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Wij zijn hier samengekomen om afscheid te nemen van onze vriendin Betty Loggere.  

Ik veronderstel dat enkelen Uwer zich afvragen of de omschrijving “vriendin” nog wel de juiste is. Dat is wel 
enigszins begrijpelijk, want veel hebt U de laatste jaren niet van Betty gehoord of gezien en dan kan je je 
afvragen of dat woord “vriendin” nog wel op zijn plaats is.  

Ik denk het wel, want het verleden speelt een heel belangrijke rol in het leven van ons allemaal. En in dat 
verleden speelde Betty zeer zeker een rol waaraan wij aangename herinneringen bewaren.  
Ik stel bovendien vast dot wij de moeite hebben genomen hier naar toe te komen om afscheid van haar te 
nemen. En dat doen wij niet voor iedereen.  

Betty werd geboren in Sloten, destijds in 1914 een dorpje aan de rond van Amsterdam, nu een deel van die stad. 
Zij had nog één iets oudere zuster: Netty, Haar vader werkte bij de Volkskredietbank, die in moeilijkheden raakte 
hetgeen tot ontslag van het personeel leidde.  
Het gezin verhuisde toen in 1925 naar Bussum.  

Betty's vader was, naar zij mij vertelde, een wat saaie man met weinig initiatief. Maar moeder was een 
sprankelende ondernemende vrouw, die in die moeilijke periode het heft in honden nam en ervoor zorgde dot 
een instituut werd geopend waar stenografie en 'machineschrijven' (zo heette typen officieel) werd onderwezen. 
Door haarzelf en haar man en in dat zelfde grote huis, Waarin bovendien nog kamers konden worden verhuurd.  
En zo kon toch worden voorzien in de kosten van levensonderhoud van het gezin,  

Daarnaast zorgde moeder dat de opvoeding van haar dochters niet alleen een goede serieuze was, maar ook 
een gezellige, waarin plaats was voor dansles, sport, en zo nu en dan een buitenlands reisje. 

Betty ontmoette bij de hockeyclub “Laren” haar toekomstige echtgenoot Anton Loggere. Toen deze in 
militaire dienst was en een keer per trein met verlof thuiskwam ontmoetten zij elkaar toevallig op het station, 
En zoals dat in die tijd nog netjes ging vroeg hij haar of zij het goed vond dat hij met haar op weg naar huis 
een eindje zou meefietsen. Dat vond ze goed en van het een kwam het ander.  
Zij verloofden zich op 5 april 1941, ondertrouwden op 26 mei 1942 en trouwden tenslotte op 17 september 1942.  

De oorlog brak uit in mei 1940, dus van een onbezorgde tijd was voorlopig geen sprake. Daar kwam nog bij dat 
een eerste zwangerschap van Betty niet tot een goed eind werd gebracht en er toe leidde dat het krijgen van 
kinderen niet langer mogelijk was. 

Deze gebeurtenis is natuurlijk van grote invloed geweest op hun verdere leven,  
Dat hebben zij, gegeven de kinderloosheid van hun huwelijk, bijzonder knap weten in te vullen. Er werden veel 
buitenlandse vakanties in Europa gemaakt.  

De band tussen de gezusters Netty en Betty is altijd sterk gebleven en dat leidde tot zeer regelmatige 
logeerpartijen in Zwitserland waar Netty met haar echtgenoot Piet Korft in de zestiger jaren naar toe was 
verhuisd. 

Mijn vriendschap met het echtpaar Loggere dateert van 1966.  
Mijn vrouw Dolly en ik kwamen ze tegen in de dierentuin "Artis" in Amsterdam toen wij daar op een 
zondagochtend met onze eerstgeborene in de kinderwagen een kijkje namen.  
Wij herkenden elkaar omdat ik als klein jochie met mijn vader naar de cricketclub V.R,A. meeging, waar zowel 
mijn vader als Ton Loggere speelden.  
Wij maakten toen in "Artis" een praatje, maar daar bleef het toen naar het leek bij. 

Maar een jaar later werd ik uitgenodigd lid te worden van de cricketclub van “veteranen” genaamd “Still Going 
Strong” en daar bleek Ton Loggere voor gezorgd te hebben, die daar secretaris was. Daar op de cricketvelden 
viel het leeftijdsverschil weg en ontstond een hechte vriendschap tussen de echtparen Loggere en Van Nierop, 
Dikwijs kwamen de Loggeres bij ons borrelen en eten en dat waren uiterst gezellige bijeenkomsten.  
Kinderen zijn ook altijd een goede graadmeter, Van hen hoefden al die kennissen en vrienden van Paps en 
Mams niet zo nodig, maar als Oom Tonny en Tante Betty er waren bleven ze thuis. Dat vonden ze gezellig, Tante 
Betty schudde de mooie verhalen ogenschijnlijk uit haar mouw met een onuitputtelijke fantasie en energie.  
Net moeder de gans .... !  



