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Op 3 juli 2016 is overleden

Maja Horowitz
Onze geliefde moeder en oma
Marjan, Ronald, Sacha, Janne, Floor
Bart, Marieke, Roos, Eva, Pieter
Paul, Ilka, Karel, Tünde
Haar metgezel in de laatste 8 jaar, Jan Kamp
Eerder gehuwd met Gerrit de Vries

De crematie vindt plaats op vrijdag 8 juli
10:15 Inloop, 10:45 Afscheid van Maja
Crematorium Eikelenburg
Eikelenburglaan 7
2286 KA Rijswijk
12:30 Samenzijn en condoleance
Strandpaviljoen ‘Pier 32’, Den Haag
Zuiderstrand, Strandslag 6 en 7
Parkeren: Savornin Lohmanpad
R.s.v.p. hoimarjan@gmail.com
Contactpersoon Marjan de Vries
06 - 24240723

Paul de Vries

Goedemorgen,
Na het eten zijn ze alledrie ineens heel moe.
Mijn naam is Paul de Vries, Paul. Ik ben de jongste zoon van Maja.
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Paul de Vries

Dat was in navolging zou je kunnen zeggen van mijn grootvader; een productief uitvinder, onder andere
van de Philishave en de knijpkat en we hebben heel veel werktuigbouwkundigen in de familie, dat gaat
generaties door. Roos die nu uit Amerika gekomen is studeert advanced technology en we zulllen zien
hoe dat in de verre toekomst eruit ziet. Na die studie werktuigbouwkunde heeft mijn moeder verschillende banen gehad bij verschillende bedrijven. Op een zeker moment kwamen de kinderen, is ze opgehouden met werken, en om toch iets omhanden te hebben, is ze stukjes gaan schrijven in de hoop die
gepubliceerd te krijgen.
Daarna toen ik tien jaar was, tot mijn grote ongenoegen eigenlijk, ging mijn moeder weer werken. Ze
vond dat vrouwen hoorden te werken, en ze vond dat ze zélf hoorde te werken, maar ja, hoe start je werk
als je zo weinig werkervaring hebt. Nou zij startte als wiskundelerares. Dat ging niet geweldig. Ze had er
moeite mee om orde te houden.
Toen gebeurde er iets heel, heel bijzonders bij ons in huis. Frans Perquin, dat was een oude studievriend
van mijn moeder die zei: “Ik heb iets voor jou Maja, dit is echt iets voor jou”. En dat was een Apple II
computer en wij kregen in huis dus als eerste Nederlanders, denk ik, een personal computer.
Nou, mijn moeder heeft zichzelf leren programmeren toen, Bart ook, ik ook en mijn moeder heeft haar
eigen software bedrijfje opgezet: 'Maja Microsoft’. En de wereld was toen zo klein dat mijn moeder nog
nooit van Microsoft gehoord had. En dat was een opvallende naam dus voor een bedrijf maar we hebben nooit rechtszaken aan ons broek gehad.
Maar een paar jaar later, toen zij dus echt een ervaren programmeur was en pakketten had geschreven
om bijvoorbeeld airconditionings- installaties door te rekenen van gebouwen, is zij aan de slag gegaan
bij Datamate, het bedrijf van Frans Perquin, die haar oorspronkelijk die computer gegeven had. Daar
heeft ze Bolmate ontwikkeld. Een Nederlandser product dan dat bestaat niet. Het is de software waarmee de bollenboeren in Nederland hun administratie doen.

