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1 INLEIDING 
 
Een van de laden in mijn oude kabinet zit vol met aantekeningen en andere gegevens die mijn herinneringen aan de 
eerste negen jaren van mijn leven op de boerderij Doekenstadt te Loo ondersteunen en aanvullen. Ik heb die 
verzameld sedert wij in 1970 in verband met mijn aanstelling aan de Katholieke Universiteit vanuit Rome naar 
Nijmegen verhuisd zijn. Zo nu en dan heb ik er gegevens van gebruikt voor een stukje in het tijdschrift van de 
Historische Kring Duiven‐Groessen‐Loo, dat in 1984 voor het eerst is uitgekomen en dat in 1987 de naam ‘’Driepas" 
kreeg. Nu, in de zomer van 1998, kom ik er toe van mijn herinneringen en de verzamelde notities een 
samenhangend verhaal te maken. Hier en daar heb ik mijn verhaal aangevuld met gegevens ontleend aan het 
Archief Bus‐Lensing‐Peters, een doos die zich bevindt op het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 
(gemeentehuis Zevenaar, postbus 10, Zevenaar). Gegevens betrekking hebbende op de bevolking van Duiven komen 
uit het archief op het gemeentehuis aldaar. Op beide archieven maakte ik dankbaar gebruik van de hulp van 
archivaris J.Th.M. Giesen. 
 
Het relaas is in de ik‐vorm, waarbij het mij welkom was dat ik die bij gelegenheid af kon wisselen met “wij", zoals bij 
alles wat ik samen beleefd heb met mijn broer Jan, die een jaar, een maand en een dag jonger is dan ik, maar die er 
voor mijn gevoel altijd geweest is. Wel vroeg ik mij vaak af of Jan bepaalde gebeurtenissen niet anders beleefd zou 
kunnen hebben dan ik en of ik wel terecht mede namens hem sprak. 
 
Het hoofdgebouw van Doekenstadt staat er wat het uiterlijk aangaat, nog net zo bij als in mijn kinderjaren (Figuur 
1‐1). In het interieur echter is een en ander veranderd, zowel in het woon‐ als in het bedrijfsgedeelte. Van de 
bijgebouwen rond het erf zijn er enkele verdwenen, gedeeltelijk om plaats te maken voor andere. Ik heb daarom bij 
de beschrijvingen, ook bij die gedeelten die niet veranderd zijn, over het algemeen de verleden tijd gebruikt. 
 

 

 
   

 

 
Figuur 1‐1 

Doekenstadt 
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2 HET DORP LOO 
 
Loo ligt in de Liemers, op de rechter Rijnoever, op de plaats waar de Oude Rijn en het Pannerdens Kanaal 
samenvloeien. Vanaf de dijk kun je zowel de Veluwezoom zien als de heuvels van het Rijk van Nijmegen en de 
Elterberg. 

 
Loo vormt samen met de dorpen Duiven en Groessen de 
gemeente Duiven (Figuur 37‐1). Loo, dat in het dorp zelf en in de 
omgeving altijd ”'t Loo" genoemd wordt, had in mijn kinderjaren 
ruim 700 inwoners. De grote wegen waren de Loostraat, de 
Loodijk en de Husselarij (Figuur 2‐4). Verder waren er enkele 
landwegen en een aantal kerkpaden. Midden over de Loodijk liep 
een klinkerpad voor de paarden, maar verder was er niets 
bestraat. Klompen moesten geregeld geschuurd worden en 
schoenen, voor zover ze gedragen werden, telkens weer 
gepoetst. 
 
Er waren grotere en kleinere boerderijen en enkele groente‐
kwekerijen. Veel mensen verdienden hun brood op de 
steenfabriek, “den oven". Degenen die daar werkten, hadden 
over het algemeen een flink stuk grond bij hun huis waar ze wat 
konden verbouwen en een of meer varkens houden. Sommigen 
hadden ook een koe en wie geen koe had, hield een geit voor de 
melk.  
 
Het dorp had een korenmolen met de naam Ceres (Figuur 2‐1), 
een smederij (Figuur 27‐1), twee timmermanswerkplaatsen, een 
kleermaker, “de snijer" geheten in het dialect, die tevens kapper 
was, enkele kruidenierswinkels, waarvan er twee verbonden 
waren met een bakkerij, vier cafés, waarvan drie met een 
feestzaal. Bijna alle gezinnen waren katholiek. 
 

De neogothische kerk (Figuur 2‐2) was bijna vijftig jaar oud toen ik er in gedoopt werd. Op de bouwtekening staat 
een flinke toren, maar die is nooit uitgevoerd. Het verhaal gaat dat het geld dat daarvoor bestemd was, tijdens de 
bouw is opgegaan aan borrels en potten bier in de cafés. Enkele families die meegeholpen hadden aan de bouw van 
de kerk door geld te geven of stenen te vervoeren, hadden een bank die vrij was van pacht, zogenaamde 
fundatieplaatsen. Onze voorouders hadden er voor gezorgd dat wij vier plaatsen in het middenschip hadden voor de 
familie en één in de linker zijbeuk voor het personeel. 
   
Op zon‐ en feestdagen was de Loostraat vóór en 
na de vroeg‐ en hoogmis over de hele breedte 
gevuld met groepjes pratende mensen. Bijna 
iedereen liep naar de kerk en daarbij hadden 
boeren, middenstanders en arbeiders 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Na de hoogmis 
zetten veel mannen het gesprek voort in een 
café. In de kerk echter waren de standen 
gescheiden. De beter gesitueerden zaten in de 
eiken banken van het middenschip, de “gewone 
mensen" ‐ zo heette dat toen ‐ in de 
vurenhouten, als eiken geschilderde, “kleine 
bänkskes" in de zijbeuken. Deze toestand werd 
algemeen geaccepteerd. Ik heb nooit iemand 

 

 
Figuur 2‐1 

Molen Ceres, een foto gemaakt door Jos Derksen. 

 

 
Figuur 2‐2 

De, nog geheel ommuurde, kerk rond 1928. 
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horen zeggen dat zoiets zeker in de kerk ongepast was. Als kind kwam ik zelf ook niet op dat idee. 
 
De lagere school (Figuur 2‐3), die eerst openbaar 
was, werd katholiek toen ik van de derde naar de 
vierde klas ging. Er zaten telkens meer klassen in 
één lokaal, de eerste en de tweede samen, de derde 
en de vierde, de vijfde, zesde en zevende. Er waren 
drie leerkrachten juffrouw Jeurissen, meester Hoen 
en meester IJzermans, de hoofdonderwijzer (Figuur 
7‐3, nummers 9, 11 en 28). 
 
 
   

 

 
Figuur 2‐3 

De openbare lagere school met drie lokalen gebouwd in 1892. 
In 1928 uitgebreid tot vier lokalen. 

 

 
Figuur 2‐4 

Topografische kaart van Loo en directe omgeving rond 1925. 
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3 DE BOERDERIJ DOEKENSTADT 
 
Doekenstadt (Figuur 1‐1) ligt aan de Loostraat bij de afrit van de Loodijk. Nu is het, voor wie van de dijk komt, het 
tweede huis links. Vroeger was het het eerste. De boerderij omvatte 32 hectare, akkerland, boomgaarden en 
weidegrond, slechts voor een klein gedeelte buitendijks gelegen. De landerijen vormden een aaneengesloten 
geheel, behalve dan dat de dijk er door liep. Aan de dorpszijde sloot er een klein boerderijtje bij aan met een 
onbewoond huis, dat naar de laatste bewoner “'t huus van Jan Verhoeven" genoemd werd. Er hoorde een 
boomgaard bij en wat bouwland. Het huis was van het Saksische type, dat in Loo en de verre omgeving veel 
voorkwam. Verder in de richting van de kerk lag, gescheiden door enkele percelen van andere eigenaren, een stuk 
land van ongeveer vier hectare, dat vroeger een tabakshofstee geweest was. Het huis dat daar stond, was van 
hetzelfde type als dat waar Jan Verhoeven gewoond had. Het aan de straat gelegen gedeelte van de grond was met 
het huis verpacht aan Gerrit Eijkels, die er een tuinderij had. Het achterste stuk was mijn vaders' trots: hij had het 
laten beplanten met een boomgaard waarin een blok van 180 kersenbomen rondom werd ingesloten door een rij 
pruimenbomen. In het midden stond een houten schuurtje, dat wij “de kersenhut" noemden. De bongerd werd 
geëxploiteerd vanuit Doekenstadt. Meestal liepen er schapen. 

 

 
 
Het hoofdgebouw van Doekenstadt heeft, zoals gebruikelijk is in het Gelderse rivierengebied, een T‐vormige 
plattegrond. Het woonhuis staat dwars op de deel en heeft de voorgevel op het zuiden. Aan de westzijde staat 
loodrecht op het begin van de deel een vleugel die voor het grootste deel diende als varkensschuur, maar die door 
ons altijd “varkenshuus” genoemd werd (Figuur 3‐1). In deze vleugel was ook de waskamer, waaraan een rookhok 
verbonden was. In het verlengde van het varkenshuis lag het bakhuis (Figuur 3‐2). Achter de deel lag op enige 
afstand de karschop, waarmee een kippenhok verbonden was en varkenshokken. Ten westen van de karschop lag 
het houten ganzenhutje. In de noordwesthoek van het erf lag een stal voor jongvee; onder hetzelfde dak was een 

 

 
Figuur 3‐1 

De deel en het ‘varkenshuus’. 
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plaats voor de brik afgescheiden. Er stonden twee hooibergen, een ten oosten van dit gebouwtje, een ten zuiden 
ervan. In de hoek gevormd door de deel en het varkenshuis was de mestvaalt, ten noorden daarvan een gierpoel, in 
ons dialect “het zuttegat". 
 
Van de straat uit liep een pad naar de voordeur. Aan weerskanten van dat pad was er een siertuin met gras en 
grintpaden, symmetrisch aangelegd met aan beide kanten een rond bloemperk in het centrum. Tussen het 
varkenshuis en de straat lag een groentetuin met enkele fruitbomen, waaronder een moerbei en een abrikoos. Aan 
het einde van het pad dat deze “hof" in tweeën deelde, lag tot ongeveer 1924 een rond houten met klimop 
begroeid prieel, dat wij “zommerhuuske" noemden. Het is door een bezoeker die op het erf onhandig zijn auto 
keerde, in elkaar gereden. 
Aan de westkant van deze groentetuin loopt de inrijweg voor het erf en aan de overkant daarvan was de bonenhof, 
waar ook enkele fruitbomen stonden. Alle tuinen werden oorspronkelijk omzoomd door doornenhagen; deze 
werden later grotendeels vervangen door ijzeren posten met gaas. 
 
Zo te zien was het bakhuis het oudste van de gebouwen 
(Figuur 3‐2). Het moet gehoord hebben bij een 
voorgangster van de huidige boerderij. Van de zonen van 
Antoon Hooyman, vaders neef die in 1928 als boer op 
Doekenstadt kwam, hoorde ik later dat zij bij het werken 
in de moestuin nog wel eens stieten op oude funda‐
menten. Ook een in 1918 afgebrande schuur, die midden 
op het erf gestaan heeft, moet deel hebben uitgemaakt 
van een ouder complex. In 1918 was ook de deel 
afgebrand, maar het uit 1840 daterende woonhuis was 
gespaard gebleven. De huidige deel is herbouw. Onlangs 
verraste Dick Jonker, bestuurslid van de Historische Kring 
Duiven‐Groessen‐Loo en redactielid van Driepas, mij met 
een kopie van de bouwtekeningen die hij had aangetrof‐
fen in het archief van Architectenbureau Ovink te 
Doetinchem. Hij vond daar ook dat Ovink in 1918 in 
opdracht van H.A. Peters een boerderij bouwde voor 

 16.410,00. Ik heb van deze gegevens dankbaar gebruik gemaakt. Uit de tekeningen blijkt dat twee keukens deel 
uitmaken van de nieuwbouw, maar dat het varkenshuis van na 1918 moet zijn. Van de schuur, die niet terug kwam, 
waren in mijn kinderjaren nog verschillende tassen afgebikte stenen over. Van een bultje op het erf werd gezegd dat 
het nog van de oude schuur was. Misschien was het wel de rest van een terp waarop die gelegen had. Veel oude 
boerderijen in het rivierengebied hadden of hebben een vloedschuur. Daarin kon men zich bij een overstroming met 
het vee terugtrekken. 
 
Tussen de deel en het huis van Jan Verhoeven was het terrein voor en achter afgezet met hoog gaas. Ooit waren 
daar een paar konijnen in gezet. In de tijd die ik mij kan herinneren, liepen er tientallen, die geen hokken hadden, 
maar als hun wilde soortgenoten leefden in holen. De tamme werden bij ons niet gegeten. Als er eens een konijn op 
tafel kwam, was dat van de jacht. In de konijnenren lag een rond met klinkers geplaveid gedeelte, waar vóór mijn 
tijd paarden gespannen aan een boom in het rond gelopen hadden, waardoor ze een mechaniek in beweging 
brachten dat via een balk verbonden was met een dorsmachine binnen op de deel. Toen ik in 1996 nog eens op de 
boerderij was, liet Rein Hooyman mij een gat in de buitenmuur zien waardoor de balk naar binnen ging. 
“Runselwark" noemde Rein het mechaniek en hekkelmeulen" de constructie als geheel. Op de boerderij in Wenum 
bij Apeldoorn, waar de Hooymannen gezeten hadden voor ze naar Loo kwamen, was ook zo'n dorsmachine 
geweest.   

 

 
Figuur 3‐2 

Het oude bakhuis in het verlengde van het varkenhuis. 
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4 DE FAMILIES BUS, LENSING, PETERS 
 
Ouders en voorouders van mijn vader hadden ook al op Doekenstadt gewoond. Willem Peters, mijn grootvader, was 
er gekomen door zijn huwelijk met Dina Lensing (Figuur 4‐1 en Figuur 4‐2). 

 

      
 
Haar vader Hugo Lensing, afkomstig uit het Pruisische Hüthum, was boer op Doekenstadt geworden doordat hij 
trouwde met Agnes Bus (Figuur 4‐3 en Figuur 4‐4), dochter van Albert Bus en Arnoldina Franken. 
 

   
 
Meer generaties Bus hebben op deze boerderij gewoond, soms als eigenaren, soms als pachters. Mijn vader 
vertelde wel eens dat een voorvader Bus die de boerderij bezat, deze had moeten verkopen toen hij na de dood van 
zijn vrouw de kinderen hun erfdeel had moeten uitkeren. Wat mijn grootvader er toe gebracht heeft Doekenstadt te 
kopen ‐ dat was in 1905 ‐ heb ik nooit gehoord. Hij deed het in ieder geval niet omdat hij met zijn geld geen raad 

 

 
Figuur 4‐4 

Hugo Lensing 
 

* 13-11-1835  26-2-1887 

 

 
Figuur 4‐3 

Agnes Johanna Bus 
 

* 19-2-1839  29-10-1904 

 

 

 
Figuur 4‐2 

Wilhelmus Josephus Peters 
 

* 30-7-1857  23-6-1932 

 

 

 
Figuur 4‐1 

Arnoldina Maria Lensing 
 

* 14-6-1865  17-10-1915 
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wist. Hij kwam van Den Elshof, een pachtboerderij in Groessen, waar hij geboren was als een van de negen kinderen 
van Willem Peters en Bernardina Herfkens (Figuur 4‐5 en Figuur 4‐6). 
 

   
 
De hypotheek die hij had moeten nemen, bleef op het goed rusten zolang het op de naam van onze familie stond. 
De boerderij kwam op naam van papa in 1917 (Arch. BLP, nr.25) 
Dina Lensing stierf op 17 oktober 1915, 50 jaar oud, enkele dagen voordat mijn vader in dienst zou gaan. Hadden zij 
en haar man samen tijd van leven gehad, dan zou het echtpaar, als Hugo ‐ hun enig kind ‐ wat ouder was, een kleine 
villa gebouwd hebben op de tabakshofstede om hem de gelegenheid te geven het beheer over de boerderij over te 
nemen en te trouwen. 
 
Hugo trouwde wat eerder dan anders het geval geweest zou zijn, op 7 mei 1918, nog vóór het einde van de eerste 
wereldoorlog, 22 jaar oud, met Wilhelmina Maria Paulina Evers, 24 jaar oud (Figuur 4‐7). 

 

 
 

 

 
Figuur 4‐7 

Willemien Evers en Hugo Peters in de tijd van hun huwelijk. 

 

 
Figuur 4‐6 

Bernardina Herfkens 
 

* 12-1-1815  27-11-1867 

 

 

 
Figuur 4‐5 

Willem Peters 
 

* 25-10-1813  4-8-1896 
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Zij was de dochter van Joannes Henricus (Jan) Evers en Johanna Hendrina (Anna) van Sadelhoff (Figuur 4‐8 en Figuur 
4‐9). 

 

      
 
Een rijk met snijwerk versierde houten naaidoos, nu in mijn bezit, herinnert aan de verlovingstijd (Figuur 4‐10), die 
waarschijnlijk niet lang geweest is. Papa had deze doos laten maken door een Belgische vluchteling, toen hij in 
Schoonhoven in dienst lag (Figuur 28‐7 en  25b). 

 

 
 
   

 

 
Figuur 4‐10 

Versierde houten naaidoos uit 
verlovingstijd van Hugo Peters en 

Willemien Evers. 

 

 
Figuur 4‐9 

Johannes Henricus (Jan) Evers 
 

* 21-7-1864   19-6-1896 
 

 

 
Figuur 4‐8 

Johanna Hendrina (Anna) van Sadelhoff 
 

* 28-1-1870  23-1-1954 
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Jan Evers was molenaar, bakker, kruidenier, herbergier en boer geweest op een bedrijf midden in Loo, vlak bij de 
kerk (Figuur 2‐1 en Figuur 2‐2). De bruid had haar vader nauwelijks gekend. Die was gestorven op 19 juni 1896, bijna 
32 jaar oud, ruim één week vóór Willemiens vierde verjaardag. Moeder vertelde vaak dat haar moeder met haar 
zevenentwintigste al “wedevrouw" was met vier kinderen. Deze weduwe was op 27 januari 1898 hertrouwd met 
Theodorus Henricus Hiëronymus Derksen uit Doornenburg (Figuur 4‐11).  

 

 
   

 

 
Figuur 4‐11 

Het gezin Johanna Hendrina (Anna) van Sadelhoff en Theodorus Henricus Hiëronijmus (Theodoor) Derksen zittend vóór café ‘De Prins’. 
 