Zij was ook inderdaad een ontzettend gezellige vrouw, met veel charme en altijd bijzonder goed gekleed. Zonder 
kinderen thuis hield niets haar tegen haar man 's zomers te vergezellen naar de cricketvelden waar S,G.S, 
speelde.  
Voor de aanwezigen die de sport niet kennen: zo'n wedstrijd duurt een hele dag met pauzes voor lunch en 
thee, terwijl na afloop het samenzijn wordt besloten met een gezellig borrel-uur.  
Betty was haar gezelschap op deze dagen meer dan waard. Het leven buitenshuis ging haar eigenlijk beter af 
dan op het thuisfront. Zij vond de huishouding niet boeiend en was gemakzuchtig op dat gebied.  

Toen de ziekte van Parkinson haar man begin tachtiger jaren overviel begon eigenlijk voor beide echtelieden 
de narigheid. De ziekte van Ton werd ernstiger en op een gegeven ogenblik bleek autorijden niet meer 
verantwoord. Daar Betty niet kon rijden betekende dit dat het echtpaar geïsoleerd raakte of althans zich zo 
voelde.  
In vergelijking met het leven dat zij gewend waren was dat natuurlijk ook zo.  

Een en ander had tot gevolg dat Betty plotseling geestelijk instortte,  
De flat werd verlaten en het echtpaar verbleef enige tijd in de St. Johannes Hoeve te Laren tot medio februari 
1987 plaats beschikbaar kwam in Huize ”De Stolpe” in Hilversum, Dat was van meet af aan geen succes.  
Al in maart 1987 verhuisden zij daarom toen naar “Berenstein” in Bussum. Tonny overleed aldaar 2 jaar later in 
maart 1989. 
 
Voor Betty was dat uiteraard een heel moeilijke tijd, maar zij kwam daar toch goed doorheen. En dat was voor 
een niet gering deel te danken aan het feit dat voor haar een eigen appartement beschikbaar kwam in het 
nieuwe tehuis “De Marke” in Huizen. Dat was ideaal voor haar en ze leefde weer helemaal op in deze nieuwe 
fase van haar leven. De “oude” Betty was weer opgestaan en wij konden weer met haar lachen als ze op bezoek 
kwam of wij haar ophaalden en meenamen naar een cricketwedstrijd waar ze de oude bekenden ontmoette. 

Van die periode van ca. 12 jaar heeft ze nog redelijk genoten. Zelfs een bezoek aan haar zuster en zwager in 
Zwitserland heeft ze nog eens alleen gemaakt per vliegtuig. Maar eind 2001 volgde opnieuw geheel onverwacht 
een geestelijke inzinking en dit keer wist ze daar niet meer echt uit te komen. Het was bij vlagen wat beter maar 
het bleef sukkelen en geleidelijk aan trad verval in. Op haar hoge leeftijd geen wonder natuurlijk. 

Afgelopen zondag kwam een eind aan haar lijdensweg, want dat was het de laatste maanden toch wel 
geworden. Ze wilde zelf ook eigenlijk niet meer verder.  

Men is haar in “De Marke” die laatste jaren met een bewonderenswaardig geduld blijven verzorgen. Dat was niet 
altijd gemakkelijk, want van de gezellige Betty van vroeger viel niets meer te bespeuren. Zij was een moeilijke 
vrouw geworden, die het niet kon opbrengen enige waardering te uiten voor haar verzorgers. Het zou kunnen dat 
zij dat niet kon helpen, maar ook dan is dat moeilijk voor die mensen, die haar dagelijks moesten verzorgen. 

Daarom wil ik die waardering uitspreken en een woord van speciale dank aan de grote groep verzorgers in “De 
Marke” die regelmatig met haar te maken hadden. 
Ik ken ze natuurlijk niet allemaal bij naam, maar dat moet U mij vergeven. 
Ik noem Nel Vos - Tamara Fida - Sari Verhoef - Ans Koelewijn - Laurean MulderEsse Kassan Radji 
- Marleen Dunlop en André Hoogeveen. 

Dan noem ik ook graag Mevrouw Wimke van Ingen van het RIAGG die haar steentje (zegt U maar een grote kei) 
al die jaren heeft bijgedragen om haar verblijf in “De Marke” te continueren. 

En tenslotte Isa Boezer, dank ik jou voor het samen met mij verrichten van onze taak als “mantelzorgers” (zoals 
dat tegenwoordig mooi genoemd wordt). Wij vulden elkaars taken aardig aan en wisten elkaar soms te 
bemoedigen om vol te houden die taak af te maken. 

Wij zijn daar in geslaagd en gunnen Betty nu haar welverdiende rust. 