Paul de Vries

En dat was een heel populair pakket in die tijd. Mijn moeder programmeerde en onderhield dat. Dit deel
van het bedrijf Datamate is afgesplitst en mijn moeder heeft het onder de naam Thematec nog jaren en
jaren voortgezet, en kon daarmee in haar inkomen voorzien.
Op een zeker moment is ze ook gestopt met Thematec. En is toen als drieënzestig jarige werkloos geworden. Een drieënzestig jarige vrouw in de IT die werkloos is. Maar mijn moeder was in staat nieuwe banen
te vinden en heeft eigenlijk tot haar zevenenzestigste doorgewerkt in de ICT, eerst bij binnenlandse
zaken en later voor bloemenveiling Aalsmeer.
En toen ze dan echt met pensioen was op haar zevenenzestigste, toen moest ze nog wat andere activiteiten vinden om zichzelf bezig te houden. Ze heeft bridge geleerd onder andere maar is ook verhalen
gaan schrijven en die verhalen heeft ze uiteindelijk gebundeld tot een boek en dat boek, dat is ons heel
erg dierbaar.
Ik vind dit verhaal, dit levensverhaal, ik vind dit op zichzelf heel indrukwekkend. Maar het is niet, het is
natuurlijk niet zoals ik mijn moeder me zal herinneren.
Ik zal mijn moeder me herinneren aan de enorme belangstelling die ze altijd had als ik mijn eindeloze
verhalen vertelde.
En ik zal mijn moeder me herinneren aan haar enorme kritische vermogen als ze me terecht wees in
mijn leven. Op dingen die ik fout deed, anders moest doen.
Ik zal mijn moeder me herinneren als een enorme liberaal. Mijn moeder was ontzettend vrij in haar vooroordelen. Ze had wel vooroordelen maar die waren bijzonder liberaal en onorthodox soms.
En tot slot, ik zal mijn moeder me herinneren als een hele lieve moeder, die er altijd was voor mij, en
waar ik heel veel van hou.
Dank jullie.
Dan moet ik nu even terugvallen naar mijn ceremoniële rol. Leo: de oudste broer van mijn moeder.

Leo Horowitz

Elk leven komt eens tot een einde, helaas.
Ik ben Leo, de anderhalf jaar oudere broer van Maja. Ik ben samen opgegroeid met Maja en ik heb al
duidelijke herinneringen aan haar vanaf dat ze anderhalf jaar oud is, dat ze driftig nadeed wat ik deed.
Ze was van het begin af aan erg levendig, en ja, is trouwens altijd zo levendig en vrolijk gebleven, tot op
de dag van het einde toe. Ze heeft zeker ook invloed gehad op de wijze waarop IK in het leven sta.
Zij was de gangmaker bij onze gesprekken. Dat is al zo op 4-jarige leeftijd of eerder, op een treinreis in
de lente van 1943 praat ze honderduit tegen de medepassagiers.
Zelf herinnert ze zich nog dat ze in 1944 in een Canadese jeep meereed en van alles vertelde.
Bij van alles is ze enthousiast. Bijvoorbeeld kort nadat ik lid word van de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie, wordt zij ook lid, en maakt daar veel paaskampen en zomerkampen mee.
Op 6-jarige leeftijd komt Maja meteen in de 2e klas, en is nooit blijven zitten, dat is misschien ook mede
door de aandacht van haar moeder. Met haar moeder had ze een speciale band. In 6 ½ jaar tijd studeert ze af in Delft als werktuigbouwkundig ingenieur. In haar studietijd heeft ze korte relaties met een
vijftal jongens. Tenslotte leert ze via de Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag Ger de Vries
kennen en krijgt grote belangstelling voor hem, ze bouwt met hem een gezin op met 3 kinderen. Ze voelt
zich erg verantwoordelijk voor een goede opvoeding van haar kinderen, ze neemt het niet gemakkelijk.

Leo Horowitz

Naast haar werk aan computersoftware schrijft Maja ook veel verhalen zoals jullie wel zullen weten, die
altijd aantrekkelijk om te lezen zijn. Nou ja, dat ze voor een figuur in een verhaal dezelfde naam gebruikt
als de werkelijke persoon, dat heb ik nooit begrepen. Laat ik ook eens een kritiekpunt uiten, ik vind het
een zwak punt van haar.
Nu ruim 8 jaar geleden wist Maja dat ze met eierstokkanker moest leven. Maar haar zeven laatste levensjaren heeft ze prettig kunnen doorbrengen met haar oude en nieuwe vriend Jan Kamp.
Ja, Maja, zij is in onze familie de eerste van mijn generatie, waarvan het leven geëindigd is. Maja overlijdt op 77 jaar, dat is op devzelfde leeftijd en mogelijk aan dezelfde ziekte als haar moeder.

