
Ik wou dat ik nog eens kijken kon
Naar de schoonheid van de ondergaande zon

Ik wou dat ik nog eens vragen kon 
Naar het hoe en waarom



Liefdevol aandenken aan 

mevrouw

Paula Spietaels
Weduwe van de heer Maurits De Smet

Geboren te Dendermonde op 2 juni 1933 en 
thuis te Steendorp overleden op 24 januari 2021.

Luc en Katrijn Van der Gucht – De Smet

 Fleur †

 Jef

 Ward en Caroline

 Louis

Peter † De Smet      

   haar kinderen en kleinkinderen

Rouwadres: Frankrijkstraat 7 - 9140 Temse



Paula, mijn mama, ons Bonne, was een merkwaardige vrouw.Hard 
voor velen, inclusief zichzelf, maar met een groot hart voor wie in 
nood of in moeilijkheden zat. Toen we  problemen hadden voor 
opvang, wou ze wel even inspringen ... Het gevolg was dat ze dit 
niet meer wou opgeven en er eigenlijk van genoot maar dit niet 
wou toegeven en zij is de opvang gebleven voor  onze jongens  - 
op haar manier.  Ze heeft hen o.a. leren zwemmen – ging er daarna 
mee op restaurant als beloning, is er mee naar euro Disney gegaan,  
heeft hen leren autorijden, ... - weliswaar met ijzeren hand, want 
haar motto was “niet kunnen is niet willen” Zij hield niet van franjes, 
flauwekul of fantasieën, maar was rechttoe, rechtaan. Bij haar wist 
je perfect waar je stond. Ze heeft toen ze jong was gewerkt  voor 
defensie, in haar tijd enkel mogelijk in administratieve dienst maar nu 
zou ze in het leger zeker carrière hebben kunnen maken. Ze heeft 
ons dan ook streng en bij tijden spartaans  grootgebracht. Zij ging 
geen uitdagingen uit de weg: zo leerde  ze oa. op oudere leeftijd 
paardrijden, ging een buurvrouw die uitweek naar de Spaanse 
Pyreneeën wel even wegvoeren en sprong uit een vliegtuig als ze 
70 plus was … Het uiten van gevoelens was een moeilijke.  Ze hield 
van de peteren, en van ons, was fier op de kleinkinderen en had 
de Luc en Caroline in haar hart gesloten. Ze hield van dieren - ze 
vond deze makkelijker dan de meeste mensen -  en van lezen, liefst 
heroïsche verhalen. Ze had schrik om gelukkig te zijn en ze is nooit 
gestopt met me onder mijn voeten te geven. Ze kon er van genieten 
om mee op vakantie te gaan, om bij ons te komen eten en  om de 
laatste jaren naar de Schelde te kijken en in het zonneke te zitten. 
Ze kende dikwijls geen maat.  Als er gefeest werd, dan was het 
in gigantische hoeveelheden, met een berg taarten en pralines ... 
Ze vroeg heel weinig voor zichzelf maar was gul voor ons en de 
kinderen. Zij hield de controle over alles, altijd, en dit de laatste 
jaren beetje bij beetje moeten 
afgeven was een heel gevecht ... 
Vooral met haarzelf. 
De strijd is nu voorbij Bonne, 
ga in vrede en vind rust 
bij jouw ouders, onze Peter 
en de Peteren. 
Wij zorgen wel voor de poes.
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De afscheidplechtigheid, gevolgd door de bijzetting 
bij haar ouders, zoon en echtgenoot in het familiegraf 

te Bazel vindt plaats in beperkte familiekring.