Van links naar rechts : 
Theodoor Derksen, Everard Evers (uit Anna’s 1e huwelijk met Jan Evers), Anna Derksen-van Sadelhoff, Jos en Willem. 
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De trouwerij van Hugo en Willemien was in Loo en omgeving een belangrijke gebeurtenis. Betje Janszen‐Keultjes, 
die later onze buurvrouw was, vertelde mij eens dat zij met een paar andere meisjes van de Schans in Westervoort 
naar Loo was komen lopen om de trouwmis mee te maken. En “ow moeder schreide," zo zei Betje. Dat had ze nog 
nooit meegemaakt, een schreiende bruid. Moeder bewaarde nog lang haar moccakleurige bruidsjurk, rijk met 
borduursel versierd. Neen, ze was niet in het wit getrouwd. Dat had ze te sjiek voor zichzelf gevonden. Haar tante 
Marie van Sadelhoff was wel in het wit getrouwd, maar dat was, aldus moeder, heel wat anders. 
 
Voor moeders moeder en haar stiefvader was de organisatie van een grote bruiloft geen probleem. Met hun café, 
De Prins, was een feestzaal verbonden die plaats bood aan heel wat gasten (Figuur 4‐12).  
 

 
 
   

 

 
Figuur 4‐12 

De bruiloft van Hugo Peters en Willemien Evers op 7 mei 1918. 

 
Het gezelschap aan tafel in de feestzaal van ‘De Prins’. 
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Op de officiële groepsfoto wordt het bruidspaar omringd door 70 gasten, vrijwel allen familieleden (Figuur 4‐13). En 
dat waren ze nog niet eens allemaal. In de avond was er nog een volle janplezier uit Doornenburg gekomen. 
 

 
 
Bij de trouwcadeaus bleef men in een aantal gevallen de namen van de schenkers door de jaren heen vermelden. 
Een neorenaissance fruitschaal (Figuur 4‐14), die op mijn studeerkamer staat 
en die ik zie vanaf de plaats waar ik nu zit te typen, was van Franz Fendel uit 
Emmerik. Twee kristallen compotiers voor gember op zilveren voet (Figuur 
4‐14) had moeder van haar oom Jan van Sadelhoff. Toen die eens uitgeleend 
waren voor een diner op de Loose pastorie, is er een gebroken. De andere is 
in mijn bezit en ik denk nog altijd even aan de schenker als we die gebruiken. 
Als we bij feestelijke gelegenheden het ontbijtservies met theerozen en 
maartse viooltjes nog eens voor de dag halen, wijs ik de gasten die het voor 
het eerst zien, erop dat mijn moeder dat als huwelijksgeschenk van haar vijf 
broers heeft gekregen. Het eetservies met paarse viooltjes en 
vergeetmijnietjes is in Oldenzaal en ik hoop dat mijn broer zijn kleinkinderen 
zal inprenten dat dat nog van hun overgrootmoeder komt. Er werden geen 
schenkers bij vermeld omdat het een onderdeel van de uitzet gevormd had. 

 

 
Figuur 4‐13 

De bruiloft van Hugo Peters en Willemien Evers op 7 mei 1918. 

 

 
Figuur 4‐14 

Huwelijkscadeus. 
Compotier en fruitschaal. 
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Daarbij hoorde ook een eiken eetkamerameublement en een slaapkamerameublement in dezelfde houtsoort. 
 
Zo vanzelfsprekend als een grote bruiloft en een uitzet waren, zo weinig werd er gedacht aan de mogelijkheid van 
een huwelijksreis. Het bruidspaar ging na het feest onmiddellijk van De Prins naar Doekenstadt, waar de herbouw 
van het achterhuis nog niet begonnen was; de tekeningen daarvoor zijn gedateerd 26 april 1918 (Figuur 4‐15). 
 

 
 
De afstand, een paar honderd meter, werd waarschijnlijk te voet afgelegd. De jonge boerin werd daar meteen 
ingeschakeld, maar had wel de hulp van een inwonende dienstbode. Het contract met ene Marie Welling uit Kilder 
was al op 1 mei ingegaan. Die stond dus al vanaf de eerste dag ter beschikking. Van de nieuwe boerin werd niet 
alleen verwacht dat ze het huishouden bestierde, maar ook dat ze hielp in het bedrijf. Daarbij ging het vooral om 
varkens en kippen voeren, melken en het melkgerei schoon maken, de jaarlijkse grote schoonmaak van de stallen, 
waarbij telkens alle muren opnieuw gewit werden. Het huishouden bevatte behalve opa Peters ook de al genoemde 
dienstbode en een inwonende vaste knecht. Verder waren enkele dagloners volledig in de kost. 
Van haar eerste dag op de boerderij vertelde moeder eens het volgende. Hugo was met opa bezig in een van de 
kelders aardappelen van de kiemen te ontdoen. Ze hoorde opa vragen: "Kan de deern niet helpen?" Met “deern" 
was zij bedoeld. Nu klonk dat woord toen wel niet zo akelig als nu, zeker niet in het dialect, maar ze was er wel van 
overstuur geweest. 
 
Toen moeder enkele dagen na haar huwelijk naar haar ouderlijk huis ging 
om haar fiets op te halen, kwam ze tot de ontdekking dat haar twee 
jongste broers, Jos en Willem (Bruur), daar alles afgehaald hadden wat ze 
voor hun eigen fietsen konden gebruiken (Figuur 4‐16). En dat was des te 
erger omdat een fiets toen nog iets heel bijzonders was. Moeders vriendin 
Marie Gerds en zijzelf waren de eerste meisjes in het dorp geweest die een 
fiets kregen, zo hoorde ik enkele jaren geleden van Bernard Bosman, zoon 
van genoemde Marie. 
 
Toen opa daags na de bruiloft graag wat hulp gehad zou hebben van zijn 
schoondochter, was hij 60 jaar, niet echt oud. Maar misschien viel het werk 
aan de aardappelen, waarbij hij moest bukken, hem toch al zwaar. Hij had 
namelijk vaak last met zijn rug. Waarschijnlijk deed hij toen al geen echt 
boerenwerk meer. Dat kon hij overlaten aan zijn zoon Hugo en het 
personeel. Hierbij is de vraag of Hugo wel iedere dag op de boerderij was. 
Die moet namelijk in 1918 al betrokken geweest zijn bij de oprichting van een zuivelfabriek in Arnhem, die toen 
CAMIZ (Coöperatieve Arnhemse Melkinrichting en Zuivelfabriek) heette (Figuur 4‐17), en die nu de naam Coberco 
draagt. In een van de gebouwen daar is nog een in de muur gemetselde hardstenen plaat te vinden, daterende van 
18 april 1931, waarop H.A. Peters vermeld wordt onder degenen die gedurende de eerste tien jaar deel uitmaakten 
van het bestuur (Figuur 4‐18). De Vereniging is op 12 mei 1919 opgericht en op 1 april 1921 werd het bedrijf in 
werking gesteld. 

 

 
Figuur 4‐15 

Plan tot wederopbouw van het achterhuis van Doekenstadt. Van architecten Ovink te Doetinchem. 

 

 
Figuur 4‐16 

Jos en Willem (Bruur) Derksen 
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Op 28 februari 1919 werd ik op Doekenstadt geboren, om twee uur 's nachts. Vrouw Verhoeven had de bevalling 
gedaan, zo werd mij meermalen verteld. De in Duiven wonende huisarts had niet willen komen, omdat mijn ouders, 
zo meende hij, zoals zo vaak bij een eerste bevalling gebeurde, wel overdreven nerveus zouden zijn. De oude vrouw 
Verhoeven heb ik nog gekend. Zij woonde een paar huizen verder in de Loostraat, was vroedvrouw noch baker, 
maar wel zeer bedreven in assistentie bij bevallingen. Toen ik er echt was, kon er ook in Arnhem een wieg gekocht 
worden. Opa Willem was er tegen geweest dat men dat eerder deed: je mocht er niet op rekenen dat alles goed zou 
gaan. Een voordeel van het uitstel was dat er nu een wieg met een blauwe bekleding kwam zoals dat voor een 
jongetje hoorde. 
 
Onze overbuurman, de smid Jan Booltink junior, een jaar ouder dan papa, vertelde mij vaak met veel plezier dat hij 
met Hugo mee geweest was naar Duiven om daar op het gemeentehuis op te treden als getuige bij de aangifte van 
mijn geboorte. Bij de wet was toen nog voorgeschreven dat er twee getuigen bij aanwezig waren. De tweede was, 
zo zag ik op mijn geboorteakte in het Duivense gemeentearchief, Andreas Matheas Peters, 58 jaar oud, een boer die 
niet ver van ons aan de Loodijk woonde. Zijn roepnaam was Dries. Ik heb hem goed gekend, ook al doordat hij wel 
eens bij ons met het werk kwam helpen. Volgens Jan Booltink hadden ze de hele dag over de aangifte gedaan: de 
traktatie door de jonge vader was nogal uitgelopen. Een groot deel van de dag hadden ze doorgebracht in café De 
Prins, in moeders ouderlijk huis. Iedereen die daar binnenkwam, was getrakteerd. Toen Jan Booltink 's avonds thuis 
kwam, had hij pas gemerkt dat hij de hak onder een van zijn schoenen miste. 
 
Zoals toen bij katholieken gebruikelijk was, werd ik zo gauw mogelijk gedoopt, nog op de dag van de geboorte. 
Moeders moeder, die mijn peettante was, moet mij wel ten doop gehouden hebben. Met "Wilhelmus Johannes 
Theodorus" kreeg ik geheel volgens het gebruik in die tijd de namen van mijn twee grootvaders en bovendien die 
van mijn moeders stiefvader. Hoe je aan die namen kwam, werd je als kind geregeld verteld en degenen die 
vernoemd waren, stelden dat zeer op prijs. Opa Willem zei me eens dat ik, omdat ik zijn petekind was en naar hem 
heette, de tabakshofstee, de oude klok en zijn gouden horloge zou erven. Meermalen denk ik als ik mijn initialen op 
een brief gebruik, even aan de drie opa's. 
 
Van de kraamvisites waren er twee waar later nog wel eens over verteld werd. Op zekere dag kwamen Willem Goris 
en zijn vrouw Dora, naar dorpse begrippen buren en zeer goede bekenden, wat Dora betreft nog een beetje in de 
familie. Papa was ook in de slaapkamer. Die kreeg het idee om met hulp van de gasten een portie advokaat te 
maken. Toen hij alle benodigdheden opgehaald had en de eieren al gebroken waren boven een grote pan, zag 
moeder, die vanuit haar bed het zicht had op een groot gedeelte van de Loostraat, juffrouw IJzermans aankomen, 
de vrouw van de hoofdonderwijzer. Zij werd naar de gewoonte van die tijd geen "mevrouw" maar "juffrouw" 

 

 
Figuur 4‐18 

Bestuur CAMIZ op ingemetselde stenen 
plaat. 

 

 
Figuur 4‐17 

CAMIZ 
(Coöperatieve Arnhemse Melkinrichting en Zuivelfabriek) 
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genoemd, wat al een hele onderscheiding was. Nu was men vertrouwd met juffrouw IJzermans, die toen zij vóór 
haar trouwen als onderwijzeres aan de school in Loo stond, op Doekenstadt in de kost geweest was, maar moeder 
vooral was lichtelijk in paniek. Papa zag dat en meende een goede oplossing gevonden te hebben: hij zette de pan 
en wat er verder was in de linnenkast tegenover het bed, een kast waarvan een van de deuren boven voorzien was 
van negen ruitjes met geslepen glas. Toen de tweede kraamvisite was binnengelaten en had plaats genomen, zag 
moeder dat de pan juist voor de ruitjes stond. Of juffrouw IJzermans gemerkt heeft wat er aan de hand was, 
vermeldt het verhaal niet. 
 
Broer Jan werd geboren op 29 maart 1920, 's middags om half een. Hij kreeg moeders stiefvader als peter en tot 
meter "grootmoeder" (Figuur 4‐19), de derde vrouw van onze overgrootvader Theodorus Everardus van Sadelhoff 
(Figuur 4‐20) en de stiefmoeder van oma Derksen‐van Sadelhoff. Jan kwam voluit te heten Johannes Arnoldus 
Josephus Maria. De eerste naam is die van zijn overleden grootvader Jan Evers, de tweede verwijst naar zijn 
overleden grootmoeder Arnoldina Peters‐Lensing, de derde naar de heilige aan wie de maand maart gewijd is; dan 
komt de voornaam van peettante Maria van Sadelhoff‐Lucassen. Papa gaf Jans geboorte aan met als getuigen Jan 
Booltink en de Duivense timmerman Johannes Hendrikus Polman. Over feestelijkheden heb ik nooit horen vertellen, 
maar helemaal zonder borrel is het er zeker niet aan toe gegaan. Dat blijkt al uit de naam van de tweede getuige, 
"De Pol" ‐ zo werd hij in de wandeling genoemd ‐ was namelijk niet alleen timmerman maar ook tapper; hij had in 
Duiven een café niet ver van het gemeentehuis. Je ziet de twee Loose mannen daar binnenkomen, een borrel 
bestellen, de waard een borrel aanbieden en hem vragen of hij even mee naar het gemeentehuis kan gaan als 
getuige. Dat hij de boreling niet gezien had, was blijkbaar geen bezwaar. Van de dag van Jans geboorte wist Jan 
Booltink te vertellen dat Hugo bij hem thuis was komen zeggen dat er een "jöngske" was, "niet groter dan een bos 
wortels." 
 

      
   

 

 
Figuur 4‐20 

Theodorus Everardus (Dorus) van Sadelhoff 
 

* 17-2-1820  5-6-1910 
 

Vader van moeders moeder. 
Naar portret in olieverf door Jan Bogaerts. 

 
Van Willemina Wiltingh (* 21-3-1843  15-1-1871), de 

tweede vrouw van deze overgrootvader, de moeder van 
moeders moeder, is geen portret bekend. 

 

 

 
Figuur 4‐19 

Maria (Miet) Lucassen 
 

* 21-6-1842  6-12-1934 
 

Derde vrouw van Dorus van Sadelhoff. 
Naar portret in olieverf door Louis de Broot. 

 
Van moeders grootouders van vaderszijde, Theodorus 
Fredericus Evers (* 20-5-1828  18-5-1883) en Aleida 

Hoogveld (* 20-5-1835  31-12-1909) zijn geen portretten 
bekend. 
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5 EEN NIEUWE HUISGENOTE UIT WENEN 
 
Niet lang na de geboorte van Jan of misschien daarvoor werd Marie Dalhammer in ons gezin opgenomen (Figuur 5‐1 
en Figuur 5‐2). Zij had deel uitgemaakt van een van de groepen Oostenrijkse kinderen die in de eerste jaren na de 
oorlog 1914‐1918, toen er in Wenen grote hongersnood heerste, naar Nederland waren gekomen. De datum 
waarop Marie arriveerde, heb ik niet kunnen achterhalen. Uit naspeuringen op het gemeentehuis van Duiven blijkt, 
dat men de Oostenrijkse kinderen niet inschreef als inwoner, maar als logés beschouwde. 
 
De Nederlanders die zo'n kind opnamen, deden dat zeker uit menslievendheid, maar bij de wat oudere meisjes kan 
zeker mee een rol gespeeld hebben dat ze hulp konden bieden in het gezin en op het bedrijf. Bij ons was het in ieder 
geval zo dat Marie, die daarvoor de leeftijd had, fungeerde als kindermeisje. Ze at met ons mee aan tafel. Marie 
vervulde haar taak aan de hand van door haar opgestelde zeer strenge regels en strafte ons soms wreed als we 
ongehoorzaam geweest waren of iets hadden uitgehaald wat haar niet beviel. Het is wel zeker dat Jan en ik het 
Weense dialect niet direct verstonden. Ze kon ons waarschijnlijk niets uitleggen en dit kan haar er toe hebben 
gebracht ons eerder te dresseren dan op te voeden. Ik herinner mij dat zij ook veel werkte met mimiek. Toen 
Marie's moeder in Wenen gestorven was, kwam haar veel jongere broertje Hans (Figuur 5‐1 en Figuur 5‐2), die qua 
leeftijd tussen mij en Jan zat, ook naar Nederland; hij werd opgenomen in het ouderlijk huis van moeder. 
 

    
   

 

Figuur 5‐2 

 
In de voortuin, van links naar rechts : 

Corrie van Brandenburg, Jan en Wim Peters, Marie en Hans 
Dalhammer, misschien Truus van Brandenburg, zus van Corrie. 
De meisjes hebben een sigaret opgestoken om uitdagend op de 
foto te staan. Dat meisjes rookten was in die tijd, zeker in Loo, 

geen gewoonte. 

 

 

Figuur 5‐1 

In de voortuin. 
Links Jan Peters, rechts Wim Peters. Tussen hen in voor Marietje 

Geene, achter Hans Dalhammer. 
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6 IN HET ZIEKENHUIS 
 
Toen ik vier jaar was, moest ik geopereerd worden aan een breuk. Dat gebeurde in het door nonnen geleide 
ziekenhuis Consolatio Afflictorum te Zevenaar (Figuur 6‐1). De tocht er heen maakten we met de brik. Er ging een 
door mijn oom Everard in een pot gekweekte chrysant mee voor de kapel, een wijgeschenk om Gods zegen af te 
roepen over de operatie. In mijn bagage zaten witte nachtponnen, afgebiesd met rood, die moeder speciaal voor de 
gelegenheid had moeten aanschaffen. Hansoppen waren in het ziekenhuis niet toegestaan. Terwijl ik tot dan toe de 
opname een plezierig en spannend avontuur gevonden had, zette ik het op een brullen toen ik in het bad gestopt 
werd. Het had niet geholpen dat ik zei dat ik thuis al "ien de kuup" geweest was. De anesthesie door middel van een 
kapje met chloroform lukte niet direct, maar de operatie liep goed af. Het uithalen van de hechtingen, wat niet 
zonder pijn ging, herinner ik mij goed. 
 
