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OVER LEVEN & DOOD 
Om een bericht in deze rubriek 
te krijgen (huwelijk, mensen, 
 necrologie) stuurt u uw sugges-
ties en informatie naar 
mensen@elsevierweekblad.nl

De Zweedse schrijfster Maj 
Sjöwall (84) overleed op 
woensdag 29 april. Met haar 
in 1975 overleden man Per 
Wahlöö schreef ze tien popu-
laire politieromans over in-
specteur Martin Beck. Het 
duo geldt als grondlegger van 
dit genre in Zweden.

De Indiase acteur Irrfan 
Khan (53) overleed op 
woensdag 29 april. Hij 
speelde onder meer in de 
films Slumdog Millionaire 
(2008), Life of Pi (2012) en 
 Jurassic World (2015).

Oud-keeper Eddy Pieters 
Graafland (86) overleed op 
dinsdag 28 april. Hij speelde 
voor Ajax en Feyenoord. Met 
laatstgenoemde club won hij 
in 1970 de Europa Cup I- 
finale tegen Celtic. Pieters 
Graafland kwam 47 keer uit 
voor het Nederlands elftal.

Beeldhouwer, architect en 
politicus Nic Tummers (92) 
overleed op vrijdag 24 april. 
Hij zat van 1974 tot 1995 voor 
de PvdA in de Tweede Kamer.
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Van jongsaf 
zorgzaam en 
altijd in de weer

A ls vierde in een bakkersgezin van twaalf kinderen 
moest Korrie Wisse-Spijkerboer al vroeg meehelpen. 
Met paard en wagen bezorgde ze met haar stokdove 

vader, maar vaak ook alleen, brood bij de boeren in de om-
geving van Elspeet. Daarnaast moest ze elke dag sokken 
stoppen, bergen aardappels schillen, strijken en in de win-
kel helpen. Doorleren na de lagere school was er niet bij.

In de oorlogsjaren kreeg ze de zorg voor de opgroeiende 
broertjes en zusjes. Haar moeder had tbc en moest na een 
jaar sanatorium thuis nog jaren herstellen. Om de anderen 
niet te besmetten, sliep ze in een houten huisje in de tuin.

‘Korrie was mijn tweede moedertje,’ zegt zus Ditty (80). 
‘Ze waste ons in de teil, kleedde ons aan en stopte ons in  
nadat ze had voorgelezen. Soms moest ze daarna nog in het 
donker weg om brood te bezorgen.’

Korrie Wisse-Spijkerboer – weduwe en moeder van drie 
kinderen – overleed maandag 20 april in verpleeghuis De 
Luwte in Amstelveen. Ze werd 94 jaar.

 De broers en zussen maakten samen muziek: de een 
speelde saxofoon, een ander trompet. Korrie speelde orgel 
en had een mooie sopraan. Met een zusje gaf ze uitvoerin-
gen met christelijke liederen van Johannes de Heer en in het 
Concertgebouw zong ze in het koor in de Matthäuspassion.

Terwijl in de winkel Duitse soldaten brood haalden, za-
ten op zolder Joodse onderduikers. Na de bevrijding door de 
Canadezen werd Korrie verliefd op Kenny. Ditty: ‘Als ze mij 
naar bed brachten, zei Korrie: “Zeg maar good night!”

Op haar 25ste kreeg ze verkering met Gerrit Wisse, werk-
zaam op de administratie van dagblad Trouw. Ze ging wer-
ken in de bakkerswinkel van zijn zus en zwager in Amstel-
veen. Na haar huwelijk in 1954 verhuisde ze naar Duiven-
drecht en werd huismoeder.

‘Mijn twee zussen en ik werden 
overladen met liefde, warmte en 
zorg,’ zegt oudste zoon Govert 
(65). ‘Onze ouders stonden altijd 
klaar voor anderen. Toen het 
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‘Korrie was mijn  
tweede moedertje, ze 
waste ons in de teil’

woord “asielzoekerscentrum” nog moest worden uitge-
vonden, zaten vluchtelingen uit Ethiopië, Eritrea en Iran 
al bij ons thuis aan de koffie. Buren en mensen in het dorp 
klopten nooit tevergeefs aan.’

Coby Groeneveld (70) leerde haar in 1972 kennen via de 
Nederlandse Hervormde Kerk. ‘Ze zong in het koor, ver-
zorgde op bijeenkomsten de koffie en ging bij mensen op 
bezoek. Voor zichzelf vroeg ze niet veel. Vanwege doofheid 
moest ze tot haar verdriet het koor uiteindelijk opgeven.’

Toen de kinderen groot genoeg waren, ging ze weer 
buitenshuis werken. Eerst bij Smit Koffie en later op het 
hoofdkantoor van Blokker. Ze was een lieve oma bij wie  
alles mocht en genoot van de wedstrijden van Ajax.

