‘We staan
allemaal
positief in
het leven’

BANKIEREN BIJ RABOBANK

VIER VROUWEN

Vier
generaties

“Ik hoop dat het een blijvertje is”, zei de dokter bij
haar geboorte. En dat werd ze. Mevrouw Mathot
(95) doet nog volop mee.
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Van overgrootoma tot
achterkleindochter: heel de
familie Mathot bankiert bij

3668

de Rabobank.

N

el Mathot is op haar
vijfennegentigste nog bijzonder
vitaal en bij de tijd. Ze rijdt auto,
heeft overal zin in en woont nog
zelfstandig, met bijzonder veel
aanloop. Althans, áls ze thuis is.
Dochter Diana Geers-Mathot (61): “Zomaar
aanwaaien is er niet bij hoor.” Mevrouw Mathot
houdt namelijk van gezelligheid en zoekt dit
graag op. Maandag bridget ze, op woensdag
speelt ze klaverjas, donderdag worden de
boodschappen gedaan, vrijdag zit ze bij de
kapper en speelt ze rummikub, zaterdag drinkt
ze ergens koffie en op zondag is ze bij één van
haar kinderen.

HET GLAS IS HALFVOL Als ze jarig is zit
het hele huis vol. Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, vrienden. Kleindochter
Marianne (27) begrijpt dit wel. “Oma is ook heel
leuk om mee samen te zijn. Ze is bij de tijd,
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gezellig en je kunt met haar lachen. Het glas is
altijd halfvol.” Dat optimistische is aan alle
kinderen en kleinkinderen wel doorgegeven
(mevrouw Mathot heeft elf kinderen,
vierentwintig kleinkinderen en achttien
achterkleinkinderen). “We staan allemaal
positief in het leven”, vertelt Diana. Nel ontgaat
niets en iedereen houdt haar op de hoogte van
het reilen en zeilen van de familie. “Vroeger al
was ze onze telex. Vertelde je ma een nieuwtje,
was iedereen binnen no time op de hoogte.
Ideaal.” Alle zwangerschappen in de familie
worden dan ook als eerste aan Nel verteld.
Marianne: “Dat is traditie.”

Nel Mathot (95) opende
onlangs de eerste rekening
van achterkleindochter Lara.

TAFELTENNISSEN MET DE HULP Het
gezin Mathot is een kwekersgezin. Vader Jan (in
1981 overleden) was boomkweker, Nel zorgde
voor het grote gezin. “Van een goed soort zijn er
nooit teveel hè”, grapt mevrouw Mathot. “Zo
ging dat vroeger.” Het gezin deed altijd spelletjes
en er werd veel gelachen, herinnert Diana zich.
“Mijn ouders werden weleens boos, maar
achteraf hoorden we ze heel vaak stiekem
lachen om het kattenkwaad dat werd
uitgehaald. Ze waren jong van geest, met name
mijn moeder. Ma speelde vroeger tussen de
middag tafeltennis met de hulp. Zaten wij onder
de tafel de balletjes op te rapen.” Iets wat ook
kleindochter Marianne heeft ervaren. “Ik kan
me herinneren dat we het spel Nachtwacht
deden. Zat oma achter de bank dierengeluiden
te maken. Of ze lag in de spagaat. Onvergetelijk.”
“Ik was vroeger inderdaad best lenig”, lacht
mevrouw Mathot.
FEEST- EN VERJAARDAGEN Feest- en
verjaardagen worden in de familie altijd
uitgebreid gevierd. Als mevrouw Mathot jarig is
komt iedereen en tot haar zevenentachtigste
organiseerde ze Sinterklaas, vertelt Diana. “En
dan hoefde je echt geen hulp aan te bieden. Ze
deed alles zelf. Ze zorgde ervoor dat de Sint en
de Pieten langskwamen en dat er voor iedereen
een cadeau was. En dat waren er nogal wat. Ze
maakte altijd overal werk en een feest van. Dat

Mevrouw Mathot weet het
nog goed, ze opende haar
eerste spaarbankboekje
toen zij kinderbijslag kreeg.
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"Oma heeft altijd heel
duidelijk gemaakt dat we er
mogen zijn zoals we zijn."

VOOR JONG
EN OUD
Rabobank Gouwestreek
is een betrokken en
toonaangevende bank
voor iedere generatie. De
bank laat dat zien in haar
assortiment producten
en de verschillende
mogelijkheden in haar
dienstverlening. Wij
blijven altijd streven naar
verbetering van onze
dienstverlening en vindt
hierin uw mening
belangrijk. De bank
koestert mensen zoals de
familie Mathot, die al vier
generaties lang bij
Rabobank Gouwestreek
bankiert.

herkennen we wel in onszelf.” “Mijn man wordt
een beetje zenuwachtig van een feest met de
hele familie”, vertelt Marianne lachend. “Ik denk
dan ‘gezellig’. Iedereen neemt wat mee en klaar.”
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HET EERSTE SPAARBANKBOEKJE
Eén van de meest levendige herinneringen van
mevrouw Mathot aan de Rabobank is haar
eerste spaarbankboekje. “Dat kreeg ik van mijn
man toen we kinderbijslag kregen. Van de toen
nog Boerenleenbank. Mijn man werkte, maar ik
mocht alles kopen wat ik wilde. Dan zei hij ‘je
hebt toch je eigen boekje’.” Haar bankzaken
worden tegenwoordig geregeld door zoon Peter,
die bij de Rabobank werkt. En ook de rest van
de familie heeft banden met de bank. Kleinzoon
Vincent werkt er en er lopen heel wat
rekeningen. Onlangs opende mevrouw Mathot
de eerste spaarrekening voor
achterkleindochter Lara (3 maanden), de
dochter van Marianne. Samen met de oma van
andere kant; eveneens vijfennegentig.

Marianne: “Heel bijzonder.”
Eén van de belangrijkste dingen die zowel
Diana als Marianne van Nel hebben geleerd is
zelfvertrouwen. Marianne: “Oma heeft altijd
heel duidelijk gemaakt dat we er mogen zijn
zoals we zijn.” En de positieve insteek. “Dat is,
denken wij, ook een belangrijke reden dat ze zo
oud is geworden”

ZEGENINGEN Nel: “Ik probeer zo positief
mogelijk te leven. Ik heb ook mijn portie
verdriet gehad, maar je moet altijd je
zegeningen blijven tellen. Het leven is een feest.”
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