Ik lag in een serre op de verdieping en kon zien als de brik er aan kwam met mijn bezoek van thuis. Van één keer 
herinner ik mij dat Jan en Hans uitstapten met witte wollen mutsen op hun hoofd met een grote pluim er op. Bezoek 
kreeg ik maar een enkele keer. De rit van zeven kilometer over slechte wegen was geen kleinigheid en nam veel tijd. 
Wel kwam Nellie Nas elke dag even kijken. Zij was de dochter van een Zevenaarse caféhouder, bij wie papa altijd 
aanstak als hij door het stadje kwam. Ik kreeg ook eens bezoek van Dries Peters. Die bracht een bos tulpen voor mij 
mee. Die werden bij mij neergezet in de meest ongeschikte vaas die je voor tulpen kunt bedenken, maar die ik heel 
mooi vond. Het was een laag rechthoekig bakje dat leek op een uit rotsblokken gemetselde drinkbak voor het vee. 
Daartegen lagen Jezus en Sint Janneke, Jezus in een lichtblauwe tunica en zijn neefje in een schapenvel, de eerste 
met blonde krullen, de tweede met bruine. De tulpen hingen er aan alle kanten overheen. Toen de tulpen 
uitgebloeid waren, verdween het bakje. Ik was daar heel verdrietig om, want ik dacht dat ik dat ook van Dries 
gekregen had. Dat was nog de tijd van het rijke Roomse leven. Daar past ook in dat voor het welslagen van de 
operatie gebeden werd tot de heilige Gerardus Majella, van wie ik na die tijd een beeld kreeg in de alkoof, waar Jan 
en ik sliepen. Herinneringen aan het ziekenhuis zijn ook nog de volgende. Een jongetje, Jan, dat ook in de serre lag, 
zorgde voor veel trammelant en noemde de chirurg, die Sikkemeyer heette, Sikkebeer. Zelf kreeg ik eens problemen 
toen ik midden in de nacht met het belletje aan het spelen was en daar op drukte. Er kwam een zuster aangerend en 
die was heel boos over het loos alarm. 

 

 
   

 

 
Figuur 6‐1 

Ziekenhuis Consolatio Afflictorum aan de Didamseweg te Zevenaar rond 1920. 
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7 NAAR DE LAGERE SCHOOL 
 
In Loo was geen bewaarschool. Je ging als je zes was, direct naar de lagere school, waar het schooljaar in mijn tijd 
begon op 1 april. Enkele weken na mijn zesde verjaardag op 28 februari 1925 liep ik met mijn moeder in de 
Loostraat. Moeder raakte in gesprek met een andere vrouw. Het ging erover dat ik binnenkort naar school zou gaan. 
"Maar," zei moeder, "dan krijgt hij ook gauw vakantie." De schrik sloeg mij om het hart. De school leek mij al niks en 
daar kwam dan nog vakantie bij, waarvan ik niet wist wat het was. Je hoorde daar in het dorp nooit over spreken. 
Jan en ik gingen wel eens bij familie in Apeldoorn logeren, maar niemand noemde dat vakantie. 
 
De reden waarom de school mij niet aantrok, zat in de saaie blauwe schriften waarmee ik de kinderen bij ons voorbij 
zag komen. Ik dacht dat alle schoolschriften zo waren als die van mijn overleden grootmoeder Dina Lensing, die bij 
ons in de oude secretaire lagen (Figuur 7‐1 en Figuur 7‐2). Die waren veel groter en er waren er twee bij met op de 
kaft een kunstig bloemenpatroon. De andere waren rood, groen en blauw met gouden sterretjes. 

 

   
 
Op de morgen van de eerste schooldag wilde ik het bed niet uit. Ik huilde en brulde en het kostte moeder de 
grootste moeite om mij in het voor de gelegenheid aangeschafte nieuwe pakje te krijgen, tweed met hier en daar 
een groen, rood of geel stippeltje. Daar hoorden natuurlijk schoenen bij. Dat was iets heel uitzonderlijks. 
Gebruikelijk waren bruine of zwarte manchester pakjes en klompen. Tenslotte ging ik toch op weg, gewapend met 
een griffeldoos en een sponsdoos, die ook al uitzonderlijk was, ivoorkleurige kunststof met blauwe bandjes erom, 
een cadeau van oma. De meeste kinderen had ik altijd gezien met blikken sponsdozen met daarop de wolf en de 
zeven geitjes, veel mooier dan de mijne. De afstand van ons huis naar de school was maar enkele honderden 
meters. Toen ik halverwege was, kwam Betsie Verhoeven, die al lang op school zat, het huis uit en de straat op. Ze 
pakte mijn sponsdoos, haalde de deksel er af en zag dat mijn spons droog was. "Oh, männeke," riep ze, "wat zult gi‐j 
van de juffrouw kriege!" en ze maakte me duidelijk dat de spons nat had moeten zijn. Ik maakte rechtsomkeert en 

 

 
Figuur 7‐2 

Uit een schoolschrift van Dina Lensing. 
 

Speciale klas van de lagere school van de zusters J.M.J. te Zevenaar. 
Twee voorbeelden van een alfabet in sierletters. Originelen op het 

streekarchivaat ‘De Liemers en Doesburg’ te Zevenaar. 

 

 
Figuur 7‐1 

Uit een schoolschrift van Dina Lensing. 
 

Speciale klas van de lagere school van de zusters J.M.J. 
te Zevenaar. Vertaling uit het Frans. Het origineel is op het 

streekarchivaat ‘De Liemers en Doesburg’ te Zevenaar. 
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ging op een draf naar huis, waar moeder de spons onder de pomp hield. Ik had toen helemaal geen zin meer om 
naar school te gaan. Tenslotte gaf moeder mij mee aan de meisjes van Sadelhoff van de Middelwaard, veel jongere 
nichtjes van haar, die op weg naar school bij ons voorbij kwamen en die ik wel kende (Figuur 7‐3, nummers 13, 14 
en 25). 
 

 
 
De juffrouw van de eerste klas, Dien Jeurissen (Figuur 7‐3, nummer 9), had een vlag op het bord getekend, omdat 
ze, zo zei ze, zo blij was dat wij er waren. Ik kreeg een plaats naast Frans Wiltingh. "Die is nog familie van je," aldus 
de juffrouw. Ik wist dat toen nog niet, maar begreep later dat Frans' vader een neef was van mijn grootmoeder Anna 
van Sadelhoff, wier moeder Willemina Wiltingh was. Frans was dus een achterneef van mijn moeder. Frans was heel 
pienter en kon vooral goed rekenen. Hij had de uitkomsten van de sommen zo snel dat ik het niet nodig vond die 
zelf uit te zoeken. Tot op de dag van vandaag heb ik er last van dat ik de eerste beginselen van het rekenen niet goed 
onder de knie heb. 
   

 

 
Figuur 7‐3 

Schoolfoto Loo 1928. 
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8 MISDIENAAR 
 
Toen ik in de tweede klas zat, deed ik met mijn leeftijdgenoten de Eerste Heilige Communie. Dat gebeurde op Witte 
Donderdag. Het was toen geen gewoonte daar een feest in huis van te maken. Dat gebeurde pas bij de Plechtige 
Heilige Communie vele jaren later. 
 
Tegen de tijd dat Harrie IJzermans, de oudste zoon van de hoofdonderwijzer, naar 
de kweekschool in Hilversum zou gaan, kwam pastoor Rijnboutt (Figuur 8‐1) bij 
ons vragen of ik Harrie zou willen opvolgen als misdienaar. Zoiets was een eervolle 
uitnodiging, die niet afgewezen mocht worden. De eerste begrafenis waarbij ik 
diende, was die van Bernard Diesfeldt, die stierf op 20 juni 1926. Het ceremonieel 
op het kerkhof maakte toen en ook bij volgende begrafenissen grote indruk op mij, 
vooral de holle klank die je hoorde als de pastoor de kist in het graf driemaal 
bekruiste met de onderkant van het processiekruis. De woorden die hij daarbij 
sprak, kende ik op het laatst van buiten: "De terra plasmati eum (eam), de ossibus 
et nervis composuisti eum (eam)." Je raakte wel vertrouwd met het Latijn op de 
duur en ook met de uitspraak ervan die in de kerk gebruikelijk was, maar in het 
begin moest je op de pastorie komen oefenen met een kaart waarop fonetisch 
geschreven teksten stonden, stukjes Latijn die de misdienaars moesten uitspreken. 
"Suscipiat" stond dan op de oefenkaart als "soesjiepiejat". 
 
Bij een trouwerij strooiden wij papiersnippers voor bruid en bruidegom als ze de 
kerk uitkwamen, waarna we een fooi kregen. Maar de grote buit haalden we binnen op Witte Donderdag. Dan werd 
er in de kerk niet geluid of gebeld, maar in plaats daarvan hanteerden de misdienaars de ratels. En met deze ratels 
gingen we na de kerkdienst langs de huizen. We klopten op de deur of belden aan en als er werd opengedaan, 
begonnen we te ratelen. We werden dan bedacht met een of meer muntstukken. Het hoogtepunt van de dag was 
het middagmaal dat we gebruikten bij een van ons thuis. We waren met z'n vieren. We aten dan niet mee met het 
gezin in de keuken, maar er werd voor ons apart gedekt in een kamer. Het eerste jaar dat ik in functie was, mocht ik 
de makkers al direct uitnodigen op Doekenstadt. 
 
Je diende elke weekdag de mis, en op zondag was je present bij de vroegmis, de hoogmis en het lof. Als je was 
ingewerkt, assisteerde je de kerk‐ en armmeesters bij het collecteren. Je ging dan met "den buul" langs de banken. 
De activiteiten als misdienaar brachten mee dat je al gauw bijna alle mensen van het dorp kende. 
Niet alleen met ratels kwamen we bij alle huizen van het dorp, maar elk jaar mochten er ook twee van ons mee met 
de broeder‐Capucijn uit Babberich die "op termijn" kwam, dat wil zeggen dat hij in de geest van Sint Franciscus langs 
de huizen kwam bedelen. Sommige mensen gaven geld, maar de broeder kreeg ook veel gaven in natura, wat 
eigenlijk de bedoeling was. Die gingen in een grote mand, die de misdienaars droegen. Bij opa en oma in De Prins 
bestond de gift tot mijn grote verbazing uit een bezem. Later werd mij uitgelegd dat jaren geleden een broeder eens 
gevraagd had om een van de bezems die bij hen in de winkel te koop waren; daar hadden ze toen maar een traditie 
van gemaakt. De bij elkaar gebedelde spullen werden een paar dagen later door Willem Goris met de dresseerkar 
naar Babberich gebracht; de twee misdienaars mochten mee. In het klooster stond een zware eiken tafel voor ons 
klaar met grote sneden bruinbrood, een kan koffie en een karaf bier. We mochten ook in de tuin, waar een 
Calvarieberg was. 
 

9 MARIETJE GEENE  
 
In de lente en vroeg in de zomer van 1926 hadden we langere tijd, misschien wel gedurende enkele maanden, 
Marietje Geene uit Angeren te logeren (Figuur 5‐1). Zij was een dochtertje van een nicht van papa, Grietje Geene‐
Vermaas, dochter van Anna Lensing uit het huwelijk met Gijs Vermaas. Het kleine meisje, dat in die tijd juist twee 
werd, was bij ons wegens een langdurige ziekte van haar moeder. Onze moeder, die zelf o zo graag een dochter had 
gehad, nam met liefde de zorg voor het kleine ding op zich. Zo'n popje kon je pas echt mooi aankleden en dat 
gebeurde dan ook. Een belangrijke ingreep was dat Marietje beige kousjes kreeg. Die had ze nog niet omdat de 
pastoor van Angeren daar een Katholieke zwarte kousen‐kerk in stand wist te houden.   

 

 
Figuur 8‐1 

Pastoor Rijnboutt. 



21 

10 VAN HET WOONHUIS  
 
Veel van mijn jeugdherinneringen zijn verbonden met bepaalde vertrekken op Doekenstadt (Figuur 13‐1), met 
meubels of andere voorwerpen die zich daar bevonden, met plaatsen op het erf of elders op de boerderij. Ik zal 
daarom dat wat mij bijgebleven is, in die kaders behandelen. 
 
Het bijzondere van de omgeving waarin ik opgroeide, was 
toch wel dat een deel van de voorouders er ook gewoond 
had. Ook als kind zag ik al gauw het verschil tussen de oude 
spullen van het huis (Figuur 4‐14 en Figuur 10‐1) en dat wat 
moeder bij het trouwen had meegebracht. Als ik al eens 
vroeg waar iets vandaan kwam, zei ze soms: "Ach kind, dat 
weet ik niet. Dat was er al toen ik kwam." Al vroeg wilde ik 
meer weten over de mensen die de oude spullen gebruikt 
hadden, en als er over vroeger verteld werd, stonden mijn 
oren wijd open. 
Het woonhuis van Doekenstadt was groot en de vertrekken 
in het voorhuis waren hoog. Als kind heb ik mij dat nooit 
gerealiseerd, maar ik herinner me dat moeder daar wel eens 
over klaagde. Ik heb ook nog het beeld voor mij van de lange 
schaduwen die in de gang over de muren en langs de 
zoldering kropen als ik met een draagbare petroleumlamp of 
een kaars op een blaker naar bed werd gebracht. 
 
Loo werd aangesloten op het elektriciteitsnet toen ik vier of vijf jaar oud was. Wij kinderen werden meermalen en 
zeer nadrukkelijk gewaarschuwd voor de gevaren. We mochten vooral niets in de stopcontacten steken. Stroom 
mocht ook vooral niet onnodig gebruikt worden. Men was er zuinig mee, zoals met alles wat men zelf niet 
verbouwde of fokte. Natuurlijk was elektrisch licht niet helemaal een nieuwigheid; je had het gezien in de stad. 
Grootmoeder van Sadelhoff had er kennis mee gemaakt tijdens een bedevaart naar Kevelaer. Toen ze daar met onze 
oma een hotelkamer deelde, had ze vol verbazing gezegd: "Now kiek toch es, Anna, lich ien 'n vleske." 
Dat je ook water kon krijgen door zo maar een kraan open te draaien, wisten we ook alleen maar uit de stad. We 
hadden een paar pompen die je met de hand moest bedienen. Andere mensen haalden hun water uit een diepe 
put. Er waren ook huizen bij ons aan de overkant van de straat waar geen goed drinkwater onder zat; roodgrond 
noemde men dat. De bewoners van die huizen moesten dag in dag uit hun drinkwater bij de overburen halen. Wij 
boften dus nog. 
 
Het woonhuis werd door een negen meter lange gang in twee gelijke delen verdeeld. Rechts lag vóór de 
zogenaamde beste kamer, het vertrek dat in burgerhuizen in die tijd "salon" genoemd werd. 
Achter de beste kamer was de trap naar boven en een zijgangetje dat links toegang gaf tot een alkoof, rechts tot de 
trap naar de oostkelder en aan het eind naar de oudersslaapkamer. In de alkoof was een getralied venster, 
waardoor je de deel opkeek en het vee in het oog kon houden. 
Links vóór in de gang kwam je in de woonkamer, die een stuk kleiner was dan de beste kamer omdat er aan het eind 
een slaapkamertje van afgescheiden was. Vanuit de woonkamer kon je in de daarachter liggende woonkeuken 
komen, die even lang is als de beste kamer, maar iets breder. Daar waren nog drie andere deuren, in de oostwand 
een naar de gang, en twee in de noordwand, waarvan er en toegang gaf tot de spoelkeuken, van waaruit je in de 
westkelder kon komen, op de deel, op de plee en in de waskamer. Van achter de andere deur ging er een trap naar 
een logeerkamer boven de spoelkeuken. De spoelkeuken had een deur naar buiten waardoor je op een met stenen 
geplaveid terras kwam, waar het rek was voor het melkgerei, dat in de zomer buiten gespoeld werd "op de stenen", 
zoals dat heette. 
 
Op de grote huiszolder waren aan de oostkant drie kamertjes afgetimmerd, waarboven een vliering was, waar je 
alleen met een ladder kon komen. Het middelste kamertje had een groot raam, het achterste een dakraampje, het 
voorste kreeg helemaal geen licht van buiten en werd "het duustere kämerke" genoemd. 

 

 
Figuur 10‐1 

Oude spullen uit het huis. 
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Het gebeurde zelden dat iemand aan de voordeur belde. Familieleden, buren, vrienden en bekenden, ook de vaste 
klanten onder de bedelaars, kwamen aan de buitendeur van de spoelkeuken. 
 

11 DE GANG 
 
De gang had een vloer van grote tegels, in verschillende kleuren en gelegd in een geometrisch patroon (Figuur 13‐1). 
De muren waren crème in olieverf geschilderd met een sokkel in donkere kleuren, als ik me goed herinner in 
olijfgroen. De crème vlakken waren op enige afstand van de randen afgezet met groene biesjes. Op de hoeken zaten 
palmetten, waarvan ik vele jaren later constateerde dat ze in Jugendstil waren. Je keek evenals overal elders in het 
voorhuis tegen de op een hoogte van 3,70 m. gelegen balkenzoldering aan. Al het houtwerk was imitatie eiken 
geschilderd. Boven achter in de gang was een lage tussenverdieping getimmerd voor het drogen van hammen. Je 
kwam alleen met een ladder bij de met vliegengaas bespannen deurtjes. Vóór in de gang stond een eiken kapstok 
waarvan ook een paraplubak deel uitmaakte. Aan de strakke stijl was te zien dat moeder die meegebracht had. Aan 
dit meubel is voor mij een herinnering verbonden. Eens, toen wij bezoek hadden, hing er een vos aan. Ik, nog ver 
van de jaren des verstands, heb daar een glazen oog uitgepeuterd en dat ingeslikt. Het is teruggekomen, maar 
daarvoor heb ik wel wat wonderolie moeten slikken. 
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12 DE BESTE KAMER 
 
Van de beste kamer herinner ik mij niet dat we er ooit gezeten hebben (Figuur 13‐1). Ze was ook niet helemaal af. In 
onze tijd heeft er nooit een kachel gestaan. Voordat er elektrisch licht kwam, stond er alleen een kleine koperen 
petroleumlamp. Als je de kans kreeg, probeerde je wel eens even binnen te glippen in die kamer, die iets 
geheimzinnigs had. De meeste indruk maakte een opgezette trapgans op een tafeltje. Er stonden meer opgezette 
vogels, maar op deze jachttrofee was papa het meest trots. De vogel komt zelden voor in onze streken; papa had dit 
exemplaar geschoten in een strenge winter en had daarvoor uren op het ijs gelegen. De lucht van het dier is mij 
altijd bijgebleven. Toen jaren later in de Griekse les bij de lectuur van Xenophons Anabasis trapganzen aan de orde 
kwamen, had ik maar wat graag mijn vinger opgestoken en gezegd dat we er thuis een hadden. Dat was in de 
tweede klas van het seminarie en ik vond mezelf te groot om zoiets te doen. 
 
Op de benedenetage van hetzelfde tafeltje lag een stapel boeken die papa als prijzen gekregen had toen hij leerling 
was van het Pensionat Saint Louis in Roermond (Figuur 12‐1 en Figuur 12‐2). Voor in elk boek was een papiertje 
geplakt waarop gedrukt stond "Prix de bonnes notes" en waarop cijfers voor een aantal vakken waren ingevuld. 
Toen Jan en ik goed en wel konden lezen, verbaasden wij ons er over dat er prijzen gegeven waren aan een leerling 
die alleen maar vieren en vijven had. We durfden papa daar geen verklaring voor te vragen. Wel luisterden we altijd 
gretig als hij verhalen over kostschool vertelde. Daarbij begrepen we maar niet dat hij als Loos jongetje van negen 
jaar vanaf de eerste dag Frans had moeten spreken.  