Vanwege de dementie van haar man verhuisden ze in 
2011 naar een aanleunwoning. Vier jaar na zijn overlijden 
in 2014 verkaste ze naar De Luwte, waar haar kinderen 
haar trouw bezochten. Toen ze in november 2019 met haar 
zoon naar de Veluwe reed om de 90ste verjaardag van een 
zus te vieren, kon ze nog precies aanwijzen bij welke boer-
derij ze vroeger een halfje wit of een heel bruin moest be-
zorgen. En ook wie er slecht van betalen waren.

Govert: ‘Mijn moeder zorgde altijd voor de ander. 
Daarom zijn we zo verdrietig dat we niet voor haar konden 
zorgen toen ze onze zorg het hardst nodig had.’ Ze ging 
snel achteruit, maar vanwege de angst voor corona was 
sinds half maart bezoek niet toegestaan. ‘Vijf dagen voor 
haar overlijden heeft mijn zus gesmeekt hen even binnen 
te laten, maar dat mocht niet: ze was nog niet terminaal.

‘Ik vind het onverteerbaar dat de leiding ons pas een 
dag voor haar overlijden toestemming gaf haar op te zoe-
ken. Toen was ze al amper meer bij kennis. Hulde voor de 

verzorgenden op de werkvloer 
die haar fantastisch hebben bij-
gestaan, maar om met Louis van 
Gaal te spreken: een min-min 
voor de verantwoordelijken die 
zich zo star hebben opgesteld.’ 

Carla Joosten

BEELD EN GELUID
Jurist Najima Khan (31) treedt 
toe tot de raad van toezicht van 
het Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid in Hilversum. Khan is advo-
caat bij Adriaanse van der Weel Advocaten in 
Rotterdam. Media, zorg, (internationale) han-
del en bestuursrecht zijn haar terreinen. 

BUMA/STEMRA
Marleen Kloppers (51) wordt financieel  
bestuurder van auteursrechtenorganisatie 
Buma/Stemra. Ze is al een kwart eeuw 
in diverse functies werkzaam als fi-
nancieel manager/directeur en 
toezichthouder.

DATABESCHERMING
Ambtenaar bij de Europese 
Commissie Herke Kranen-
borg (43) bekleedt sinds 1 mei 
als hoogleraar tevens de nieuwe 
leerstoel Databescherming 
en privacyrecht aan de Facul-
teit der rechtsgeleerdheid in 

Maastricht. Eerder doceerde en 
promoveerde hij aan de Univer-

siteit Leiden.

OOST NL
Bedrijfseconoom en jurist Wendy de Jong 
(54) begint 1 juli als directeur van ontwikke-
lingsmaatschappij Oost NL. Die dienst ver-
sterkt de economie in Overijssel en Gelder-
land. Ze werkt nu nog bij GovernanceQ, dat 
bestuurders en toezichthouders adviseert.

BREIN
Anne-Laura van Harmelen (37) 

treedt 1 september aan als hoog-
leraar Brein, Veiligheid en Veer-
kracht bij het Instituut Pedago-
gische Wetenschappen aan de 
Universiteit Leiden. Ze zal er 
focussen op het brein in relatie 

tot grensoverschrijdend gedrag 
en het voorkomen en behandelen 

daarvan. Van Harmelen is nu 
verbonden aan de Universi-
teit van Cambridge. 

MENSEN

Oprichter van Fleur Presents, 
een presentatietrainingsbureau 
opgericht om jongeren te helpen 
met presenteren. Ook is ze spre-
ker en dagvoorzitter, en studeert 
ze rechtsgeleerdheid in Nijme-
gen. Ze was tafelgast bij De We-
reld Draait Door en mocht op 
 bezoek bij premier Mark Rutte.

Wie inspireert je?
‘Eva Jinek. Zij is goed op de 
hoogte van de actualiteit en 
wanneer ze spreekt, is ze duide-
lijk, direct en overtuigend.’

Belangrijkste gebeurtenis?
‘Dat ik door Mark Rutte werd uit-
genodigd in het Torentje. Hij be-
aamde mijn zorgen dat jongeren 
beter moeten leren spreken in 

FLEUR HUIJS (21)

‘Beste advies? 
Spreek altijd  
je ambities uit’

TALENT

Ik leer door de praktijk en door 
veel te lezen over ontwikkeling, 
presenteren en ondernemen.’

Beste advies?
‘Kwam van zakenvrouw Elske 
Doets: je moet altijd je ambities 
uitspreken. Als jij het niet doet, 
weet niemand wat je ambieert.’

Over vijf jaar?
‘Hoop ik met Fleur Presents aan 
alle scholen presentatietrainin-
gen te geven en zelf veel op het 
podium te staan om aandacht te 
vragen voor relevante onderwer-
pen. Als ik groot droom, hoop ik 
een talkshow te hebben zoals 
Eva Jinek.’

Mireille van der Stoep

hun middelbareschool- en stu-
dententijd. Dit gaf mij het ver-
trouwen dat ik een goed initiatief 
ben begonnen.’

Kan niet zonder?
‘Boeken. Niemand heeft mij ge-
leerd hoe ik moet ondernemen. 
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