel goed herinneren.
Opoe ligt opgebaard boven in een klein kamertje bij tante Aaf
en ome Piet Dibbets aan de Akerstraat in Brunssum waar ze
jaren lang heeft ingewoond.
Voor mij is het de eerste keer dat ik een overledene te zien krijg
en dat maakte op mij een enorme indruk.
Opoe wordt enkele dagen later begraven bij haar zoon Nico op
het kerkhof in Rumpen.
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De jaren 1960-1964
De zestiger jaren breken aan. De gebeurtenissen volgen zich in sneltreinvaart op. De ene
gebeurtenis is nog niet voorbij of de volgende dient zich al weer aan. In 1961 krijgt mijn
moeder opnieuw problemen met haar gezondheid. Ze moet een zeer zware operatie ondergaan
waarbij de chirurg haar maar 30 procent kans geeft dat ze de operatie gaat overleven.
Gelukkig gaat het goed en knapt mijn moeder weer op.
In dat zelfde jaar op 8 oktober komt schoonmoeder Catharina
van Aart te overlijden. Oma Kepers wordt 83 jaar.

Catharina van Aart

In de zomer van 1963 slaat het noodlot dan echt toe. We
worden betrokken in een zwaar auto-ongeluk in het Brabantse
Raamsdonkveer. Een vrachtwagen rijdt onze auto van achteren
in de prak. Moeder verblijft vele weken in Raamsdonkveer in
het ziekenhuis met een gecompliceerde bovenbeenbreuk. De
auto is Total loss en gaat naar de sloop. Ik zie vader in een paar
maanden tijd tien jaar ouder worden. Het is voor hem een veel
te grote belasting hij mist mijn moeder niet alleen heel erg in
het huishouden maar ook in de kapsalon. Het uitvallen van mijn
moeder blijkt bijna niet op te vangen. Daarnaast het vele reizen
elke zondag met trein en bus naar het ziekenhuis in
Raamsdonkveer.

Vader heeft vaak pijn op zijn borst hetgeen door de artsen wordt
toegeschreven aan het auto-ongeluk. Hij zou daarbij het stuur op
zijn borst hebben gekregen.
Hij is in die tijd ook bijzonder emotioneel en snel ontroerd. Ik
herinner me bijvoorbeeld het nieuwjaarsconcert van 1 januari
1964 waarbij de tranen over zijn wangen rollen. Moeder is dan
nog niet zo lang weer thuis en loopt nog op krukken.
Twee weken later worden een tweetal hartinfarcten kort achter
elkaar mijn vader fataal. Op 14 januari 1964 komt hij op 57-jarige
leeftijd te overlijden. Ik ben dan pas elf jaar en realiseer me dan
nog niet dat ik hem de rest van mijn leven steeds meer zal gaan
missen. Maar ik was niet de enige die mijn vader enorm zou gaan
missen.
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De jaren 1964-1972
Uiteraard heeft het overlijden van vader een enorme impact op ons hele gezin. Moeder staat er
plotseling helemaal alleen voor. Ze heeft het heel moeilijk, heeft heel veel verdriet, maar aan
de andere kant moet ze toch ook weer verder. Ook voor ons jongens heeft het overlijden van
vader een behoorlijke invloed op ons verdere leven en ontwikkeling. Zo doe ik het opeens een
stuk slechter op school. Toen dacht ik altijd het aan mij lag. Later ben ik daar toch anders over
gaan denken. Ondanks haar slechte gezondheid probeert moeder de kapperszaak voort te
zetten. In het begin staat ze zelfs op krukken in de kapsalon. Dat gaat heel moeizaam toch
houdt ze dat nog enige jaren vol totdat ze in aanmerking komt voor een invaliditeitsuitkering
voor zelfstandigen.
We schrijven 1966/1967 Johan heeft inmiddels zijn draai gevonden en krijgt verkering met
Marleen. Met mij gaat het op school nog altijd niet zo goed. Als moeder vanwege haar
gezondheid besluit de kapperszaak te sluiten besluit ik met de HBS te stoppen om het
kappersvak in te duiken en later de kapperszaak voort te zetten.
Voorzichtig gaat het met ons allen wat beter en wordt het
ook weer wat gezelliger in huis. Moeder koopt zelfs een
autootje. Nou ja het was meer een overdekte bromfiets of
te wel een Citroen Ami. Toch hebben we aan die luxe
eend nog heel veel plezier beleefd. Hij heeft ons nog naar
heel veel mooie plekjes gebracht. Maar ik kan me ook
nog herinneren dat Johans schoonvader Hein Peters na
een ritje bij ons thuis het portier van onze voiture opende
en hij met deur en al zo maar op het trottoir viel.
In de zomer van 1969 wordt door mij ook de kapperszaak weer geopend. Het jaar erna wordt
moeder in augustus plots heel erg ziek. Het blijkt darmkanker te zijn, hoewel dat in die tijd
zeker niet zo expliciet werd uitgesproken. Na een drietal operaties kort na elkaar knapt ze
enigszins op. Hierdoor kan ze in juli 1971 gelukkig nog de bruiloft van Johan en Marleen
meemaken. Ook benut ze de tijd die haar nog gegeven is om mij voor te bereiden op mijn
verdere leven. Van mijn moeder heb ik nog veel geleerd en daar ben ik haar nu nog altijd
dankbaar voor. Van haar heb ik nog ouderwets leren koken maar ook etiquette en
omgangsvormen in de kapperszaak die ze altijd hoog in het vaandel had staan heeft ze mij
nog bijgebracht. In het najaar van 1971 volgt nog een vierde operatie die echter geen hoop
meer brengt. Moeder gaat steeds verder achteruit. Rond die tijd leer ik mijn latere vrouw
Jenny kennen en kan ik mijn moeder in het ziekenhuis nog een foto van haar laten zien. Ze
knikt instemmend alsof ze daar haar goedkeuring mee verleend.
Kerst 1971 mag moeder een paar dagen naar huis. Haar broer Gerard en zijn vrouw Maria
komen bij ons in huis om haar daar te begeleiden. Moeder vecht tot het einde maar op 8
januari 1972 overlijdt ze veel te jong want ze is dan pas 54 jaar. Op 14 januari, de sterfdag
van vader, wordt ze bij hem begraven op het Barbara kerkhof in Treebeek.
We missen haar heel erg maar wat ben ik ontzettend trots op haar.
Rob
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