 

   
 
De inrichting was voor een kind natuurlijk minder interessant dan de vogels en de boeken. Pas toen we al lang niet 
meer op Doekenstadt woonden, bedacht ik dat het eiken ameublement dat moeder had meegebracht, invloed 
vertoonde van Berlage en dat de rozen op het vloerkleed nog in de geest van de Jugendstil waren. Als kind zag ik 
niet dat de houten gemarmerde neorococo schoorsteenmantel vloekte bij het ameublement en al helemaal bij de 
strakke eiken spiegel tegen het rookkanaal, maar dat hij helemaal in harmonie was met een krullerige pendule en 

 

 
Figuur 12‐2 

Gezin Peters-Lensing. 
 

Het echtpaar Peters-Lensing op bezoek bij Hugo in zijn 
kostschooltijd in Roermond, waarschijnlijk ter 

gelegenheid van diens Eerste Heilige Communie in de 
kapel van pensionaat Saint Louis op 27 mei 1906. 

 

 
Figuur 12‐1 

Hugo op kostschool in Roermond. 



24 

bijbehorende kandelaars op het blad, gekocht op het erfhuis van Antoon Hebben in Huissen, stukken die er 
waarschijnlijk al waren toen moeder kwam. Ik heb geprobeerd te schetsen wat ik mij herinner (Figuur 12‐3). Dat 
ging met de schoorsteenmantel en de spiegel, beide verdwenen, maar niet met de in de oorlog gestolen pendule. 
Daar stonden twee krijgslieden op in 17de eeuwse uitrusting die elkaar wezen op iets in de verte. 
Het rookkanaal van de schoorsteen was niet zoals de rest van de kamer behangen, maar geschilderd in dezelfde 
kleur en met hetzelfde palmettenmotief als de muren van de gang. Palmetten, maar dan in geel, markeerden ook de 
hoeken van een gele bies om de grijs geverfde vloer. Ook hier hebben we te doen met Jugendstil. 
Als ik mij nu deze kamer voor de geest haal, bedenk ik hoe goed stoelbekleding en behang in kleuren en dessin op 
elkaar afgestemd waren. In beide gevallen waren er blad‐ en bloemmotieven op basis van een indeling in ruiten, 
alles in donkere tinten. Aanvankelijk hing er niets aan de muur. Later had Dries Peters, dezelfde die getuige was 
geweest bij mijn geboorteaangifte en van wie ik in het ziekenhuis tulpen kreeg, op een verkoping iets voor ons 
gevonden: twee immens grote prenten van de zomer en de winter, "l'Été" en "l'Hivers", mijn eerste kennismaking 
met de Franse taal. 

 

 
 
 
Wat in de beste kamer met zekerheid van de grootouders stamde, was de piano. Die had Willem in de trouwdag 
aangeschaft voor zijn Dina toen die pianoles ging nemen. In onze tijd werd het instrument nog geregeld gestemd, 
maar nauwelijks gebruikt, hoewel papa en moeder in hun jeugd allebei les hadden gehad. Papa heb ik één keer een 
wals horen spelen. Moeder heb ik nooit achter de piano gezien. 
 
De divan werd meer gebruikt. Papa hield er van om in de rustigste hoek van het huis een middagdut te doen, vooral 
na het copieuze middageten op zondag. Hij deed dat ook al toen hij nog geen dertig was. Eénmaal hebben Jan en ik 
op deze divan ongenadig van papa voor onze billen gehad. We waren toen hij niet thuis was, heel ondeugend 
geweest en moeder had erg over ons geklaagd. Dat moet wel na de tijd van de Weense Marie zijn geweest, want die 
had ons wel "onder den band". Papa gaf ons eigenlijk klappen op bestelling, maar toen hij die uitvoerde, stond 
moeder er angstig bij; ik hoor haar nog roepen: "Hugo, gi‐j slaôt de kinder dood!" Daarop vond papa dat hij zijn taak 
volbracht had. Ik kan me met de beste wil van de wereld niet herinneren wat wij uitgespookt hadden. Bij de term 
die ik hierboven neerschreef tussen aanhalingstekens, schoot mij te binnen dat papa Jan en mij zo nu en dan 
"bandrèkels" noemde en hoe dat alles had van een kozenaam. 
   

 

 
Figuur 12‐3 

Schets van de spiegel en de schoorsteenmantel. 
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13 DE WOONKAMER 
 
De woonkamer vormde samen met de daaraan 
grenzende slaapkamer het appartement van opa, 
maar ook bezoek dat niet speciaal voor hem kwam, 
werd daar ontvangen (Figuur 13‐1). 
 
In de woonkamer werd gestookt, maar er was geen 
schoorsteenmantel. Tegen de noordmuur stond een 
kachel met een lange pijp, die boven via een gat in 
verbinding stond met het grote rookkanaal in de 
woonkeuken. Er was eerst donkergroen behang met 
verticale gouden strepen, later paars met een gesti‐
leerd patroon van blad en bloemen in verschillende 
tinten van dezelfde kleur. De kamer was geheel 
ingericht met de oude meubels van de voorouders 
en was heel gezellig. Rond een grote ovale mahonie 
tafel stonden stoelen in dezelfde houtsoort en opa's 
grote zetel. In de zuidoosthoek stond een 
kwartronde hoekkast met een hekje er boven op. 
Links naast de gangdeur was een lage penantkast. 
Deze kasten waren van vruchtbomenhout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de lage stond een verguld kruisbeeld onder een 
glazen stolp geflankeerd door in het blauw geklede 
knielende gipsen engelen. Daarboven hing een ovale 
met waterverf ingekleurde foto van Jan en mij 
(Figuur 13‐2). Jan is daarop drie jaar en ik vier. We 
droegen toen een lange ponnie. Daar moet Marie 
wel veel last van gehad hebben. Toen we eens naar 
de kapper gingen, kregen we van haar de boodschap 
mee dat we kaalgeknipt moesten worden. De sni‐jer 
vroeg wie dat besteld had. Toen we zeiden "Marie", 
ging de operatie niet door. 
 
 
   

 

 
Figuur 13‐1 

Plattegrond voorhuis Doekenstadt. 

 

 
Figuur 13‐2 

Jan en Wim Peters in 1923. 
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Grote foto's van de voorouders hingen aan de muren, aan weerszijden van de kachelpijp Agnes Bus en Hugo Lensing 
(Figuur 13‐3 en Figuur 13‐4).  
 

   
 
 
Links en rechts van de deur naar de gang opa zelf en zijn vrouw (Figuur 13‐5 en Figuur 13‐6). Het heeft even 
geduurd eer het er bij mij in wilde dat Dina Lensing ook de grootmoeder van mijn broertje was. Zó was mij ingeprent 
dat zij mijn grootmoeder was en dat zij lang geleden was doodgegaan. Dat de levende oma ook van Jan was, 
daarmee had ik geen probleem. 
 

   
 
   

 

 
Figuur 13‐6 

Arnoldina Maria (Dina) Lensing 
 

* 14-6-1865  17-10-1915 
 

Naar de foto in de woonkamer. 

 

 
Figuur 13‐5 

Wilhelmus Josephus (Willem) Peters 
 

* 30-7-1857  23-6-1932 
 

Naar de foto in de woonkamer. 

 

 
Figuur 13‐4 

Hugo Lensing 
 

* 13-11-1835  26-2-1887 
 

Naar de foto in de woonkamer. 

 

Figuur 13‐3 

Agnes Johanna Bus 
 

* 19-2-1839  29-10-1904 
 

Naar de foto in de woonkamer. 
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Jan en ik zaten zelden bij bezoek. Als er iemand was, mochten wij meestal wel een hand komen geven. Mensen 
vroegen dan vaak wat wij later wilden worden. Jaren achtereen zei ik dan: "Ik word pastoor en Jan boer, en die 
brengt mij dan de schink." 
 
De kamer was altijd vol rook, vooral als opa zijn kaartvrienden had: de smeden Jan en Bertus Booltink, onze 
overburen, en meester Hoen. Mannen die kwamen, kregen zodra ze zaten, een sigaar aangeboden. Opa zelf rookte 
de hele dag pijp. Hij had er twee, Duitse, met een porseleinen kop waarop een hert in het bos stond. Aan beide 
pijpen hing een groen koordje met een kwastje eraan. Als hij de ene rookte, kon de andere afkoelen. Die stond dan 
in het "piepepötje", dat ik nog altijd heb. Jammer genoeg is het lang na opa's tijd een keer gevallen, zodat het nu 
bestaat uit slecht aan elkaar gelijmde scherven (Figuur 10‐1). 
 
In de hoekkast stonden onze spaarpotten, glimmende houten tonnetjes met koperen hoepeltjes erom. Eens toen 
moeder de arbeiders moest uitbetalen en er niet voldoende geld in huis was, leende ze eruit wat ze te tekort kwam. 
Zoiets stemde mij toen zorgelijk. Ook aan het penantkastje is een herinnering verbonden. Naast de beelden kwam 
zo rond 1925 de eerste radio te staan die opa zich aanschafte: twee kleine kastjes en zo'n ronde bakelieten 
luidspreker. Als een omroeper of omroepster de luisteraars begroette, groette opa beleefd terug. Moeder vertelde 
later wel eens dat de radio afgezet moest worden als er een dienstmeisje in de kamer was. Er waren al "vroeg 
bedorvenen" genoeg volgens opa. 
 
Hoewel opa dag in dag uit tegenover de foto van zijn op 50‐jarige leeftijd gestorven vrouw zat, sprak hij nooit over 
haar, tenminste niet met ons kinderen. Wel hoorden wij door onze ouders zo nu en dan over haar vertellen. Verder 
werd in een oude secretaire in de slaapkamer van onze ouders een tiental schriften van Dina bewaard uit de tijd dat 
zij als twaalf‐ en dertienjarig meisje op school ging bij de zusters van J.M.J. te Zevenaar. Zij zat daar in een speciale 
klas, die er in eerste instantie was voor de freules van Nispen en von Motz, maar er werden ook andere kinderen 
toegelaten. Loose boeren die daar hun dochters bij hadden, reden de meisjes bij toerbeurt naar Zevenaar. Uit de 
schriften blijkt dat er onder andere Duits en Frans gegeven werd (Figuur 7‐1). Veel aandacht werd blijkbaar besteed 
aan schoonschrift en aan het tekenen van sierletters (Figuur 7‐2). Soms werden grootmoeders schoolschriften voor 
de dag gehaald en ik gebruikte ze om de verschillende soorten letters na te tekenen. Terwijl de secretaire de tweede 
wereldoorlog niet overleefde, bleven de cahiers gespaard. Ze worden behandeld in het artikel "Boerendochters uit 
Loo op school bij de zusters van J.M.J. te Zevenaar", dat ik samen met Lex Rutten geschreven heb voor het tijdschrift 
van de Historische Kring Duiven‐Groessen‐Loo. De schriften hebben broer Jan en ik geschonken aan het Streekar‐
chivariaat De Liemers en Doesburg.   
 
In de secretaire lagen ook twee brieven die Dina vóór haar huwelijk aan Willem geschreven heeft, een ter 
gelegenheid van zijn verjaardag op 30 juli 1880, een op nieuwjaarsdag 1891. Deze brieven heb ik, toen ze een eeuw 
oud waren, gepubliceerd in het zojuist genoemde tijdschrift, dat in 1987 Driepas is gaan heten. Deze brieven laten 
zien hoe Dina in de geest en de stijl van haar tijd uiting geeft aan haar gevoelens voor haar beminde vriend Willem. 
 
Papa vertelde vaker hoe zijn moeder op een zondagmorgen ‐ dat was 17 oktober 1915 ‐ dood was neergevallen in 
de gang, op de dag dat hij 's avonds een afscheidsfeestje zou geven voor zijn vrienden omdat hij die week in militaire 
dienst ging. Enkele dagen later had zijn moeders tortelduif dood gelegen. Het meest over haar sprak moeder, die 
haar goed gekend had en die haar roemde als een goed mens. Moeder bewaarde vol piëteit de kinderhemdjes die 
Hugo's moeder met de hand voor hem genaaid had. Ook stonden in de kelder als museumstukken een paar flessen 
rabarber die zij nog had ingemaakt. Van haar werd ook verteld dat zij goed was geweest voor het personeel. 
Dienstbode, knecht en arbeiders kregen maar zuinigjes suiker in de koffie, maar als Willem even weg was, ging Dina 
nog een keer met de pot rond en deelde een extra schepje uit. Wie ook wel eens over haar vertelde, was juffrouw 
IJzermans, die al eerder ter sprake gekomen is bij de kraamvisite. Het was in grootmoeders tijd dat zij, toen nog Lies 
Bartholomeus, op Doekenstadt gewoond had. Toen zoontje Hugo in Roermond op kostschool was, waren Lies en 
Dina op een zondagmiddag de dijk op gelopen. Dina had in de richting Limburg gekeken en verzucht: "Wat zijn we 
toch begonnen !". 
 
Zelf moet ik nog wel eens aan deze grootmoeder denken als ik een lidcactus zie. Toen zij zo'n plant had gehad, zo 
werd verteld, had zij jaar in jaar uit tevergeefs op de bloei gewacht. Ze had het ding toen maar ergens onder een heg 
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gegooid en er niet meer naar omgekeken, totdat ze op zekere dag bij toeval zag dat de cactus vol prachtige bloemen 
zat. 
 
Opa wilde nog wel eens over vroeger in het algemeen praten, toen volgens hem alles veel beter was. Ook vond hij 
Groessen, waar hij vandaan kwam, verre te verkiezen boven Loo. Als we een dubbeltje nodig hadden, brachten wij, 
schurken als we waren, het gesprek op vroeger of op Groessen, luisterden instemmend en kwamen dan met ons 
verzoek, dat meestal ingewilligd werd. We kwamen tot dit soort verwerpelijke praktijken omdat het instituut "vast 
zakgeld" bij ons niet bestond. 
 
Het viel ons op dat opa niet zuiver Loos sprak, maar dat kon hij niet helpen, 
vonden wij, en hij moest maar niet zijn best doen om het te leren. Dat zou nooit 
lukken. En hij kwam nota bene van Den Elshof, het tweede huis van Groessen aan 
de rechterkant van de Molenstraat van Loo uit gezien. Opa sprak wat ouderwets 
Groessens, en misschien zaten er in zijn taal ook invloeden van zijn moeder, 
Bernardina Herfkens (Figuur 4‐6), een molenaarsdochter uit Zeddam. 
 
De foto's van Hugo Lensing en Agnes Bus gingen ons meer zeggen toen we hun 
namen konden lezen op hun grafsteen. Daar werd ons wél op gewezen, maar de 
portretten gaven geen aanleiding tot verhalen, zeker niet van de zijde van opa, die 
blijkbaar zo aan de foto's gewend was dat hij ze niet meer zag. Johan, Hugo's 
enige zoon (Figuur 13‐7), vertelde wél eens over hem, maar dat was vele jaren 
later, toen hij na lang in Lintfort bij Düsseldorf gewoond te hebben verhuisd was 
naar Apeldoorn, waar Jan en ik met veel plezier een paar maal gelogeerd hebben 
bij hem en zijn vrouw, tante Marie. Toen zijn vader, afkomstig uit het Pruisische 
Hüthum, zo vertelde deze oom, zich door zijn huwelijk met Agnes Bus als boer op 
Doekenstadt kon vestigen, waren er wel Loose boeren geweest die liever gezien 
hadden dat een van hun zoons deze kans had gekregen en die zeiden: "Wat mot 
die mof hier?" Maar zijn bidprentje vermeldt: "Vanaf het eerste ogenblik zijner 
komst in deze gemeente werd hij door allen geacht en bemind." Dat was volgens genoemde oom vooral het geval 
nadat hij zich tijdens de pokkenepidemie van 1871 verdienstelijk gemaakt had door onverschrokken de zieken te 
verzorgen. 

 
Nadat hij zich in 1885 had laten 
naturaliseren (Figuur 13‐8), werd hij al 
gauw lid van de gemeenteraad van Duiven. 
Uit de verslagen, die nagenoeg alleen 
besluitenlijsten bevatten, kunnen we niet 
opmaken hoe hij daar functioneerde. Wel 
kunnen we er uit lezen dat hij op negen 
van de tien vergaderingen die er tijdens 
zijn lidmaatschap geweest zijn, present is 
geweest. De ene keer dat hij als afwezig 
vermeld wordt, is dat met de toevoeging 
"met kennisgeving". Hugo stierf op 26 
februari 1887, "Na eene kortstondige 
hevige ongesteldheid," zoals zijn 
bidprentje vermeldt. Hij werd 51 jaar oud 
en liet vijf minderjarige kinderen na: 
Arnoldina, Aleida, Johannes Cornelius, 
Maria en Anna (Arch. BLP, nr 15). Hun oom 
Carl Lensing op de Ortscherhof te Hüthum 
werd aangesteld als toeziend voogd (Arch. 
BLP, nr 16). 
 

 

 
Figuur 13‐7 

Johan Cornelius Lensing, Lintorf 

 

 
Figuur 13‐8 

Document naturalisatie Hugo Lensing 
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Van overgrootmoeder Agnes, die haar man vele jaren overleefd heeft, heb ik geen bidprentje kunnen achterhalen. 
Zij moet het niet gemakkelijk gehad hebben. Er is een schriftelijk document dat daar op kan wijzen: een hypotheek‐
akte van 31 juli 1891 (Arch. BLP, nummer 19). Hendrikus Hermanus Peters te Lobith leent haar dan 8000 gulden, 
waarvoor een stuk weidegrond van ruim 7 hectare, dat Agnes uit de nalatenschap van haar man in eigendom had, 
belast werd. Papa had deze grootmoeder nog als huisgenote meegemaakt. Van zijn verhalen over haar herinner ik 
mij niet meer dan dat zij Neeske genoemd werd en dat zij in zijn tijd geslapen had in de alkoof. Toen wij al enkele 
jaren niet meer op Doekenstadt woonden, kwam zij nog eens ter sprake, en wel in 1932 bij de dood van opa Willem 
Peters. Er moest toen een lijkwagen uit Arnhem komen om opa te vervoeren over de paar honderd meter van ons 
huis naar de kerk. Grootmoeder Agnes was indertijd van Doekenstadt naar de kerk gedragen, zoals dat binnen de 
kom van het dorp gebruikelijk was. Nog jaren en jaren later had papa moeten horen hoe zwaar de dragers hadden 
moeten beuren aan de kist met zijn grootmoeder; dat wilde hij zichzelf ten aanzien van zijn vader besparen. 
 
