
~~7sse - ILeu~~n  een eeuw oud. - 
Bussarn's oudste! 

: ,$m nou, U ziet er nog best uit. J h  
. . -100 wordt m.akicelijk gehaad ,hom 
' . i  ,,Och, waarom, voor mij niet te bopen. 

Of ik 95 of 100 ben, wat maken die paar 
jaar nu voor mij uit? 100 jaar, dat 
daeeqi voor de buitenwacht Achternidh- 
ten, die mij nooit komen hoeken .  schrijven 

.Bugmaal: houd. U mam taai, als u 100 bent 
; k m e n  We bij u. Waarvoor? Niet voar mij! 

Want dan zouden ze vaker komen. Maar 
dat kan ik ook wiel best begrijpen. i k  
had, achttien b r e s  en zusters. Ze rusten 
nu allemaal. Rn die hadden *kinderen en 
kleinkinderen. dus dat is een heele familie. 
En je houdt zoo in je leven aileen de 
eigen generatie bij en  'n enkele waarmede 
Je  veel sympathie ,hebt. Dan ,heb je nog 
je vrienden." 

,,Ook alleen van vroegier?" 
,,Neen, je verliest vrienden en je h i jg t  

e r  weer bij; dat gaat zoo het heele leven 
door. Vadcs eii moeder blijven natuurlijk 
altijd in je ,her i~er ing.  Vader had een 
instituut te Middelburg; was nog 'n vriend 
van Tharbecke. die .kan ik mij m g  harin- 
neren,, ik was 12 jaar. Vader streed altijd 
erg voor ontwikkeling van d e  arme stan- 
den. Dienstboden e n  soldaten moeten ook 
kunnen Jezen en, schrijven, zei die: e r  zal 
elen tijd komen dat zooveel geleerd1 
wordt, dat er  overal scholcn zullen komen. 
Nu9 dat is al aardig uitgekmen." 

Mevrouw Wisse kan zich Koning Wil- 
lem I nog hhrinnerea. ,,Heb ik op de 
Lange Delft zien voorbij. tijden. Ik zie 

alles nog zoo goed voar me. De prettige 
jeugd blijft je altijd bij, e n  de  jaren van 
groot verdriet. Toen ik 47 was stierf mijn 
man, waarmede ik drie jaar getrouwd ben 
geweest; ik ben *heel laat getrouwd en 
:heb d,us geen kinderen. In  het zedfde jaar 
mijn vader en  .een jaar !ater m'n moeder. 
Dan voel je je alleen staan in  het leven. 
Ben toen oude dames gaan verplegen en 
op m'n 6Oste jaar moest ik wat anders 
aanpakken. Heb toen hier i n  Desiree dat 
pension opgericht. De menschen zijn altijd 
tevreden geweest. En dat is heel wat. Als 
een mensch lkan zeggen dat hij een goeden 
naam heeft, is dat 'heel wat. Gelukkig dat 
ik dit mag zeggen. Of  de menschen anders 
zij.11 geworden? Ik vind dat ze minzamer 
zijn; er Is minder hoogmoed in de wereld. 
Vroeger gedroeg men zich tegen ,menSchen 
van minderen staad zeer onvriendelijk. En 
dat is beslist veranderd." 

Ziehier den neerslag van ons laatste 
onderhoud met de honderdjarige. Die on- 
getwijfeld straks nw zal bemerken dat 

vrouw Wisse. B 'haa.r niet is vergeten! - ussum 


