In memonam
Johanna Daniele Jacoba van Ketwich
Op 6 December 1951 overleed in het Diaconessenhuis te Breda
de penningmeesteresse van "De Oranjeboom" Mejuffrouw J. D. J.
van Ketwich.
Dit bericht bracht een grote verslagenheid teweeg onder allen
die haar gekend hadden. Het was onbegrijpelijk, dat er zo plotse~
ling een einde was gekomen aan dit actieve leven. Een week voor
haar dood was zij ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Wa~
ren de berichten aanvankelijk hoopvol, onverwacht kwam de noodlottige wending.
Mejuffrouw van Ketwich, die in 1909 in Gennep werd geboren
en haar middelbare schoolopleiding genoot te Breda, bezat buiten~
gewone gaven van geest en hart, waardoor de omgang met haar
tot een vreugde werd.
Zij beminde God en had liefde voor alles, waarin Zijn Schoonheid en Goedheid zich openbaren. Zij hield van de natuur, van
kunst, maar boven alles van de mens, voor wie zij een nooit verflau~
wende belangstelling bezat.
In Augustus 1951 maakte ik met haar een reis naar Zwitser~
land, dat als het ware haar tweede vaderland was geworden. In die
wekenlange dagelijkse omgang met haar viel mij telkens weer op
met hoeveel zorg en oplettendheid zij haar medemensen tegemoet
trad en hoe allen, ook de eenvoudigsten, van haar hielden en haar
allerhartelijkst ontvingen.
Het valt niet te verwonderen dat zij, toegerust met deze gaven,
het als haar ideaal zag in de ziekenverpleging werkzaam te mogen
zijn. Maar haar zwakke constitutie maakte haar dit onmogelijk,
zodat zij zich tenslotte een werkkring als bibliothecaresse verkoos.
Na te Breda tot leeszaal-assistente te zijn opgeleid, behaalde zij in
Den Haag het directelirs~diploma en werd in 1942 verbonden aan
de bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie, aanvankelijk
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als assistente later als bibliothecaresse. Het was iets zeer bijzond.ers
dat een vrouw met deze functie werd bekleed, maar zij gaf dan ook,
volgens de woorden van de gouverneur der KM.A. brigade~gene~
raaI K F. Puffius, blijk van een zo grote belangstelling voor het
werk der Academie als bij een vrouw maar zelden wordt aange~
troffen. En dit was geen nuchtere en zakelijke, maar een hartelijke,
indringende belangstelling, die alle werk vruchtbaar maakt. In 1946
werd haar de moeilijke opdracht gegeven de 120 jaar oude biblio~
theek van de KM.A, van haar tijdelijke verblijfplaats over te bren~
gen naar het gerestaureerde kasteel en haar opnieuw in te richten
en toegankelijk te maken voor het vernieuwde militaire onderwijs.
Door haar zelfstandigheid en haar intelligentie heeft zij deze taak
ten uitvoer gebracht op een wij ze, waarvoor haar vakgenoten hun
grote waardering en bewondering hebben uitgesproken.
Niet alleen voor de Koninklijke Militaire Academie, maar ook
voor "De Oranjeboom" betekent haar heengaan een groot verlies.
Het penningmeesterschap heeft zij, volgens de woorden van de
voorzitter, met bewonderenswaardige accuratesse en met grote toe~
wijding vervuld. Het wel en wee van deze geschied~ en oudheid~
kundige kring lag haar na aan het hart. Dat ondervonden haar
kennissen, die veelal niet met rust werden gelaten, vooraleer zij
hen als lid had kunnen noteren.
Nog kort voor haar dood, toen de ziekte reeds een groot deel
van haar krachten had gesloopt, trok zij zich op haar kamer terug
om de financiële aangelegenheden van "De Oranjeboom" te regelen.
Wat zij eenmaal op zich had genomen volbracht zij, ook onder de
moeilijkste omstandigheden, en steeds met de inzet van haar gehele
persoon.
Een trouwe vriendin hebben wij in haar verloren, maar wij
blijven haar dankbaar voor het vele goede en schone dat de om~
gang met haar ons schonk. In diep medeleven gaan onze gedachten
uit naar haar Moeder, die de steun van haar ouderdom verloor
en die met zoveel moed dit offer wist te brengen.
M. Th. Lohmann
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