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In Memoriam: Simonne Gijssels
Op 14 mei 2009 ontviel ons Simonne Gijssels. Het bericht bereikte ons pas dit weekend, maar heeft ons niettemin erg getroffen.
Simonne was de jongste dochter van de
laatste hovenier van de baron Van Havenith (nu beter gekend onder de naam
Meerlenhof). Wij hadden haar nog niet zo
lang geleden leren kennen. Eind 2007
nam ze contact op met ons. Al surfend
had ze onze website ontdekt, en stelde
tot haar verbazing vast dat het over niets
anders ging dan het “Hof van Havenith”,
waar zij tot haar 10de levensjaar, in 1942,
als kind had gespeeld, gewoond, geleefd.

Simonne, ontdekte al surfend onze
website, en stelde tot haar verbazing
vast, dat het over niets anders ging
dan „t Hof van Havenith‟, waar zij
als kind heeft gespeeld, gewoond,
geleefd.
Hier op de trap voor het kasteel.

Simonne op dezelfde plaats, 69 jaren
later: “Het was een zéér raar gevoel
na al die jaren het domein weer te
zien, waar ik met mijn ganse familie
was vertrokken, en sindsdien nooit
meer ben teruggekeerd..”

Wij zochten haar op in haar woning. Zij
vertelde ons tal van anekdotes. Op die
manier stelde ze ons in de mogelijkheid
om een stuk levende geschiedenis te
brengen uit die periode. Voorlopig is dat
beperkt gebleven tot een hommage aan
haar vader. Zij stond er op dat wij dat als
eerste zouden publiceren, maar wij hebben van haar genoeg materiaal gekregen

om daaraan een vervolg te geven.
Wij waren verbaasd over haar veelzijdige interesses. Vooral vertelde zij over haar activiteiten in een vereniging die zich bezig hield met de kweek en veredeling van fuchsia’s. Zij stelde ons zelfs voor een van haar vrienden- fuchsiakwekers over te halen een nieuwe gekweekte fuchsia te bedenken met de naam “Meerlenhof”.
Een idee waar wij gretig op ingingen maar spijtig genoeg niet verder hadden uitgewerkt. We konden ons immers niet voorstellen dat deze energieke vrouw ons enkele jaren later zou ontvallen.
Kunnen wij een beter eerbetoon betuigen voor de krachtige en levenslustige dame die we leerden kennen,
dan door het artikel terug onder de aandacht te brengen, dat wij op onze website hebben geplaatst? Zij was
niet weinig fier dat er iets over haar vader op het internet ging verschijnen, al was dat via ons bescheiden medium. Maar het vertelt ook een stukje over het boeiende en gevarieerde leven dat Simonne zelf heeft geleid.
Op die manier wordt de hommage die wij brachten aan haar vader, er nu een voor zijn jongste dochter.
Wij wensen de familie en al degenen die haar van nabij hebben gekend, veel sterkte.

Hoboken, 25 mei 2009
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