Nadat ik het voorafgaande over de voorouders Agnes en Hugo had opgeschreven, bedacht ik dat er toch wel iets 
meer over hen te vinden moest zijn dat het gemis van Agnes' bidprentje enigszins zou compenseren. Daarom heb ik 
nog met succes enkele vragen voorgelegd aan archivaris Giesen en aan achterneef Felix Lensing Hebben te Kleef, die 
beschikt over een exemplaar van de stamboom van de familie. Ook heb ik zelf wat verder archiefonderzoek gedaan. 
Daarbij kon worden vastgesteld dat Agnes Joanna Bus op 19 februari 1839 geboren werd te Loo als dochter van 
Albertus Bus en Arnoldina Franken, wier enig kind zij bleef. Zij trouwde met Hugo Lensing voor de wet op 9 mei 
1864, voor de kerk daags daarna. Hugo was de zoon van Johann Cornelius Lensing en Aleida Otten. Hij had twee 
zusters en tien broers. De familie bezat in Hüthum twee boerderijen, de Ortscherhof en de Ingenhof. In het Archief 
Bus‐Lensing‐Peters vond ik een mogelijke verklaring voor het feit dat er op Doekenstadt een boerenzoon introuwde 
uit het op een afstand van meer dan twintig kilometer van Loo gelegen Pruisische Hüthum. Uit een van de stukken 
blijkt namelijk dat de familie Lensing in de Liemers hier en daar wat grond bezat (Arch. BLP, nr 11). Hiervan werd 
blijkens hetzelfde document in 1868 een gedeelte aan Hugo toegewezen door zijn twee zusters en zijn negen 
broers. Eén van de broers, Max, was inmiddels gestorven. Op deze manier kwam men Hugo tegemoet zonder de 
twee Hüthumse "Höfe" aan te tasten. Die moesten namelijk intact blijven. In het grote gezin waaruit Hugo stamde, 
gold de regel "Wer heiratet fliegt heraus". Dat hoorde ik toen ik op 25 oktober 1997 op de Ortscherhof, Hugo's 
geboortehuis, was om op uitnodiging van mijn Duitse achternichten en ‐neven de honderdste geboortedag te 
herdenken van hun vader Hugo Lensing Hebben en de negentigste 
van hun moeder Maria Lensing Hebben‐Lensing. Ik kon daar ook een 
exemplaar verwerven van het in 1989 verschenen boekje "Hugo mot 
es sin", dat Hanna Baumann, geboren Lensing Hebben, geschreven 
heeft over haar vader. Hierin is op bladzijde 4 te lezen dat Christian 
(de oudste broer van onze overgrootvader) toen hij 24 jaar was een 
twintig jaar oudere weduwe op Gut Osterholt trouwde. Hij had 
liever haar dochter van 23 jaar gehad, "aber die hatte keinen Hof." 
Doordat de Lensings bezittingen hadden in het aangrenzende 
Nederlandse gebied, moet Hugo wel geweten hebben dat er in Loo 
op Doekenstadt een huwbare enige dochter zonder broers was, die 
zelfs een paar jaar jonger was dan hijzelf. Behalve Christian en Hugo 
trouwde alleen nog Heinrich, die als koopman in Geldern woonde. 
De andere broers bleven ongetrouwd: de ooms. Een deel van hen 
boerde op de Ortscherhof, een deel op de Ingenhof. Op 
eerstgenoemd bedrijfstond zuster Agnes aan het hoofd van het 
huishouden, op laatstgenoemde zuster Lisette (Figuur 13‐9), die ook 
wel Setje genoemd werd en die van de "Geschwister" het langst 
leefde, tot 17 maart 1930. De Hüthumse familie vormde vaak het 
onderwerp van de gesprekken in onze woonkamer. Papa moet van 
haar geschiedenis goed op de hoogte geweest zijn. Ik kwam veel 
tegen waaraan ik alleen nog maar een vage herinnering had. Ik kon 
vaststellen dat papa zijn grootmoeder Agnes nog heeft meegemaakt 
totdat hij negen jaar was. Zij is gestorven op 29 oktober 1904. 
 
   

 

 
Figuur 13‐9 

Lisette Lensing, Ingenhof 
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Met een kleine foto in deze kamer blijven we in de geschiedenis van de familie Lensing. We zien daar de vier 
dochters van het echtpaar Lensing‐Bus (Figuur 13‐10). De enige zoon, Johan, werd ons soms aangewezen in een 
oude album (Figuur 13‐7). Op de foto van de gezusters zien we van links naar rechts: Anna, Marie, grootmoeder 
Arnoldina en Aleida.  

 

 
 
Anna woonde in Huissen in café "De Zon", waarmee ook een kruidenierswinkel verbonden was; na de dood van haar 
eerste man, Gijs Vermaas, was zij getrouwd met Willem Geene. Marie woonde in Apeldoorn, waar haar man, Willem 
Lensen, café "De Stoomploeg" had. Leida had in Huissen op de boerderij "Het Rosendael" gewoond, eerst getrouwd 
met Egbert Peters (Antonius Petrus Egbertus) en na diens dood met Antoon Hebben. In onze tijd was ze op de Ort‐
scherhof in Hüthum bij haar zoon Hugo Lensing Hebben. Toen wij op Doekenstadt zaten, woonde Johan nog in 
Lintfort met zijn vrouw Maria Pesch. Samen hadden de kinderen Lensing meer dan twintig kinderen als potentiële 
erfgenamen voor de ooms in Hüthum. Deze heren echter waren zo verstandig een oplossing te bedenken waarbij de 
Ortscherhof in één hand bleef. Zij adopteerden Hugo Hebben, een van de zoons van hun nicht Leida. Hugo trouwde 
Maria Lensing van de naburige Uferhof. Op hem heeft de titel van bovengenoemd door Hanna Baumann geschreven 
boekje betrekking. Hugo Hebben voegde de naam Lensing aan zijn familienaam toe. De Ingenhof raakte uit de 
familie. Lisette vermaakte deze boerderij aan haar huishoudster. Oom Johan en de tantes van de foto werden als ze 
bij ons kwamen extra goed ontvangen. Zij konden zich op Doekenstadt weer thuis voelen. Papa voelde zich extra 
verbonden met de familie waar zijn voornaam vandaan kwam. Hij had behalve Hugo Hebben nog drie andere neven 
met dezelfde voornaam. Alle vijf Loose Lensings hebben hun vader vernoemd.  
   

 

 
Figuur 13‐10 

De gezusters Lensing. 
 

Naar de foto in de woonkamer, van links naar rechts : Anna, Marie, Arnoldina, Aleida. 
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14 DE SLAAPKAMER VAN OPA 
 
Van de slaapkamer van opa kan ik alleen in grote lijnen vertellen (Figuur 13‐1). Die was verboden gebied voor ons. 
Opa zat zelf in zijn grote stoel in de woonkamer dicht bij de toegangsdeur, die hij leek te bewaken. Als de deur eens 
open ging, zag je rechts een groot geel gordijn, waarachter zijn bed stond. Links was een dijk van een linnenkast, 
waarin opa niet alleen zijn kleren bewaarde maar ook zijn schatten, onder andere de sieraden van zijn vrouw. Uit 
dezelfde kast kwam zo nu en dan een aarden kruik oude klare, merk Hulskamp, te voorschijn, vooral als er gekaart 
werd. Van de sieraden heette het dat die bestemd waren voor een of meer meisjes als die bij ons misschien nog 
zouden komen. Maar toen die uitbleven, kreeg moeder er telkens iets van op haar verjaardag. Als zij 's morgens in 
de woonkamer kwam, verstopte opa in zijn ene hand een bankbiljet, in de andere een sieraad. Moeder moest 
zeggen of ze iets uit de rechter of uit de linker wilde. Ze zei dan steevast "allebei" en kreeg iets van de oude juwelen, 
die ze haar hele leven met plezier heeft gedragen; de herinnering aan Dina Lensing bleef er steeds mee verbonden. 
Opa wies zich in zijn slaapkamer. Daar zal dus wel ergens een tafel met het toen gebruikelijke lampetstel gestaan 
hebben. Scheren deed hij zich aan tafel in de woonkamer. Dat gebeurde met een groot mes, dat zo nu en dan moest 
worden aangezet op een leren riem. De zeep zat in een witte pot en het warme water werd gebracht uit de keuken. 
Als ontbijt kreeg opa een pot thee en een bord met zes beboterde beschuiten, die hij allemaal opat. Papa kon zich 
dat niet voorstellen. Hij zou, zei hij, dat geraas in zijn kop niet kunnen verdragen. Voor moeder waren de zes 
beschuiten zo'n vast ritueel dat ze er een paar weken na opa's dood in ons derde huis nog een keer mee binnen 
kwam. Bij de verhuizing in 1928 ging de inhoud van de kast van opa in manden en telkens als er een mand vol was, 
moest er een jas overheen. Zo bleef de kast in een waas van geheimzinnigheid. 
 
 
 

15 DE WOONKEUKEN 
 
De woonkeuken was het centrum van het leven in huis (Figuur 13‐1). Dat dit vertrek iets breder was dan de beste 
kamer, viel niet direct op omdat de grote schouw tegen de zuidmuur ver vooruit stak en daarvoor nog eens het 
fornuis stond. De keuken was niet gewit zoals op veel andere boerderijen, maar de muren waren met glanzende 
olieverf geschilderd. Boven een donkergroene sokkel was de rest van de muur iets lichter groen, omzoomd door 
brede bruine banden. Gele biezen tussen het bruin en het groen hadden in de hoeken dezelfde palmetten die ook 
voorkwamen in de beste kamer en in de gang. Het houtwerk was net als in de gang imitatie eiken geschilderd. Ook 
op andere boerderijen was het hout in gang en woonkeuken op deze manier behandeld. De vloer van onze 
woonkeuken was grijs geverfd. Onder de planken ging een vloer van estrikken schuil, die wel gefungeerd zal hebben 
toen er nog een open vuur brandde in de schouw (Figuur 12‐3). In mijn tijd dekte een ijzeren plaat de stookruimte 
af. Op de schoorsteenmantel stond een rij blauwe borden van Regout. 

 
Links van het rookkanaal was de wim of wiem, de plaats waar zijen spek en 
worsten aan "hankholten" tussen de balken hingen. Rechts van de schoorsteen 
werd de gehele ruimte ingenomen door een aan de muur getimmerde kast, 
waarvan het onderste gedeelte leek op een aanrecht, maar een bak voor hout 
en turf was. De bovenste helft van de voorkant was gemaakt als klep. Omdat 
de bak niet meer voor het oorspronkelijke doel gebruikt werd, hadden Jan en ik 
er een mooi speelhok aan. 
 
Tegen de noordwand stond rechts de jachtkast en daarnaast hing de Friese 
stoeltjesklok (Figuur 15‐1), waarvan gezegd werd dat Arnoldina Franken, de 
moeder van Agnes Bus, die had meegebracht, maar die ook in verband 
gebracht werd met Geertruda Heijdendaal, weduwe van Derk Bus, die haar 
nicht Arnoldina Franken tot algemeen erfgename benoemd had (Arch. BLP, nr 
3). We mochten vooral niet onder klok komen; de ketting waaraan het gewicht 
hing, zou kunnen breken. Niemand kwam op het idee om mij de Romeinse 
cijfers te leren, wat meebracht dat ik pas laat kon klok kijken.  
 

 

 
Figuur 15‐1 

Friese stoelklok. 
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De woonkeuken had een hoog raam aan de westkant. Daardoor viel er meestal voldoende daglicht op de tafel voor 
het personeel, die daar voor stond, maar niet op de tafel in het midden, waar wij aten. Buiten de zomeravonden was 
er juist alleen redelijk goed licht boven onze tafel, waar een petroleumlamp hing. Het personeel aan de andere tafel 
moet dan wel moeite gehad hebben om daar de krant te lezen. In niemands hoofd was het blijkbaar ooit 
opgekomen daar een tweede lamp aan te brengen. De keuken had eerst rond beide tafels oudhollandse 
knopstoelen, rood geverfd met meekrap. Toen die kaduuk werden, kwamen er thonetstoelen. Achter een van de 
laatste knopstoelen heb ik nog schaatsen geleerd. 
 
Wij speelden meestal aan de personeelstafel, vooral als we tekenden. We hadden dan veel ruimte nodig omdat we 
werkten op grote vellen papier, die we kregen van de rol waarmee in de winkel van opa en oma Derksen het brood 
werd ingepakt. We moesten natuurlijk telkens voor de maaltijden tijdig opruimen. Aan deze tafel speelden we ook 
met bouw‐ en blokkendozen. Daar bladerden we in ingebonden jaargangen van de Katholieke Illustratie en we zaten 
er te lezen zodra we dat konden. De kostschoolboeken van papa interesseerden ons toen qua inhoud nog niet. De 
enkele jongensboeken die we hadden, ruilde ik soms met Frans Wiltingh. Spelletjes als "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet" 
en "Ik ben een juffrouw uit Parijs" konden ook op een minder goed verlichte plek gespeeld worden. 
Boven de deuren hingen grote oude platen in donkere houten lijsten: de Heilige Joseph met het kindje Jezus, de 
Heilige Donatus, die vereerd werd als beschermer tegen blikseminslag, een Maria Boodschap. Onze heiligen waren 
minder kleurig dan de figuren die je elders zag. Ze leken sporen te vertonen van de tijd dat er nog een open vuur in 
de keuken gestookt werd. Er moet ook een kruisbeeld geweest zijn. Dat ontbrak bij katholieken in geen enkel 
vertrek. Een curieuze wandversiering had de oostwand. Er hing daar een houten rekje met grotere en kleinere 
aardewerk potten voor kruidenierswaren. Je zag zoiets wel meer in die tijd, maar overal leek het meer sieraad dan 
dat de potten echt gebruikt werden. Bij ons zat er in ieder geval niets in. En toch had het geheel een nuttige functie, 
en wel vanwege de Duitse opschriften: Zucker, Mehl, Zimt, Salz, etcetera. Dat was mijn eerste schriftelijke kennisma‐
king met de Duitse taal. Boven of onder het rekje hing een plaat met de paus in het midden en daar omheen 
portretten van de vijf Nederlandse bisschoppen. Tegen dezelfde muur heeft lang een versleten Biedermeier canapé 
gestaan, die waarschijnlijk in de tijd van de voorouders tot het meubilair van de beste kamer gehoord had en die 
later naar de karschop verhuisde. 
 
Het werk op de boerderij bracht mee dat het eten aan vaste tijden gebonden was. De dag begon vroeg. Om zeven 
uur moest de melk aan de straat staan. Vóór het melken werd er koffie gedronken en erna was het ontbijt, in de 
regel bestaande uit pannenkoeken of gebakken aardappelen, als er geslacht was, soms uit balkenbrij. Twaalf uur 
was de vaste tijd voor het middageten, op weekdagen behalve op vrijdag vaak stamppot met van alles van het 
varken. Op vrijdag was er riviervis, als de "dikke van den Bult" wat gevangen had, een zure haring als dat niet het 
geval was, alles met aardappelen en groente. Op zondag was er soep, rundvlees, aardappelen en groente, pudding 
na. Het gewone dessert door de week was pap. Papa at daar niet van mee, omdat, zoals hij later zei, pap nog pap 
was als je het omkeerde. Moeder roemde nog jaren later toen ze allang elektrisch kookte, de mogelijkheden van het 
kolenfornuis. Ze kon daar goed mee overweg. Omdat er altijd een dienstmeisje was, kon ze alle tijd nemen voor het 
koken. Dat wij thuis goed aten, heb ik mij pas later gerealiseerd. Als kind vond je dat heel gewoon. Anderen hoor ik 
moeders kookkunst nu nog wel eens roemen. 
Om vier uur was er een lichte broodmaaltijd, die tijdens de oogst ook wel op het veld werd genomen. Na het melken 
werd er nog eens brood gegeten en vóór het naar bed gaan was er karnemelkse pap met een paar gedroogde 
pruimen er in. 
 
Papa sneed het warme vlees bij het middageten en het koude voor de broodmaaltijden. Daarbij sleep hij telkens de 
messen, waarvan we een hele collectie hadden. Het lukte papa mooie dunne plakken van een hele ham te snijden 
zonder daar een viool van te maken. 
Voor en na de maaltijden werd gebeden behalve om vier uur. Later heb ik eens gehoord dat dan gezegd werd: "Het 
bidden heeft de bakker al in het brood gedaan." Voor of na de karnemelkse pap werd de rozenkrans gebeden. In de 
tijd van de Weense Marie waren we al lang vóór de pap naar bed. 
Aan twee maaltijden heb ik een speciale herinnering, aan die met het kruudmoes en aan die met de biersoep. Het 
recept voor de Veluwse specialiteit moet wel van tante Marie Lensen‐Lensing in Apeldoorn gekomen zijn. Het was 
geen succes en dat vond moeder nier erg. Ze vond er zelf ook niet veel aan, maar ze verstond de kunst om bij 
gerechten die ze niet graag had, daar niets van te laten merken. Waar het recept voor de biersoep vandaan kwam, 
herinner ik me niet, maar ik weet nog wel dat Jan en ik daarvan smulden. We moesten altijd alles eten, maar 
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moeder had liever gezien dat we die soep hadden laten staan. Het feit dat die ons zo beviel, vond ze, denk ik, een 
slecht teken voor onze toekomst. Papa zat er niet over in. Die had zelf als jongen van negen jaar op het pensionaat 
in Roermond al bier voorgezet gekregen. 
 
Wat de Weense Marie betreft is er een nare herinnering verbonden aan de personeelstafel in de keuken. Toen we 
eens op een zondagmorgen met haar alleen thuis waren, zou ze ons de actes van geloof, hoop en liefde van buiten 
alten leren, zeer moeilijke teksten. Marie zette Jan en mij naast elkaar op tafel, legde een broodmes tussen ons in en 
ging voor ons op een stoel zitten. Als we de gebeden niet snel genoeg zouden kunnen opzeggen, zo dreigde ze, zou 
ze onze piemels afsnijden. Bij de dierbaarste herinneringen aan de keuken horen de zondagmorgens waarop we 
tijdens de hoogmis met moeder alleen thuis waren. Zij was dan bezig met de voorbereidingen voor het middageten 
en had het kolenfornuis zo ver opgestookt dat ze voor ons appels kon poffen in de oven. 
 
Aan de tafel in het midden is de volgende herinnering verbonden. Daarop telde moeder eens dertig gouden tientjes 
uit om iemand te betalen die met een rekening kwam en die zoals de gewoonte was, een borrel kreeg aangeboden. 
Opa was daarbij en toen de man weg was, zei die dat moeder dat niet had moeten doen: die tientjes waren meer 
waard dan driehonderd gulden. 
 