Bart de Vries

Mijn lieve zuster Maja zal altijd in mijn herinnering blijven, als een bijzondere en enthousiaste vrouw.

Ik ben Bart de Vries, Maja's oudste zoon.
Maja was mijn soulmate. We belden ieder weekend. Die gesprekken waren een soort rust-punt in de
week. Fijn om naar uit te kijken. We hadden veel te bespreken. En alles was bespreekbaar. En nadat ik
met Maja gesproken had, voelde mijn leven mooier, beter, lichter. Dan kon ik er weer tegenaan.
Ik heb geprobeerd om daar iets over te schrijven.
Het heet 'Zoeken naar de essentie', en het gaat over Maja.

Bart de Vries

Zoeken naar de essentie

Het leven is zwaar, vol problemen.
Maar elk probleem is ook een uitdaging,
waar je grip op kunt krijgen door na te denken,
en nadenken is heerlijk.

Door helder te denken,
kun je begrijpen en loslaten. Ballast weggooien.
Ruimte maken voor nieuwe ideeen.
Opruimen is heerlijk.

Materiaal is er genoeg.
School, studie, werk, relaties.
Je eigen leven, maar ook dat van je kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden.
Praten is heerlijk.

Ruimte ontstaat door
niet te veel verplichtingen te hebben.
Weinig te moeten van jezelf. Lui te zijn.
Liggen mijmeren is heerlijk.

Gedachten formuleer je,
door ze uit te spreken, en op te schrijven.
De essentie komt dan vanzelf boven drijven.
Schrijven is heerlijk.
Heldere gedachten ontstaan
wanneer je jezelf de ruimte geeft.
Naar buiten gaan. Iedere dag wandelen.

Je laatste taak. Je laat ons zien:
Doodgaan is niet erg.
Het is heerlijk, om niets meer te hoeven.
Doodgaan is heerlijk.
Zoeken naar de essentie is heerlijk.
Vol energie. Vol overgave.
Een stralend gevoel.
Het leven is heerlijk

Ronald van Eerten

Maja, slechtziendheid, hartklachten, botontkalking, kanker. Je had het. Maar het bepaalde niet je leven.
Je had de onwaarschijnlijke kracht om in elke situatie het positieve te zien én ernaar te handelen. Over
je ziektes kon je niet beslissen. Maar hoe je ermee omging, dat was jouw zaak. Toen je voor de keuze
stond een allerlaatste chemo te doen besliste jij anders. Je koos voor het hospice. En zelfs van het verblijf in het hospice wist je iets bijzonders te maken.
Je had doelen. Bij Thematec had je de ambitie software te maken zonder fouten. En na je vertrek bij
Thematec wilde je weer een baan. Volgens de statistieken met 60 jaar op de arbeidsmarkt: kansloos.
Niet dus, je bemachtigde een baan bij de bloemenveiling in Aalsmeer.
Je wilde schrijver zijn. Maja, je was schrijver. Maar bovenal was je vertelster. Je wist zelfs van de meest
onbeduidende gebeurtenis een boeiende anekdote te maken. En je voorraad was werkelijk onuitputtelijk. In ons allerlaatste gesprek heb je nog twee nieuwe anekdotes verteld. Hoeveel onvertelde anekdotes zullen we moeten missen.
Praten vond je heel belangrijk. Een fenomeen was het kringgesprek. Dat kon in principe overal, maar het
enige echte kringgesprek was in Renesse. Geen onderwerp was taboe. En steevast afsluiten met toastjes en fruit. Je hield van routines. Zoals ’s middags in Renesse een strandwandeling maken. Tientallen
jaren lang. En je had discipline. Zo heb je drie van je kleinkinderen jarenlang elke zondag bijles gegeven
in wiskunde. Gewoon omdat je dat belangrijk vond.
Maar wat je het allermeest kenmerkt is je onwaarschijnlijk sterke combinatie van wilskracht en optimisme. Met je kinderen, met je werk, met je schrijven. En met je gezondheid. Je was krachtig tot het allerlaatst. Een kracht die bijna aan het fysieke voorbij leek te gaan.
In al die jaren heb ik onze relatie als zeer bijzonder ervaren. Maja, ik zal je missen. Je theorieën, je discussies, je anekdotes. Maar bovenal de mens Maja. Bedankt voor alles. Dag Maja.

