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Zuster Judith – een biografie
Johnson volgden en bovendien
was er veel belangstelling voor
de Withof-kanten die er
tentoongesteld waren. Er werd
mij van alles gevraagd over
zuster Judith en over het
ontstaan van Withof.
Opnieuw kwam Susie Johnson
met de vraag of er geen boek met
het levensverhaal van zuster
Judith zou kunnen komen. Susie
Johnson heeft zelf ook les gehad
van zuster Judith en haar
Withof Duchesse. Ontwerp:
argument was dat ze genoten
had van de verhalen die zuster zr. Judith, uitvoering Anneke Reijs
Judith vertelde. Daardoor was haar ook het ontstaan van
Withof Duchesse duidelijk geworden.
Ik heb haar toen gezegd dat ik nog eens over dit idee zou
denken en het aan zuster Judith zou voorleggen.

Levensloop in het kort
Op 21 september jongstleden heb ik, op haar 99e verjaardag,
de biografie van zuster Judith aan haar kunnen aanbieden.
Op 13-jarige leeftijd ging zij – toen Elza de Kreijger geheten –
naar de kantklosschool in Sluis. Zij volgde daar jarenlang
dagelijks lessen in vooral de Sluisse Duchesse en ook volgde
zij de opleiding voor lerares. Voordat zij op de kantschool aan
de slag kon als lerares, werd de school door een gebrek aan
financiën gesloten.
Na haar pensionering in 1978 is zij volop gaan lesgeven.
Samen met haar leerlingen heeft zij de Sluisse Duchesse
zodanig veranderd dat op een gegeven moment een nieuwe
kantsoort is ontstaan: Withof Duchesse.
Vragen naar een biografie
Jaren geleden was ik in Amerika en er werd mij door Withofklossters gevraagd of ik de biografie van zuster Judith zou
willen schrijven. Ik heb dat toen afgewimpeld, omdat ik zag
aankomen hoeveel werk dat zou zijn en ook omdat ik
verwachtte dat zuster Judith er niets voor zou voelen.
Toen ik het er later met haar over had was dat ook duidelijk.
In 2009 was ik weer in Amerika bij de Lace Days in Ithaca.
Er waren veel mensen die daar de Withof-lessen van Susie

Zuster Judith wil wel meewerken
Terug in Nederland ben ik naar zuster Judith gegaan en heb
ik opnieuw het plan voorgelegd om haar biografie te gaan
schrijven. Haar eerste reactie was weer
negatief. Ze vond dat al haar leerlingen
wisten wat de moeite van het weten
waard was.
Ik heb haar verteld dat er ondertussen
een heleboel kantklossters zijn die les
hebben gehad van (oud-)leerlingen van
haar. Die hebben de verhalen over haar
leven nooit gehoord. Daardoor hebben
ze ook geen goed idee van de manier
waarop Withof tot stand is gekomen. De
reactie van zuster Judith was toen, dat
we het misschien maar moesten
proberen.
Ik heb een voicerecorder gekocht en we
spraken een dag af waarop we onze
gesprekken zouden beginnen. Toen ik
die dag kwam, begonnen we zoals altijd
als ik er op les kwam met koffie en het
bespreken van kanten en patronen.
Daarna was het toch tijd om de stroom
van haar herinneringen op gang te
brengen. Ze vond het maar moeilijk! Ik
begon met vragen over haar vader en
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Het boek
Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk in haar eigen woorden
het levensverhaal van zuster Judith neer te schrijven. Ze is zelf
heel blij met het tot stand komen van het boek.
Het formaat van het boek is 15 x 21 cm en het bevat 124
pagina’s. De prijs is € 24,95, exclusief verzendkosten. Degenen
die belangstelling hebben voor het boek kunnen met mij
contact opnemen.
Anneke Reijs,
Van Breestraat 28,
6095 CC Baexem
E-mail: books@reijs.nl

Withof Duchesse ruimtelijk verwerkt. Ontwerp: zr. Judith, uitvoering Bets
van Zeijl

moeder, mensen waaraan zij heel dierbare herinneringen
heeft. Langzaamaan kreeg zij er steeds meer plezier in om
over vroeger te vertellen.
Drie levensfases
Na deze eerste dag zijn er nog heel veel sessies gevolgd en
dankzij haar ijzersterke geheugen heb ik de verhalen over de
verschillende periodes in haar leven kunnen beschrijven.
Het boek is, net als haar leven, ingedeeld in drie delen: haar
jeugd, het kloosterleven en de periode na haar pensionering.
Die laatste periode, die nu al 34 jaar duurt, bevat het lesgeven,
de ontwikkeling van Withof Duchesse en het contact met
haar leerlingen. Ze is enorm blij dat deze goede laatste tijd in
haar leven al zo lang duurt.
Zij heeft zelf over deze verschillende periodes gezegd,
dat ze een heerlijke jeugd heeft gehad, dat de tijd na haar
pensionering geweldig is en dat de periode daartussen
moeilijk was.
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