Hoe de keuken in volledige duisternis was, kan ik me nog goed voor de geest halen. Ik moet twee of drie jaar 
geweest zijn toen ik eens niet naar bed wilde, zelfs niet toen iedereen ging slapen. Ik werd in de keuken 
achtergelaten zittende op een blauw emaille potje met een witte margriet erop. Hoelang het geduurd heeft voor ik 
werd opgehaald en wie dat deed, herinner ik mij niet. Het moet wel vóór de tijd van Marie geweest zijn of op een 
dag dat zij er niet was. 
 
Van de twee honden kwam alleen de dashond Wallie geregeld in de woonkeuken. Ook de teckel Bielie, die na Wallie 
kwam, was daar 's avonds en tijdens het eten wel, maar als Toon niet in huis was, liep Bielie buiten bij de knecht, die 
hij kennelijk als zijn baas beschouwde. Broer Jan wist mij onlangs nog te vertellen hoe Wallie aan het einde gekomen 
was. Toen er eens miltvuur onder de koeien heerste en er verschillende moesten worden afgemaakt, had Wallie van 
het bloed gedronken en was toen al gauw dood geweest. De jachthond Tref, een Duitse staande, was zelden of 
nooit in huis (Figuur 26‐1 en Figuur 26‐2). Hij moet wel een vaste plaats op de deel hebben gehad. Ook broer Jan 
herinnert zich niet dat er voor Tref een speciaal hok was. Hoeveel katten we hadden, kan ik niet zeggen. Je zag ze 
overal waar muizen te vangen waren. De katten hadden geen eigennamen en er werd niet over "poezen" gepraat. 

 

   

 

 
Figuur 15‐2 

Hugo Peters en Willemien Evers. 
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16 DE SPOELKEUKEN 
 
In de keuken (Figuur 13‐1) werd gekookt, gebakken en gebraden, maar water was er niet. Pomp en aanrecht waren 
in de bijkeuken, een echte spoelkeuken, die in het dialect "gäöt" genoemd werd. Als ik aan de dienstbodes denk ‐ 
twee keer een Mina en als laatste Marie Weijenberg ‐ zie ik hen lopen van de pomp naar het fornuis in de 
woonkeuken. De gäöt lag in het achterhuis en was na de brand van 1918 vernieuwd, evenals de plee en de 
waskamer die er aan grensden. Op de plattegrond van Ovink (Figuur 4‐15) staat de waskamer als "Keuken", de gäöt 
als "Waschkeuken". Deze vertrekken waren aanmerkelijk lager dan die in het voorhuis. De gäöt had een deur naar 
buiten en was meteen een soort hal, de eigenlijke ingang van het huis. Familieleden, vrienden en goede bekenden 
kwamen daar binnen. Als er niemand op de gäöt was, klopten ze op de deur van de woonkeuken. Anderen trokken 
de aandacht door een bons op de buitendeur, die geen bel had. Van de bel op de voordeur maakte bijna niemand 
gebruik en zelf kwamen we daardoor nooit naar binnen. De spoelkeuken had een tegelvloer, geblokt in zwart en wit. 
Daar werd veel over gelopen, ook al omdat je er door moest als je van de deel naar de woonkeuken ging. De 
klompen bleven op de deel, maar toch kwam er vuil binnen. Voor moeder, die heel precies was en die altijd alles 
schoon wilde hebben, was deze vloer een voortdurende ergernis. Op de gäöt stond ook een bankje voor de 
melkbussen, die in het dialect "tuiten" heetten. Voor het melkgerei was er ook een rek buiten, op een terras, dat wij 
"de stenen" noemden. Als het enigszins kon, werden de tuiten daar gewassen, bij heel koud weer binnen. De kelder 
die al genoemd is in verband met moeders eerste dag op Doekenstadt, speelde ook een rol bij de melkverzorging. Je 
kwam er vanaf de gäöt en onder het gewelf bleef het ook in een warme zomer koel. 
 
De gäöt was ook de plaats waar wij kinderen op zaterdagavond "ien de kuup" gingen. Die kuip was dan een grote 
zinken teil. Of dat ook in de winter gebeurde, kan ik niet zeggen. Er kon niet gestookt worden en de buitendeur ging 
nogal eens open. Waarschijnlijk week moeder als het koud was, met ons uit naar de waskamer, waar een oud 
fornuis en een fornuispot stonden. Vooral in die pot was gemakkelijk een grote hoeveelheid warm water te maken. 
Ook aan de spoelkeuken is een onplezierige herinnering aan Marie verbonden. Op een warme zomerdag waren we 
daar met moeder, die vond dat wij een extra kom melk moesten drinken. Marie zou die uit de kelder halen, waar 
altijd wel een emmer stond voor eigen gebruik. Wij dronken de melk altijd ongekookt. Papa, die door zijn werk op 
de CAMIZ veel van melk wist, zei dat dat gezond was en dat we dat gerust konden doen omdat onze stal 
tuberculosevrij was. Nu had Marie ons zo geprogrammeerd dat wij tussen de maaltijden altijd moesten zeggen dat 
we niet wilden drinken. Deden we dat toch, dan zou zij in de melk pissen. Toen Marie met de kommen melk uit de 
kelder kwam, zeiden wij dat we die niet wilden. Maar moeder stond erop dat we een paar slokken namen. Maar 
Marie had er zout in gedaan. Wij dronken niet verder en Marie die beweerd had dat wij geen dorst hadden, stond er 
triomfantelijk bij met de schijn van gelijk. Een geval als dit heeft zich maar één keer voorgedaan, maar het verklaart 
misschien iets van haar optreden. Het ziet er naar uit dat ze een methode bedacht had om zo weinig mogelijk werk 
met ons te hebben, in dit geval het helpen op de plee tot een minimum te beperken. Ik denk dat de zojuist 
beschreven gebeurtenis zich heeft voorgedaan toen we nog heel klein waren.   
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17 DE WASKAMER, DE STENEN EN DE PLEE 
 
De functie van de waskamer (Figuur 13‐1), die al ter sprake gekomen is bij het zaterdagse bad, is duidelijk. Daar 
stond de wasmachine. Toen we nog geen elektriciteit hadden, was dat een houten ton op poten, waarin de was 
geschud werd met een element dat verbonden was met een boom boven de ton, die iemand met de hand heen en 
weer moest bewegen. Toen we op het elektrisch net waren aangesloten, kwam er al gauw een machine met een 
motor. Die leek in het geheel niet op de apparaten die wij nu kennen. Het was nog steeds een houten ton op poten, 
nu op een plankier, waarop de motor stond. Er zat ook een drijfriem aan. Vooral daarom moesten wij kinderen ver 
uit de buurt blijven als het gevaarlijke geval was ingeschakeld. 
Gäöt en waskeuken waren volop in bedrijf als er geslacht werd. Dan werden in de fornuispot de worsten gekookt, 
tenminste de bloed‐ en leverworsten. Voor de metworst, het spek en de ham kwam het rookhok, dat bij de 
waskeuken aansloot, in functie. Ik leerde dat rookhok ook goed van binnen kennen. Marie heeft mij er éénmaal voor 
straf ingestopt. Ging je dan niet schreeuwen? Neen, want ik wist dat als ik dat zou doen, er een andere nog 
zwaardere straf kon volgen. 
 
Op "de stenen" zaten 's middags vaak enkele bedelaars, "op de hüken" (gehurkt), met een bord eten op schoot. Die 
wisten dat ze tegen twaalf uur bij een huis moesten zijn waar goed gekookt werd. 
Met opzet heb ik hierboven "plee" geschreven en niet w.c., de initialen van water‐closet. Waar geen waterleiding 
was, kon ook geen spoeling zijn. Er was ook geen aardewerk pot, maar een plank van muur tot muur met een rond 
gat erin, dat kon worden afgesloten met een deksel in het midden voorzien van een knop. Een frisse bedoening was 
het niet; daarom werd "het huuske", zoals de plee met een nettere naam ook wel genoemd werd, in alle huizen zo 
ver mogelijk van de woonvertrekken geplaatst. 
 

18 DE LOGEERKAMER 
 
De logeerkamer, op Figuur 4‐15 "Meidenkamer" genoemd, was evenals de gäöt, waar ze boven lag, in het nieuwe 
gedeelte van het huis. Als kinderen kwamen we er zelden. Ik keek dan altijd met plezier naar het behang met een 
strooipatroon van gele roosjes. De kamer grensde met twee muren aan de deel en als de koeien op stal stonden, 
hadden onze logés vaak last van de geluiden uit de stal. Vooral gasten uit de stad konden niet wennen aan het 
"röppelen" van de beesten, waarbij de ijzeren ringen en de kettingen waarmee de koeien vastzitten aan "röppels" 
genoemde houten palen, geluid maken. 
 

19 DE OUDERLIJKE SLAAPKAMER 
 
In de ouderlijke slaapkamer (Figuur 4‐15) stond evenals in de beste kamer een ameublement dat moeder had 
meegebracht, eiken en in strakke lijnen. Daarbij was er plaats voor een oude brandkast en voor de al genoemde 
secretaire, die er al was toen moeder kwam. Eerst was er behang met een gestileerd bloempatroon, dat goed bij de 
nieuwe meubels paste. Daarna kwamen er roze roosjes op een witte ondergrond, alsof er ontelbare 
poesiealbumplaatjes op de muur geplakt waren. Ik vond dat toen mooi, maar zou nu de voorkeur geven aan het 
oude behang. Boven het bed hingen twee schilderijen, kopieën van oude gravures, een met Christus in de Hof van 
Olijven, een met de Calvarieberg. Er zaten vergulde lijsten omheen en ze pasten beter bij de secretaire van de 
voorouders dan bij de meubels van tegen 1918. 
 
Zoals dat in die tijd gebruikelijk was, bleven wij kinderen, toen we de wieg ontgroeid waren, nog jaren slapen in het 
ouderlijk slaapvertrek. We hadden daar witgelakte ijzeren bedjes met hoge gazen zijkanten en koperen knoppen op 
de hoeken. Als we daar in gelegd werden, zeiden moeder of Marie het volgende versje: "Als ik 's avonds slapen ga, 
volgen mij veertien engeltjes na, twee aan het hoofdeind, twee aan het voeteneind, twee aan mijn rechterzij, twee 
aan mijn linkerzij, twee die mij dekken, twee die mij wekken, twee die me wijzen naar hemelse paradijzen." Onze 
kinderbedjes kon je plat leggen als je een paar haakjes omhoog deed. Toen Marie eens een avond uitgegaan was om 
een vriendin te bezoeken, gingen wij proberen of wij dat ook zelf klaar konden krijgen. Toen dat aardig begon te 
lukken, kwam Marie, die haar vriendin niet thuis getroffen had, tot onze grote schrik terug. Toen zwaaide er 
natuurlijk wat. 
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20 DE ALKOOF 
 
Toen we te groot werden voor de gazen bedjes, werden er wat meubels van zolder en vliering gehaald en die 
werden door een schilder chocoladebruin gelakt, Ik zie ze nog achter op de deel te drogen staan. Ik ruik ook nog de 
lijnolie van de verf. In de muur tussen de ouderlijke slaapkamer en de alkoof kwam op grote hoogte een venster met 
matglas erin en de alkoof (Figuur 13‐1) werd ingericht als slaapkamer voor Jan en mij. We sliepen in één en 
hetzelfde bed, wat nog al eens aanleiding gaf tot een vechtpartijtje. Door het venstertje naar de deel hoorden wij 
het vee, maar daar waren we aan gewend en het stoorde ons niet. Op een avond maakten wij een stukje folklore 
mee en dat was een angstige bedoening. Tegenover onze deur was die naar de trap waarover je de oostkelder 
inging. Wij hoorden mannen naar beneden gaan, maar we durfden niet te schreeuwen of ons ook maar te 
verroeren. Moeder was naar Kevelaer en papa had met vrienden wier vrouwen, moeders en zusters ook op 
bedevaart waren, een feest in de woonkamer of in de keuken. Bij zo'n gelegenheid werd een vat bier aangeslagen, 
en dit soort avonden werd traditioneel besloten met een maal bestaande uit brood en gebraden vlees. Bij de 
plaatselijke gebruiken hoorde ook dat lieden die niet genodigd waren, probeerden dat vlees weg te halen en 
daarmee in een ander huis feest te vieren. Van deze folklore waren wij die avond getuige. We hadden ook vaag het 
gevoel, dat er zoiets aan de hand was en dat we het spel niet mochten bederven. 
 

21 DE TWEE KELDERS 
 
De beide kelders (Figuur 13‐1) boden met hun 58 m2 vloeroppervlakte ruim plaats voor alles waarvoor ze bestemd 
waren. Gedurende de zomer vulden de rekken zich met flessen ingemaakte groente en fruit. Daar kwamen bij 
gelegenheid flessen rundvlees en bouillon bij. Er stonden ook Keulse potten met zuurkool en snijbonen in het zout. 
Moeder streefde er naar een voorraad van rond 400 flessen te hebben. Als er onverwacht gasten kwamen, was een 
duik in de kelders de oplossing; niet zo gek als je bedenkt dat er in het dorp geen slager was. Gasten konden zich, 
toen er nog geen telefoon was, wel schriftelijk aankondigen, maar dat gebeurde zelden. Jammer genoeg is er aan de 
oostelijke kelder ook weer een nare herinnering aan Marie verbonden. Ze heeft Jan en mij daar een keer ongenadig 
afgetuigd door ons bij de schouders te pakken en met de benen tegen de muur te slaan. Wij moeten toen wel ge‐
schreeuwd hebben, maar kennelijk heeft niemand ons gehoord. Marie wist altijd het goede moment te kiezen om 
ons te straffen. Ook in dit geval herinner ik mij niet wat wij uitgehaald hadden. 
 

22 DE HUISZOLDER 
 
Vanuit de gang kwam je via een steile trap bij de drie eerder genoemde kamertjes en op een droogzolder (Figuur 
13‐1) van ruim 90 m2, waar ook afgedankte spullen stonden. In het middelste kamertje sliep Marie, in het linkse de 
dienstbode, in het duustere kämerke stond een vurenhouten kabinet, eiken geschilderd. Het kwam van de 
voorouders, die het moeten hebben aangeschaft in een tijd dat ze zich echt eiken niet konden veroorloven. Bij ons 
was het in gebruik voor oude lappen, die nog wel eens bij verstelwerk te pas konden komen. 
Bij de spullen op de droogzolder was onder andere onze wieg. Ook stonden er onze kinderwagen, crème met 
gouden biesjes, hoog op de wielen. Er waren ook enkele koffers. In één ervan zat papa's militaire uniform,dat hij 
altijd ter beschikking moest hebben voor het geval dat hij zou worden opgeroepen. Zo nu en dan mochten we daar 
in kijken en dat was heel spannend. Anders was dat met een grote koffer van opa. Die bleef op slot en de sleutel 
bewaarde hij in zijn slaapkamer. Toen we deze koffer enige tijd na zijn dood in 1932 open maakten, kwamen er 
onder andere een zwarte zijden jurk van zijn vrouw uit en een bus cacao, die opa wel moeten hebben ingeslagen 
vóór of tijdens de mobilisatie 1914‐1918. De stank die er uit kwam, maakte duidelijk dat de uiterste houd‐
baarheidsdatum al lang verlopen was. 
 
Jan en ik mochten nooit op de vliering klimmen. Wat daar bewaard werd, zagen wij als kinderen alleen als het bij 
een grote schoonmaak eens naar beneden gehaald werd. Papa's wieg was daar bij, een rieten mand op hoepels. Er 
lag ook een zeer eenvoudig gedemonteerd eiken kabinet. Dat is in 1928, toen we Doekenstadt verlieten, op het 
erfhuis geweest, maar zelfs voor één gulden vond het geen koper. We hebben het op de boerderij gelaten. Vele 
tientallen jaren later is het opgeknapt door Jan van de Boom, een schoonzoon van Rein en Stien Hooyman. Nu staat 
het in hun woonkamer, onze voormalige beste kamer, waar het misschien in de tijd van de voorouders ook gefun‐
geerd heeft. Het viel zeker niet uit de toon bij de Biedermeier canapé. 
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23 HET VARKENSHUIS 
 
Van het varkenshuis (Figuur 1‐1) herinner ik mij in de eerste plaats de ton met havermout. Ik vond die heel lekker en 
ging er vaak een paar handjes uit eten. Daarna slurpte ik in het ganzenhutje een ganzenei leeg. Ik kan mij ook het 
geschreeuw van de varkens nog voor de geest halen als de voerbakken gevuld werden terwijl de kleppen van de 
zunnings naar achteren geklapt waren. Als ze dan weer naar voren gehaald werden zodat de dieren bij het voer 
konden, volgde een tevreden gesloeber en geknor. 
 
 
 

24 DE DEEL 
 
Op de deel (Figuur 4‐15) was boven de kalverstal nog een slaapvertrek voor de knecht afgetimmerd, "cel" genoemd. 
Daar stond een ijzeren ledikant met rood en wit geruit beddengoed. De knecht bewaarde zijn zondagse kleren in 
een kist. Op de cel was alles heel eenvoudig, maar een kruisbeeld en een wijwaterbakje ontbraken niet. 
De stal voor het jongvee was vooraan aan de oostkant van de deel en daarachter was de paardenstal. Er stonden er 
meestal vijf of zes, maar er was plaats voor negen. In het westelijk gedeelte was plaats voor 21 koeien en die 
stonden er meestal ook. Ik kende ze niet stuk voor stuk, maar wist er toch wel enkele bij naam te noemen. Er waren 
meisjesnamen bij die in onze omgeving niet gebruikelijk waren. Soms moet ik bij het horen of lezen van een naam 
als "Alie" nog vaak denken: een echte koeiennaam. Papa was er trots op dat het bij alle koeien om stamboekvee 
ging en dat de stal vrij van tuberculose was. 
In de winter was het voeren van de koeien tegen de avond een genoeglijke gebeurtenis. Jan en ik waren daar ook 
vaak bij, voor zover we in de tijd van Marie nog niet naar bed waren. Was er in de nacht een kalf of een veulen 
geboren, dan werden wij daar 's morgens direct bijgehaald. Een kalf noemden wij "kieske", een veulen heette een 
"proeike"; vaak werd het zogenaamd aan Jan of aan mij geschonken. Aan de paardenstal was een aparte ruimte 
aangebouwd: de tuigkast. De penetrante geur van het tuigvet is mij altijd bijgebleven. Achterin het achterhuis was 
een plee voor de werklieden. 
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25 DE TUINEN EN HET ERF 
 
Op straat spelen kenden wij eigenlijk niet. Wat het verkeer betreft had dat best gekund. Er waren dagen waarop 
geen enkele auto voorbij kwam en karren en wagens leverden geen gevaar op. Maar in ons stuk van de Loostraat, 
tussen de afweg van de dijk en de kerk (Figuur 25‐1), waren er geen jongens van onze leeftijd. Er was op straat bijna 
nooit iets te beleven. Spelen op straat werd in het dorp ook niet netjes gevonden. Alle kinderen hadden ruimte 
genoeg om het eigen huis. Bij ons was dat al helemaal het geval. Het hele erf (Figuur 25‐1 en Figuur 25‐2) met de 
losstaande bedrijfsgebouwen was ons speelterrein, en toen wij groter waren, gingen we ook wel daarbuiten. We 
wisten daarbij precies wat wel en wat niet mocht, vooral wat streng verboden was vanwege het gevaar dat ermee 
verbonden was. Zo moesten we bij het zuttegat, een open poel met gier, uit de buurt blijven, mochten we niet in de 
hooibergen klimmen en vlak achter de paarden lopen. 

