
 
 

In Memoriam  
 

  In Memoriam Trees Martens-Tax 

 

Op 10 mei j.l. is Trees Martens op ruim 92-jarige leeftijd overleden. 

Pas na haar laatste verjaardag op 14 oktober 2020 ging haar gezondheid  

zichtbaar achteruit. Tenslotte kon zij niet meer op haar appartement in Cuijk 

blijven. De laatste vier dagen was zij opgenomen in het hospice in Rozendaal.  

Trees was een bijzondere vrouw in en voor de Lindense dorpsgemeenschap. 

Vanuit haar geboorteplaats Meerlo was zij op 24-jarige leeftijd hier komen 

wonen op Steegstraat 5 als echtgenote van Frans Martens, met wie zij meer dan 

50 jaar getrouwd was. 

Hij bouwde van de grond af aan een bedrijf op, dat later tot in het buitenland 

bekend was. Aan de zorg voor de Shetlander pony’s nam Trees volop deel.  

Zij ‘erfde’ ook de zorg voor drie ongehuwde tantes. Dat deed zij met grote  

toewijding tot de laatste van hen stierf. Trees was toen zelf 55 jaar oud ! 

En Trees was moeder geworden van een dochter, Lisette. De bevalling had 

bijna haar eigen dood betekend; daarom bleef het ook bij één kind. 

Lange jaren was Trees voorzitster van de Katholieke Vrouwen Organisatie 

in het dorp en van het kerkkoor. Zij was daarvoor geknipt: zij liet iedereen in 

zijn of haar eigen waarde, maar was ook duidelijk en durfde beslissingen te 

nemen. 

In 1980 betrokken Frans en Trees hun nieuwe huis aan de Steegstraat. 

Trees had nota bene het hele schilderswerk voor haar rekening genomen.  

Het waren mooie jaren, waarin zij meer vrije tijd namen en opa en oma  

werden. 

In 2004 overleed Frans en verdween de glans uit het leven van Trees, zoals zij 

het zelf formuleerde. Maar zij vond opnieuw haar weg, ontdekte het bridgen, 

ging mee op vakanties, en verhuisde in 2008 naar een appartement in Cuijk. 

Trouw bleef zij lid van de Soos in Linden en heel lang ook van de Lindense 

geloofsgemeenschap. 

 

Trees was een harde werkster, in alle opzichten een sterke vrouw, eerlijk en 

onbaatzuchtig. En zij was daarbij ook een diep gelovige vrouw, niet alleen op 

kwade dagen, maar álle dagen. Zij telde niet de zorgen op haar lange 

levensweg, maar vol dankbaarheid de zegeningen. Zij blijft geborgen in Gods 

hand. 

Piet Vermeeren 

 