Femke Emeis

A.s. september is het zestig jaar geleden dat ik Maja heb ontmoet. Dat was op de eerste inschrijvingsdag van de TH-Delft, toen we ons allebei aanmelden voor Judo en twee of drie dagen later opnieuw,
toen we met alle andere meisjes die in 1956 bij de TH begonnen ons kwamen aanmelden bij “de Club”.
Om meteen de andere tijd van toen te laten zien: dat Judo is niets geworden, want na een paar dagen
werden we benaderd door iemand van de sportafdeling van de TH of we ons alsjeblieft terug wilden trekken. Er waren bij de judo-accommodatie geen aparte wc’s en kleedkamers voor dames, de judotrainer
zat met de handen in het haar. En dat deden we, geen feministische kreten over discriminatie of iedereen heeft recht op… We waren nog echt meisjes, kersvers van school.
Het tweede aanmelden is wel wat geworden. Vrijwel alle meisjes die in Delft gingen studeren werden lid
van de DVSV, het was gewoonte, je deed dat nu eenmaal. Maja was geen gezelligheidsmens (iemand die
altijd reuring om zich heen moet hebben) maar aangezien een studenten vereniging te boek staat als
een gezelligheidsvereniging was ze dus wel lid van een gezelligheidsvereniging geworden. Waarschijnlijk
de enige in haar leven. Ze was zeker actief betrokken, in 1960 o.a. was ze penningmeester in het bestuur.
In de DVSV was ieder jaar weer een aparte club. Wij waren het jaar 1956, met 16 meisjes waarvan 8
bouwkunde studeerden en 8 echte studies deden. Maja was een van die laatsten, als enige studeerde
ze werktuigbouw. Tijdens de studententijd veel en vaak intensief kontakt met elkaar leerde je Maja kennen als iemand die niet over ditjes en datjes praatte – de gave van small talk zoals de Engelsen zeggen
bezat ze niet – maar iemand die diep en zonder ophouden met iets bezig kon zijn en iets heel kritisch
kon bekijken en bij het verslag daarvan zo onverbloemd was dat niet iedereen dat altijd leuk vond.
Iemand die zichzelf zo kritisch kon bekijken, - ik kan niet koken alleen biefstuk bakken, ik ben geen
vrouw voor vriendinnen (ze had er wel een en wel een hele goede) - dat het bij sommigen wel eens als
naief overkwam. Een heel bijzondere eigenschap.

Femke Emeis

Na de studententijd wordt het kontakt minder, het verdwijnt zowat als de kinderen er zijn en je nodig
hebben. Maar ons clubje heeft de draad zo’n 25 jaar geleden weer opgepakt. We zien elkaar regelmatig,
zijn gezamenlijk op vacantie geweest in elkaars vacantiehuizen, ook in dat van Maja op Renesse wat volgens mij een hele eer was. Ik herinner me nog een reis met de trein naar Italie of Zwitserland met 6 van
ons waarbij we de halve nacht hebben gepraat over moeilijkheden in banen, kinderen, echtscheidingsperikelen, nieuwe vriendjes. Zoals bij al onze bijeenkomsten eindeloos, heerlijk vrouwengekwek waarbij
Maja kon opvallen door haar neiging om zich steeds meer in mensen te verdiepen en ze psychologisch
trachten te verklaren.
Het bleek dat ze was gaan schrijven, maar dat was iets wat ze voor zichzelf wilde houden. Een paar
maanden geleden heeft ze mij toch een aantal stukjes gestuurd, waaruit blijkt dat ze heel behoorlijk kon
schrijven en zeker niet alleen de beta was die veel mensen zich voorstellen bij een vrouwelijke werktuigbouwkundige ingenieur.
Wat Maja kenmerkte was haar niets ontziende drang om tot de kern van een zaak te komen in zijn
meest zuivere vorm. Dat ze dat niet alleen deed, maar ook tot uiting bracht, is haar niet altijd in dank
afgenomen. Zoals haar beste vriendin zegt ‘Maja was eerlijk tot op het bot’.