 

 
 
Als het weer dat maar enigszins toeliet, moesten we elke dag wel een poos naar buiten, maar als het mooi weer 
was, waren we daar natuurlijk de hele dag. Toen we naar school gingen, moesten we bij thuiskomst onze nette 
kleren uit en oude spullen en klompen aan. Marie had bepaald dat wij naar binnen moesten als Theodoor Boekhorst 
met de kar lege melkbussen terugkwam van de CAMIZ. Vooral als hij van de dijk afreed, gaf dat een gerammel dat je 
niet kon ontgaan. Dat was rond vijf uur. Vooral op mooie avonden in de zomer zeiden papa of moeder vaak dat wij 
beter nog op konden blijven, maar Marie had ons goed ingepeperd dat we dat dan niet mochten willen. Zij was 
blijkbaar erg gesteld op een vroege "Feierabend". 
 
Rondom het huis en de bedrijfsgebouwen viel voor kinderen heel wat te beleven. Zo hadden we, toen we nog heel 
klein waren, het volgende spelletje bedacht. Tegen "de stenen" aan lag een zinkput, die was afgedekt met een oud 
deurtje van een varkenshok; daarop lagen twee "zuurkoolstenen", die gebruikt werden als gewicht op de Keulse 
inmaakpotten, maar toen buiten functie waren. Wij gingen allebei op een steen staan, hielden ons vast aan het hek 
om de groentetuin en schommelden met de steen heen en weer. Op zekere dag brak het deurtje doormidden en 
viel het met de stenen in de vieze prut van de put. Jan en ik konden ons nog vastgrijpen aan de rand van de put. We 

 

 
Figuur 25‐1 

De Loostraat, gezien vanaf de dijk, in 1929. 
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hadden het geluk dat dit gebeurde in de tijd dat Herr Dalhammer uit Wenen, de vader van Marie, bij ons logeerde. 
Die zat buiten op de bank en redde ons. We zouden het in onze benarde situatie niet lang uitgehouden hebben en 
verdronken zijn in de blubber. 
 
De formeel aangelegde voortuin had weinig dat ons kon boeien. 
Toch kon ik lang nadat hij verdwenen was, de aanleg ervan nog 
tekenen. Ik heb dat gedaan toen in tuintijdschriften medewerking 
gevraagd werd voor het project "Boerenerven en boerentuinen" 
(Figuur 25‐2). Ook de Historische Kring Duiven‐Groessen‐Loo 
werkte daar aan mee. Toen ik in dat kader eens een lezing hield en 
een dia van de reconstructie liet zien, zei Rein Hooyman: "Ik heb 'm 
van gif umgespaaid." Dat wil zeggen dat hij een reuze hekel 
gekregen had aan de bewerkelijke tuin, die juist veel aandacht 
vroeg in de oogsttijd. Zo'n tuin met het gras dat geregeld gemaaid 
moest worden en alle randjes die geknipt moesten worden, was 
inderdaad een luxe. 
 
Meer belangstelling dan voor de eigen stijve tuin had ik voor 
andere met een informele aanleg en gevarieerde beplanting. Zo 
stond ik eens vol bewondering te kijken naar een tuin met onder 
andere goudsbloemen, bij een huis waar Toontje Wanders woonde, 
de verloofde van onze overbuurman Jan Booltink. Toontje kwam naar buiten en vroeg wat ik dan zo mooi vond. 
"Mor ik vind de rozen bi‐j ollie vul mojer", zei Toontje. 
Ik mocht graag wat rondstruinen in de tuin voor het huis van Jan Verhoeven. Die werd niet meer echt onderhouden, 
maar de planten die het op de klei goed doen, hadden zich gehandhaafd en uitgebreid. Daaronder was de gele 
primula veris, die bij ons arrikeltje heet. Ik denk er vaak aan terug als ik weer eens heb moeten constateren dat ze in 
mijn Nijmeegse tuin helemaal niet willen. Soms probeer ik ook bij rozen of ze zo lekker ruiken als die aan de grote 
struik van Jan Verhoeven, maar dat is nooit het geval. Ik denk dat je ook een geur kunt idealiseren. 
 
De groentetuin ten zuidwesten van het woonhuis, "den hof" genoemd, had met zijn verschillende vruchtbomen Jan 
en mij wel wat te bieden. Van de peren noemden wij de soort die ons het minst beviel pisperen. De meeste 
belangstelling hadden we voor de abrikozen. De moerbeien waren het meest te genieten als ze overrijp waren, maar 
wij werden niet aangemoedigd om die te eten. Ze gaven lelijke vlekken op de kleren en de grote mensen hadden ze 
graag op brandewijn. 
 
De hof is in 1926 het toneel geweest van een gedenkwaardige gebeurtenis, die 
hierna ter sprake komt in het hoofdstuk DE BUREN. 
 
Als we op het erf waren, maakte de conversatie met de arbeiders deel uit van 
ons vertier. Die vertelden ons mooie verhalen en hadden er plezier in als ze ons 
iets wijs konden maken. Als Klaas Bouwman er was om te dorsen, vertelde hij 
ons dat hij thuis een "knien" (konijn) met hoorns had en een hit met "vèren". 
We moesten ook maar eens bij hem thuis komen kijken naar het boek van 
Hannemeuj (tante Hanne); dat was zo groot dat je het "met de kni‐jes moes 
umblajen". De vaste arbeiders, zoals Willem Lap, de bouwknecht, keken als wij 
's morgens buiten kwamen, soms eerst of wij er wel voldoende als jongens uit 
zagen. Toen we nog klepbroekjes hadden, zonder gulp, dreigden ze dat ze die 
er met hun zakmes in zouden maken. Toen moeder in de zomer eens katoenen 
pakjes voor ons gemaakt had van een lichtgroene stof en die had afgezet met 
hetzelfde dessin in rose, werden we gehoond omdat we in "vrolliekleren" 
liepen. We wilden die pakjes toen niet meer aan. Toen we nog heel klein waren 
en jasschorten droegen, zeiden ze daar niets van. Dat was blijkbaar gewoon. 
Papa staat zelfs als klein jongetje op een foto met een jurkje aan (Figuur 25‐3). 

 

Figuur 25‐2 

Voortuin Doekenstadt. 

 

 
Figuur 25‐3 

Het echtpaar Peters-Lensing met 
Hugo als klein kindje. 
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Op het erf lagen enkele tassen afgebikte oude stenen, die afkomstig geweest moeten zijn van de afgebrande schuur. 
Toen de heer Dalhammer, die ons uit de zinkput gered heeft, bij ons was, leerde hij ons hoe we van die stenen 
huisjes konden bouwen waar we zelf in konden. Dit inspireerde ons tot een bouwactiviteit die nog jaren 
voortduurde. De moeilijkheid was in het begin het dak, maar papa bedacht dat we de huisjes zo groot moesten 
maken dat er twee hekken van een lange kar op pasten. Hij gaf ook een veilige hoogte aan waar we ons aan te 
houden hadden. Als we dan weer een bouwsel klaar hadden, konden we de arbeiders vragen er hekken op te 
leggen. De mannen gaven ook advies bij het bouwen. Toen we zover waren dat we klei met water als specie gebruik‐
ten, zeiden ze dat het beter plakte als je er pis door deed. Wij volgden de goede raad meteen op. We boften dat 
Hans die dag was komen spelen zodat we een extra bron hadden voor het benodigde bindmiddel, maar toen we een 
halve emmer van het nieuwe "cement" opgebruikt hadden, was de vraag: "Wie het 'r nog?" 
Binnen in de huisjes hadden we als tafel een omgekeerde veilingkist en als stoelen klossen hout van fruitbomen, die 
bij het bakhuis lagen om tot kachelhout gehakt te worden. Als we platen of prentjes te pakken konden krijgen, 
gebruikten we die als wandversiering. We staken ze met een stokje vast tussen de stenen. Een gebruikelijke straf 
van Marie was: op de knieën zitten met de handen omhoog. Dat moesten we eerst op verschillende andere plaatsen 
doen, maar toen we die huisjes bouwden, moesten we daarin "kni‐jen". Een voordeel was dat we daar beter konden 
horen wanneer ze kwam om te controleren. Want we bleven natuurlijk niet permanent in de door haar voorge‐
schreven houding. 
 
Toen we eens een nieuwe voordeur kregen en ook het bovenlicht vervangen werd, kwam papa op het idee om het 
oude raam te gebruiken in een huisje dat hij voor ons bouwde tegen het bakhuis aan. Het bestond uit een 
lattenconstructie met teerpapier er tegenaan. We konden er rechtop in staan, wat in onze eigen creaties bij lange na 
niet ging, en we hebben er in gespeeld tot we Doekenstadt verlieten. Wat er aan mankeerde was dat we het nieuwe 
huisje niet om de paar dagen konden afbreken en ergens anders weer opbouwen, zoals we gewend waren met de 
constructies uit oude stenen en karhekken. 
Toen de zolder van het bakhuis eens werd opgeruimd, kwam daar in stukken en brokken de bokkenwagen af waar 
papa als kind mee gereden had. Restauratie was niet mogelijk en dat vonden wij heel jammer. Moeder vertelde dat 
toen zij kwam, deze zolder vol gelegen had met koperen potten, pannen en deksels, het huisraad van de voorou‐
ders. Een opkoper had alles voor een appel en een ei mogen meenemen. Zij had daar later wel spijt van gekregen. 
 
Ook aan het bakhuis is een nare herinnering aan Marie verbonden. Toen daar eens de fornuispot gestookt werd, 
lagen er een paar gloeiende eierkolen voor. Marie wilde dat Jan er een op zou rapen. Die deed dat natuurlijk niet. 
Had hij dat wel gedaan, dan had Marie haar scenario klaar gehad. Zij had dan bij moeder geklaagd dat Jan zo 
ondeugend en dom was geweest; zij had het nog uitdrukkelijk verboden. 
De gebeurtenissen op de boerderij, zoals schapen scheren en varkens slachten, maakten deel uit van ons vertier. Dat 
papa de varkens zelf slachtte, vond ik als kind heel gewoon, maar later realiseerde ik mij dat zijn bedrevenheid in het 
afsnijden en de verdere verwerking van vet en vlees wel iets heel bijzonders was. Van de tijd na Doekenstadt 
herinner ik mij dat opa Derksen als het varken opengesneden buiten op de leer (ladder) hing, het dier kwam 
bekijken; "vet priezen" heette dat. Het drinken van een oude klare was een vast onderdeel van dit ritueel. Misschien 
kwam deze opa ook al vet priezen op Doekenstadt, maar herinneringen heb ik daar niet aan. Moeder vertelde later 
wel eens dat we op de boerderij een keer in één jaar vijf varkens geslacht hadden. Spek hadden we altijd teveel. 
Daarvan werd een deel verkocht aan schippers. Ook was er altijd iets voor bedelaars die kwamen vragen om "een 
stukske vettigheid". Bij het worst maken had papa aan moeder een goede hulp. Ze werkten allebei kennelijk naar 
van geslacht op geslacht overgeleverde recepten. Zout en kruiden hoefden ze niet af te wegen. Toch waren de 
worsten ieder jaar weer van dezelfde goede kwaliteit. Om het smout mooi wit te krijgen werden zoete appels 
meegekookt met de reuzel. De van vet doordrenkte appels werden later gegeten met roggebrood. Smoutappels 
waren zeker niet gezond, maar wij vonden ze wel heel lekker. Bij de slacht werd ook balkenbrei gemaakt. In onze 
streek gingen daar rozijnen in en anijszaad. 
 
Eens mochten Jan en ik met de meisjes die bij onze overburen in huis waren, de breipot uitschrapen. Het was een 
mooie winteravond en wij zaten buiten gevieren om de nog warme grote pot. Ik denk dat iedereen net als ik de 
kleffe grijze massa vies vond, maar blij was als er weer een rozijn tussen zat. Niemand bedierf de sfeer van gezellig 
samen de pot uitschrapen. 
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Als de slacht aan de kant was, gingen Jan en ik hutspotten rondbrengen. Wij kwamen dan altijd bij opa en oma 
Derksen, op de pastorie en bij de buren Booltink. Andere adressen wisselden. Een hutspot was een proeve van de 
slacht: een stuk verse metworst en wat vlees op een diep bord en in een theedoek geknoopt. 
Als we toekeken bij het schapen scheren, werd ons verteld dat de wol naar Tilburg ging en dat ze er daar dekens van 
maakten. Soms werden ons stalen opgestuurd waaruit we de keus konden maken voor onze eigen dekens. Als 
kinderen dachten we dat die dan ook van de wol van onze eigen schapen waren. Er werden soms ook wel een paar 
dekens extra besteld om als trouwcadeau te dienen. Opa Willem liet pakken maken van stoffen die met korting uit 
Tilburg betrokken werden. 
 
Als ik het erf weer voor mij zie, denk ik vooral aan de dag dat de Weense Marie vertrok. Ik weet niet precies 
wanneer dat geweest is, maar ik moet al op school gezeten hebben. Dat maak ik op uit het volgende. Ik vertelde 
eens vol trots aan de onderwijzeres dat je in Wenen ook in de zomer kon schaatsen, zo wist ik van Marie. Volgens de 
juffrouw had Marie mij wat wijs gemaakt. Volgens Grada Erdhuijsen, die indertijd met Marie bevriend was en die 
van 1908 is, was Marie ongeveer van haar leeftijd en ging zij terug naar Wenen op haar achttiende. Dat moet in 
1926 geweest zijn of niet lang daarna. 
 
Papa had 's morgens achter het huis een van de paarden in de brik gespannen en was daarmee over het erf gereden 
tot op de hoogte van het varkenshuis. Daar stapte Marie in met haar bagage om naar het station in Duiven of in 
Arnhem gebracht te worden, waar zij de trein naar Wenen zou nemen. Jan en ik stonden achter het rijtuig. Toen 
Marie het trapje opging, vertrouwden wij de zaak nog niet helemaal, zelfs niet toen ze het deurtje dichtgetrokken 
had. Pas toen papa de teugels over het paard gelegd had, haalden wij de muziekinstrumenten voor de dag die we 
onder onze kleren verstopt hadden, Jan een fluit, ik een speelgoedharmonica, en daarop spelend of doende alsof, 
dansten wij achter het rijtuig aan totdat het de straat opging. We hadden de fluit en de harmonica kort tevoren 
gekregen van vrouw Hoen, maar we hadden ze van Marie niet mogen gebruiken. Omdat moeder naar Kevelaer was, 
zorgden Corrie of Truus van Brandenburg, nichtjes uit de Derksenfamilie, in die dagen voor ons (Figuur 5‐2, Figuur 
25‐4 en Figuur 25‐5). Zij maakten mee hoe wij door het dolle heen waren. Wij sprongen van het bed op de wastafel 
heen en weer. Wij waren niet te temmen. 

 

   
 
Toen wij aan onze ouders alles vertelden wat wij met Marie hadden meegemaakt, begrepen ze niet dat ze nooit iets 
gemerkt hadden. Moeder herinnerde zich wel dat ze eens met mij naar de dokter geweest was toen ik een zwart oor 
had, en dat die gezegd had dat dat niet vanzelf gekomen kon zijn. Er werd met het personeel gepraat. Of niemand 
daarvan dan ooit iets gemerkt had? Jawel, wel eens, maar ze hadden niets durven zeggen omdat ze toch niet 
geloofd zouden zijn. Ze wisten wat Marie klaar kreeg met liegen, bedriegen en vleien. Moeder heeft Marie ook nog 
geschreven over alles wat zij had uitgehaald. Het antwoord was, dat "der Liebe Herr Gott" alles vergaf en dat wij dat 
ook maar moesten doen. Dat Jan en ik er goed van afgekomen zijn, is wel te danken aan het feit dat we hele lieve 
ouders hadden en dat er om ons heen zo veel plezierigs te beleven viel met zoveel aardige mensen. 
 

   

 

 
Figuur 25‐5 

Truus van Brandenburg 

 

 
Figuur 25‐4 

Corrie van Brandenburg 
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26 DE WEIDEN, DE BONGERDEN EN HET VELD 
 
De sloot die ten westen van het erf liep, vormde de scheiding met een weide (Figuur 25‐1). Daarin verbreedde de 
sloot zich tot een halfronde eendenvijver. We speelden daar wel met zeilbootjes die we maakten van afgedankte 
klompen. 
 
Waar de wei aan het erf grensde, was een stuk afgepaald als melkhok. Papa gaf daar wel melklessen aan meisjes en 
jongens uit de omgeving. Deze activiteit moet wel te maken gehad hebben met zijn werk aan de CAMIZ. 
Jaren geleden praatte ik met Hent Bouwmeister, die vijf jaar jonger was dan papa, nog al eens over de oude tijd in 't 
Loo. Hij vertelde mij onder andere dat hij "duk" (dikwijls) vol bewondering naar Hugo had gekeken als die paarden 
dresseerde. Ik stelde mij dan voor dat dat gebeurde voor in de wei bij het melkhok. Hent woonde "op den Bult" bij 
het Looveer en kwam langs Doekenstadt zo vaak als hij naar het dorp ging. 
 
Jan mocht het voorste gedeelte soms gebruiken als voetbalveld voor de club KMD (Klein maar dapper), die hij samen 
met andere jongens had opgericht en waarvan hij secretaris was. In huis vertelde hij vol trots dat ze hem tot 
dromedaris gekozen hadden. Ook ik heb nog pogingen gedaan om mee te doen met het voetballen, maar toen ik bij 
het samenstellen van een elftal altijd als laatste gekozen werd, zag ik in dat ik er geen aanleg voor had. Wel raakte ik 
vertrouwd met Engelse termen die bij het spel hoorden. De maatjes van Jan spraken die wel op z'n Nederlands uit. 
"Goal" heette "kool" en "penalty" werd uitgesproken met de klemtoon op de tweede lettergreep en ook wel als 
"punantie". Toen er later gedurende jaren een permanent voetbalveld was op de plaats waar Jan met KMD 
begonnen was, dacht ik aan continuïteit, maar onlangs hoorde ik van Jan dat ze vaak ergens anders hun heil hadden 
moeten zoeken. Ze hadden dan weer eens een hek open laten staan. Voor het vervoer van de goalpalen hadden ze 
dan veel plezier gehad van een oude hondekar die nog onder de karschop stond. 
 
