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Een icoon van haar tijd

    ‘Els stond voor haar overtuiging’ 
Thea vertelt over haar moeder 

Els en over opgroeien in een 
groot katholiek gezin in 

        de jaren ’40, ’50, ’60

Melle Knulst

Thea vroeg om een portret van haar moeder Els van Boxtel-Daemen. ‘Nu heeft 
ze last van dementie en zie je het niet. Maar in haar vitale jaren was mijn moe-
der een heel veelzijdige vrouw. Sociaal, slim, gedreven. Ze stond voor haar 
zaak! Ze bestierde met verve een groot katholiek gezin én ze heeft in allerlei 
vrijwillige bestuursfuncties van maatschappelijk werk en charitas haar rol  ge-
speeld. Bovendien zorgde Els van Boxtel lang voor háár moeder toen die de 
ziekte van Parkinson kreeg en dankzij haar zorg kon mijn vader tot aan zijn 
dood thuis blijven wonen. Els was in haar leven een sterke vrouw.’ 

Dit boekje is een portret van Els van Boxtel-Daemen. Het zijn de herinne-
ringen van Thea - haar oudste dochter, geboren in 1949 - aan haar Brabantse 
moeder in de kracht van haar leven: een sterke vrouw, die kort na de oorlog 
haar acht kinderen ‘streng, maar vanuit hun oprechte overtuiging, met de beste 
bedoelingen’  grootbracht, samen met haar man Wim. 

Dat Thea haar moeder wil herinneren hoe ze ooit was, is ook een eerbetoon 
voor haar moeder (en haar vader). Hoe ze samen als conservatieve katholieken 
hun acht kinderen opvoedden vanaf de jaren veertig, vijftig tot in de roerige 
jaren zestig, begin zeventig van Nederland. 

Die tijd vergde van streng-katholieke mensen zoals Els en Wim in die jaren 
veel soepelheid om mee te bewegen met de veranderende tijd. Maar soepel in 
het geloof was nou net, wat Els en Wim voor hun kinderen niét wilden zijn.
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