SAcha van Eerten

Ik ben Sacha, de oudste kleindochter van oma.
Lieve Oma,
Als ik aan jou denk is er vooral één beeld wat steeds naar voren komt. Jij wandelend voor me op het
strand van Renesse in zwarte bikini met jou speciale manier van lopen, wiegend met de heupen.
Acht jaar geleden dacht ik al afscheid te moeten nemen van jou. Toen we met de hele familie in Renesse waren omdat het misschien de laatste keer zou zijn. Ik wilde toen een brief aan je schrijven. Dit werd
een brief over mezelf. Mijn grootste probleem was dat ik nooit voldoening vond in een vriendschap en
telkens teleurgesteld werd. Jij bleek ook al je hele leven op zoek te zijn naar herkenning en gaf mij de
oplossing. Je beste vriend is Sacha, zei jij, want de enige die je echt begrijpt ben jij zelf. Na deze ontdekking had ik eindelijk rust.
Ik heb een keer de fout gemaakt in een zorgeloze periode een bezoek te brengen aan oma. Ze vroeg
over welk probleem ik het wilde hebben, want anders sloeg het nergens op dat ik was gekomen. Wanhopig heb ik toen tijdens de wandeling door de scheveningse bosjes naar problemen gezocht. Het was een
ongemakkelijke middag.
Los van mijn persoonlijke band met oma heb ik haar altijd al heel bijzonder gevonden. Niet alleen als
oma, maar als mens. Ik besefte me al jong dat er maar één voorbeeld voor mij was. Ik heb een idool, dat
ben jij. Ik wilde ook heel graag dat zo veel mogelijk mensen haar zouden kennen. Iemand die de waarheid kent. Want wat oma zegt is de waarheid. Dat is altijd het beste om te doen. Ik vind het daarom ook
eng dat oma er niet meer is. Er is geen orakel meer waar ik altijd nog op terug kan vallen als ik het niet
weet. Nu is het echt tijd om zelf naar de waarheid op zoek te gaan.

Marjan de Vries

Ik ben Marjan, dochter van Maja
Mama hield van denken. Zij dacht altijd met ons mee en ze deelde haar vele gedachten en verhalen met ons.
Een van mijn vroegste herinneringen is hoe ik steeds mijn sokken probeerde op te trekken tot kniekoushoogte. Kousen kreeg ik niet want hoe bloter hoe gezonder. Rust Reinheid Regelmaat, in navolging van oma Greta.
Ik heb altijd heel goed naar mama geluisterd. Ik was het altijd met haar eens en ik verspreidde haar verhalen
en analyses. Op de lagere school legde ik uit aan iedereen: De mens is slecht. Een paar jaar later kwam ik
in een lastig parket. Mama had zich inmiddels afgekeerd van Greta en ze had een nieuw inzicht: De mens is
goed. Was wel even ingewikkeld dat ik nu het tegenovergestelde moest verkondigen, maar het moest omdat
het de waarheid was.
In haar laatste uren vroegen we het haar nog eens en mama zei: Geneigd tot het goede, maar sadisme kan
ook leuk zijn.
Alles bij mama was functioneel en erop gericht om ons en de wereld verder te helpen. Om haar aandacht te
krijgen moest je wel zorgen voor een interessant probleem. Ik heb daardoor heel goed leren problematiseren.
En mama kreeg er onwaarschijnlijk veel energie van.
Daarvan heeft ze ons deze afgelopen weken nog een paar sterke staaltjes laten zien. Met haar laatste krachten heeft ze op haar mobieltje haar gedachten voor ons vastgelegd. Haar aandacht was voor ons tot het
allerlaatste moment.
Mama zei dat er nog vele wonderen komen na haar dood. Ik geloofde dat toen niet maar het wonder is nu al
begonnen. Bart, Paul, de kinderen en jullie allemaal, de hele grote kring om ons heen zijn zo ontzettend lief
dat het bijna is of ik meer terugkrijg dan ik verlies.
Lieve Mama wat heb je dat goed geregeld en wat laat je ons goed achter.
We gaan nu met z’n allen een van je lievelingsliedjes voor je zingen.

