Maria Kooistra-Kruijf
Door Marie-Therèse Geerts
Maria Kruijf werd 30-8-1931 geboren in Asten. Zij was de oudste dochter uit het gezin van
Albert Kruijf en Bernhardine van Dalen. Er waren nog een meisje en een jongen in het gezin.
Het gezin woonde in Someren, in een boerderij in het midden van het dorp. Gedurende vier
generaties is de boerderij in de familie gebleven. Helaas werd deze tot verdriet van de familie
afgebroken vanwege de ontwikkeling van Someren. Maria Kruijf trouwde in 1960 met
Hendrik Kooistra Zij kregen twee kinderen, een tweeling, in 1965.
Een grote invloed in het leven van Maria (Marietje)
Kruijf heeft de belangrijke gebeurtenis in september
1944, de bevrijding van Someren, gehad. Voor
Marietje was het geen bevrijding, zij werd zwaar
gewond, toen ze zich op het erf van de boerderij van
haar ouders, samen met andere familieleden, probeerde
te beschermen tegen granaatvuur. Zij kreeg, als 13
jarig meisje, een scherf in haar onderlichaam en werd
door een Engels ambulanceteam naar Geldrop
gebracht.i Daar werd ze geopereerd door een chirurg
van het Royal Army Medical Corps, waarna een lange
revalidatieperiode volgde. Pas in 1946 kreeg zij haar
eerste orthopedische schoenen, zodat ze weer wat
mobieler kon zijn.
Tot 1960, toen een brief onbestelbaar terug kwam, had
ze contact met een van de Britse verplegers. Door een
groot toeval kwam ze in 1984 op het spoor van de medics (hospitaalsoldaten) die het 13 jarige
meisje destijds hadden geholpen en in hun hart gesloten.ii Zij werd onderscheiden in 1994 als
Honorary Member of the British Empire en kreeg de onderscheiding uitgereikt in de woning
van de Britse Ambassadeur Sir David Miers vanwege haar betekenis voor oud-strijders.iii
Zij is nu nog steeds werkzaam als secretaresse van de werkgroep Someren in de WO II.
Dit is niet de enige activiteit van Marietje. Zij werkte tot haar huwelijk op kantoor en kwam
tot de ontdekking dat ze zich erg interesseerde in alles wat met Recht te maken heeft.
Zij ontwikkelt veel activiteiten in die richting. Marietje begint kerkenwerk te doen, van huis
uit was de familie al erg actief in de Protestantse kerkgemeenschap. Zo raakt ze geïnteresseerd
in kerkgeschiedenis en speciaal in die van de Protestantse Gemeenten van Someren en Asten,
welke al in 1649 gesticht zijn.
In 1975 begint ze de kerkarchieven van 1940 af te herinventariseren voor beide gemeenten en
runt het kerkelijk bureau tot 1 april 2001. Voor het kerkenwerk werd zij, ook in 1994,
onderscheiden met de gouden medaille in de Orde van Oranje Nassau.
Ook is ze sinds de oprichting van Heemkunde kring de Vonder geïnteresseerd geraakt in
genealogie en al tot 1550 gekomen met het onderzoeken van haar familie.
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