In deze wei begon de uitweg waarover je verder het veld inkwam. Moeder vertelde eens dat ze mij kwijt geweest 
waren toen ik twee of drie jaar oud was. Overal hadden ze gezocht en opa had al gezegd: "Kiek mor 's ien 't 
zuttegat." Maar toen had iemand dat witte köpke gezien in 't veld, een eind op weg naar de Hondsdel. 
Verder achter in het veld kwamen wij als kinderen nooit zonder begeleiding en dat alleen als daar gewerkt werd. De 
Hondsdel was het verste. We gingen mee met degene die daar drinken moest brengen. Als we bleven tot het werk 
afgelopen was, werden we op de terugweg vaak op een paard gezet. Je zat dan met de beentjes bijna horizontaal uit 
elkaar op zo'n brede Bels. 
 
Toen Jan wat groter was, nam papa hem mee het veld in, op jacht. Dat was meteen een succes. Een foto van Jan 
met een patronenband dwars over de borst is daar een mooie herinnering aan (Figuur 26‐1 en Figuur 26‐2). Die foto 
is duidelijk gemaakt op dezelfde plaats en dezelfde tijd waarop papa als jager gefotografeerd is. Als ik naar die foto's 
kijk, ben ik mij bewust van de teleurstelling die ik papa bezorgd heb wat de jacht betreft. Toen hij mij eens wilde 
meenemen, begonnen we in de bongerd achter het huis van Jan Verhoeven. Daar was het al direct mis. Ik zag onder 
de heg bosviooltjes bloeien en bleef daar bij staan kijken. Papa moet toen de moed hebben opgegeven om van mij 
een jager te maken. 
 
In de bongerd achter het huis, de varkensbongerd, kwamen we vooral als er peren of appels rijp waren, en om 
noten te knuppelen. Van de twee notenbomen die er vóór onze tijd gestaan hadden, was er tijdens de mobilisatie 
een door het rijk gevorderd en omgehakt. Men had het hout nodig om er geweerkolven van te maken. Dit werd ons 
zo nu en dan verteld, maar ik vond "mobilisatie", dat je ook in ander verband hoorde, zo'n onbegrijpelijk woord, dat 
het lang geduurd heeft eer ik begreep dat het te maken had met de eerste wereldoorlog. 
 
Of er kersen geoogst werden, toen wij nog op Doekenstadt woonden, weet ik niet. Wel kwamen we in de 
kersenbongerd als daar schapen liepen. Soms waren er leplammeren. Daar zorgde Dorus van Huet, die dicht bij de 
bongerd woonde, dan voor. Jan en ik gingen dan iedere morgen wat koemelk brengen. Vrouw van Huet nam die aan 
de deur in ontvangst. Zij had altijd een trommel klontjes bij zich en daar mochten wij er een uit pakken; een blokje 
witte kandij met een stukje witte draad erin. 
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De wei achter de dijk was lang verboden terrein voor ons vanwege het gevaar van het water. We liepen er pas in de  
laatste jaren op de boerderij. We haalden dan langs de Rijnstrang stukken droog jong riet waar we sigaren van 
probeerden te maken. Ze wilden jammer genoeg wel even branden, maar je kon ze niet aanhouden door te trekken. 

 

    

 

 
Figuur 26‐2 

Vader en zoon op jacht. 
 

Papa met Tref. 
De foto’s zijn in 1929 gemaakt in de bongerd achter het huis 

van Jan Verhoeven, waar we toen woonden. 

 

 
Figuur 26‐1 

Vader en zoon op jacht. 
 

Jan met Tref. 
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27 DE BUREN 
 
Als naaste buren (Figuur 27‐1) hadden wij de familie Booltink aan de overkant van de straat; een bejaard echtpaar 
met volwassen kinderen. Jan Booltink senior was smid en ook zijn twee zonen, Jan en Bertus, beoefenden dit vak. 
De smederij was naast het woonhuis, dat Bertus "den olde witte" noemde. In een artikeltje in Driepas 13(1996),6‐7, 
"Burenhulp van de bovenste plank", heb ik verteld hoe de jongens Booltink in 1926 voorkomen hebben dat Jan en ik 
in de modder gestikt zijn. Van de vijf meisjes was alleen Dineke permanent thuis. Marie was getrouwd met de 
Rijnschipper Willem Wanders. De andere meisjes waren in betrekking. Mina was verloofd met Piet Visher, ook een 
schipper. Vrouw Booltink noemden wij "tante smid". Dineke kwam altijd helpen op wasdagen. 

 

 
 
Als de kinderen Wanders naar school moesten, kwamen zij bij hun grootouders Booltink in de kost. In onze tijd was 
dat Wim, die iets ouder was dan wij, Dora van onze leeftijd en de wat jongere Hendrien. Deze meisjes kwamen nogal 
eens bij ons spelen en wij waren altijd welkom bij onze overburen. Ook al voordat de kinderen Wanders er waren, 
liepen Jan en ik daar in en uit. Ik werd er al heen gebracht of gehaald voordat ik kon lopen. Nog tientallen jaren later 
vertelden de Booltinks vol trots dat ik daar had leren lopen. Jan en Bertus kwamen geregeld bij onze opa kaarten; 
zwikken was dat in die tijd. Toon Hoen, de onderwijzer, was dan ook van de partij. Ons liet tante smid in de winter 
nogal eens komen om met haar en haar kleinkinderen te een‐en‐dertigen of te zwarte‐pieten. Vaak was er dan een 
zak "olieneutjes", die we zelf pelden. Als de schippers aan de wal lagen in Loo, maakten we vaak bij onze buren de 
zondagse koffie mee. Bij de geur van de koffie, in de sigarenrook, bij het tikken van de Friese staartklok vertelden de 
mannen dan over hun reizen. Door hen hoorde ik voor het eerst de steden langs de Rijn noemen. Tante smid zat dan 
naast het fornuis en hield de pannen met het zondagse middageten in het oog. Een enkele maal was er plotseling 

 

 
Figuur 27‐1 

Luchtopname uit 1950 met van links naar rechts het huis van Jan Booltink, de smederij en het ouderlijk huis van de Booltinks. 

De smederij werd in 1925 gebouwd. Ze verving een oudere veel kleinere werkplaats. Jan Booltink liet het nieuwe woonhuis bouwen in 1930. 
Hij ging er wonen na zijn huwelijk met Coba Peer.In het oude huis woonde in onze tijd op Doekenstadt vrouw Booltink met haar kinderen 

Dineke en Bertus. 
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grote paniek, als een van de "vrollie" de schoenen in de oven had gezet om die te laten drogen en opwarmen, en 
vergeten had die er op tijd uit te halen. 
 
In de week ging ik ook nog al eens naar tante smid, vroeg in de middag. Ik was dol op uitgebakken spek, iets wat bij 
de buren vaker gegeten werd dan bij ons. Tante smid had dan voor mij een stukje bewaard op een schoteltje met 
gebloemd randje, dat onder in de glazen kast stond. Ik herinner mij vaag dat Dineke wel eens boos op ons was als 
wij iets uitgehaald hadden. Tot voor kort kon ik mij geen enkele streek herinneren, totdat Marie, de weduwe van 
Bertus, mij kort geleden vertelde dat zij van Dineke gehoord had dat ik eens de stop uit de wasmachine getrokken 
had terwijl die net gevuld was met warm zeepsop. 
 
Een gebeurtenis in huize Booltink die mij nog levendig voor de geest staat, is de dood van Jan senior, "den olde 
smid". Onlangs heb ik bij een bezoek aan het kerkhof in Loo genoteerd dat dat op 9 april 1925 geweest is. Als kind 
van zes jaar zag ik voor de tweede keer een dode, gekist in een wit lijkkleed, waar met zwarte bandjes een aantal 
kruisjes op aangebracht was. 
 
Maakten we thuis dag in dag uit het reilen en zeilen op een gemengd boerenbedrijf mee, in de smederij konden we 
kijken naar het werk op een aambeeld en het beslaan van paarden in een hoefstal. Alleen als er hoepels om houten 
wielen gelegd werden, mochten we niet in de buurt komen. Dat stak zo nauw dat de mannen niet afgeleid wilden 
worden. Er kwamen veel mensen in de smederij om kleine reparaties te laten verrichten. Terwijl ze daarop 
wachtten, werd het dorpsnieuws uitgewisseld. Ook daar kregen we soms iets van mee. 
Achter de smederij lag een hoop oud ijzer, die mijn bijzondere belangstelling had. Vooral in de potten en pannen 
was ik geïnteresseerd. Toen ik drie of vier jaar oud was, zocht ik daar deksels bij, en als ik er een gevonden had, riep 
ik, zo is mij later verteld, triomfantelijk: "Pas krek." 
 
Nog altijd bewaar ik ook een materiële herinnering aan de Booltinks, een kristallen schaaltje dat eens onder een 
aardbeienschaal van hetzelfde materiaal gestaan heeft. Het geheel kregen mijn ouders als geschenk voor alle hulp 
die zij geboden hadden na de dood van de oude smid, terwijl ze daarmee toch alleen maar hun nabuurplicht vervuld 
hadden. 
 
Aan de oostzijde hadden we de familie Bouwmeister als buren: een oud echtpaar met een zoon Willem en een 
dochter Gradje die nog thuis woonden; verder was er de inwonende oude tante Jaantje. Twee of drie dagen nadat 
Bouwmeister senior gestorven was, moest ik er iets afgeven. Gradje stond erop dat ik mee ging kijken hoe mooi 
"vat" (vader) in de kist lag. Om de oude man heen lagen rode tonrozen en geurende kleine witte anjers, bij ons 
"fletten" genoemd. Bij het zien van deze bloemen in de maand juni moet ik nog vaak aan de opgebaarde buurman 
denken. Omdat ik er aan twijfelde of deze gebeurtenis zich wel had afgespeeld in de tijd dat wij op Doekenstadt 
woonden, heb ik mij onlangs tot archivaris Giesen gewend omtrent de sterfdatum van vader Bouwmeister. Die bleek 
op 3 juni 1922 overleden te zijn. Als kind van ruim drie jaar zag ik dus voor de eerste keer een dode. 
Aan de westzijde hadden we Piet Jansen en zijn gezin als buren. Piet werkte bij ons en kwam recht over de wei naar 
het erf. Als wij een enkele maal gingen spelen met "Dieneke van Piet", gingen ook wij er heen door de wei. Ik 
herinner mij dat ik het prachtig vond om te zien hoe het water uit de diepe put met een haalboom omhoog gehaald 
werd. Toen "vrouw van Piet" eens een klein kindje ‐ het woord "baby" was in Loo niet in gebruik ‐ gekregen had, 
moest ik een pannetje pap brengen. Dat kookte moeder volgens een bepaald recept voor kraamvrouwen in de 
buurt. Er kwamen onder andere karnemelk aan te pas, gedroogde pruimen en anijszaad. 
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28 BIJ OPA EN OMA IN DE "DE PRINS" EN OP "HET VALKENHOF" 
 
Het huis in het dorp waar wij na dat van onze 
overburen het meest kwamen, was dat van opa 
en oma Derksen‐van Sadelhoff (Figuur 28‐1 en 
Figuur 28‐3). We maakten daar spelenderwijs 
kennis met een combinatie van bedrijven zoals je 
die toen in veel dorpen had: een café annex 
feestzaal, een molen, een bakkerij, een 
kruidenierswinkel, een boerderij en een 
stalhouderij. 
 
Moeders broers, die we kennen van de trouwfoto 
(Figuur 4‐13), waren toen allemaal nog thuis. 
Theet zorgde voor de boerderij, Jan voor de 
molen en het café, Everard voor de winkel en de 
bakkerij. Jos ging eerst naar de HBS in Arnhem, 
later naar de Veeartsenijkundige Hogeschool in 
Utrecht, Willem naar de Landbouwschool in 
Didam. Willem werd toen nog "Bruur" genoemd 
en voor Jan en mij was hij "oom Bruur". 
 
Moeder had als enige dochter haar taak gehad in 
het huishouden en in de winkel. Volgens haar was 
een enige zoon met veel zusjes een graaf, maar 
één meisje tussen veel broers een slaaf. Toch 
sprak zij met veel waardering over haar moeder 
en haar stiefvader, vertelde veel over vroeger en 
zei heel vaak dat ze efkes naar huis ging. Toen we 
heel klein waren, zal ze ons wel meegenomen 
hebben in de crème kinderwagen en later aan het 
handje. We konden er, omdat er nauwelijks 
verkeer was, al heel vroeg zelfstandig heen lopen om een boodschap te doen en om met Hans te gaan spelen. Wij 
waren altijd welkom, de eerste kleinkinderen en jaren lang de enige. 

 

 
 
Boven de ingang van moeders ouderlijk huis was een banderol geschilderd met "De Prins" (Figuur 28‐3). Zo heette 
het café, dat nog een echte uitspanning was in de letterlijke zin. Vóór het huis onder de geknotte lindebomen waren 
rekken waaraan de paarden konden worden vastgebonden, en er stonden bakken waar op bestelling haver in 

 

 
Figuur 28‐2 

De 5 broers van Willemien. 
Van links naar rechts : Theet, Everard, Jan, Jos en Willem. 

 

 
Figuur 28‐1 

Molen ‘Ceres’ en café ‘De Prins’. 
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gedaan werd. Ook kregen de paarden te drinken. Het huis zag er met de symmetrische plaatsing van de ramen met 
de kleine ruitjes en de groene luiken heel mooi uit. 
 

 
 
In en om De Prins konden we ons voorstellen waar de verhalen die moeder over haar meisjestijd vertelde, zich 
hadden afgespeeld (Figuur 28‐4, Figuur 28‐5 en Figuur 28‐6). 

 

      

 

 
Figuur 28‐5 

Een uitstapje naar Berg en Dal. 
Links Willemien, in het midden haar 

vriendin Rika Knipping en rechts zittend, 
haar zus Marie Knipping. 

 

 
Figuur 28‐4 

Willemien op het erf van ‘De Prins’ met de vos. 

 

 
Figuur 28‐3 

Café ‘De Prins’ in de Loostraat. 
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 Van daaruit was haar geboorte in het hele dorp aangekondigd. Daar was de bongerd waar papa met enkele 
vrienden de bandjes van de onderbroeken die daar te bleken lagen, aan elkaar had vastgeknoopt. Papa was 
bevriend met zijn toekomstige zwager Theet (Figuur 28‐7), die heel goed was in dit soort ouderwetse grappen. Toen 
Willemien de was ging ophalen en een onderbroek oppakte, was de hele 
hoek van de bleek in beweging gekomen. In het café was het biljart waar 
moeder als meisje altijd onder gekropen was als de "schoester" haar een 
paar nieuwe schoenen kwam aanmeten; ze kon niet tegen het gekriebel 
van de duimstok. Boven zagen we "de kazerne", een grote kamer waar 
alle jongens sliepen. Toen Jos en Bruur klein waren, moesten die uren 
eerder naar bed dan de grote jongens, maar omdat de keuken en de 
woonkamer in het achterhuis zo ver weg waren, durfden de broertjes 
niet alleen te zijn. Willemien en Everard hielden dan de wacht, zittende 
op de bovenste tree van de trap. Ze probeerden dan telkens één trede 
lager te gaan zitten en zo langzamerhand te verdwijnen, maar als de 
broertjes dat in de gaten hadden, riepen ze: "Willemien, Everard, zin 
gillie d'r nog?" en moesten de twee oppassers weer op de bovenste tree 
beginnen. 
 
In de winkel konden we ons voorstellen hoe moeder daar de klanten 
hielp en hoe het geweest was op de Goede Vrijdagen in de tijd dat de 
katholieken volgens de toenmalige vastenwetten op die dag geen zuivel 
mochten gebruiken, en evenmin vlees zoals op andere vrijdagen.  
In vrijwel alle gezinnen bestond het middagmaal op Goede Vrijdag uit 
oliekrabben, een soort oliebollendeeg in grillige vormen. Moeder kon dit 
gerecht absoluut niet eten, misselijk als ze al was van het olie tappen en 
gist afwegen. De koffie moest men op de dag drinken zonder melk, maar 
dat was men niet gewend, en daarom werd er veel waterchocolade 
gedronken. Toen moeder de knecht in de molen daarvan een kom naar 
boven gebracht had, was de chocola eerder beneden geweest dan zij. 

 

 
Figuur 28‐6 

Willemien in haar meisjesjaren. 

 

 
Figuur 28‐7 

Hugo Peters in dienst in Schoonhoven. 
Van links naar rechts : Theet Evers 

(moeders oudste broer), misschien Antoon 
Aldenhuijsen, rechts Hugo Peters. 
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Toen wij zo oud waren dat we al eens meegenomen werden naar de 
vroegmis, maakten we de traditionele zondagse koffie in moeders 
ouderlijk huis mee. Die werd gedronken in de woonkamer, die, zoals 
gezegd in het achterhuis lag en daarom nogal erg laag was; de pastoor 
had er ooit als naam "de roef" voor bedacht. Het was een heel gezellige 
ruimte met een houten schoorsteenmantel waarop in beeldhouwwerk 
een mannen‐ en een vrouwenkop waren aangebracht. Naast de 
schoorsteen hing een grote foto van een knappe jongeman met halflang 
golvend haar (Figuur 28‐8). Toen Jan of ik eens vroeg wie "die vrouw" 
was, werd ons verteld dat hij onze grootvader Jan Evers was. In die 
kamer hoorden wij voor het eerst een soort grammofoon, die 
"pathefoon" genoemd werd. Ook met de telefoon (Loo nr.1) maakten we 
voor het eerst kennis in De Prins. 
 
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit boven in de molen ben geweest. Dat 
was voor kinderen te gevaarlijk. Bij opa en oma thuis hoorden wij wel 
veel over de molen praten. Evenals in de smederij werd ook bij de molen 
het dorpsnieuws uitgewisseld, en dat werd dan in de gezinskring 
doorgegeven. Vanzelfsprekend was ook de wind een gespreksthema. De 
zorg daarover bleef moeder nog lang bij. Toen ik rond 1965 in Groningen 
een cursus spreekvaardigheid volgde, moesten alle deelnemers een 
verhaaltje houden dat niet langer dan een paar minuten mocht duren. 

Het mijne luidde als volgt: Mijn moeder is een molenaarsdochter. Nu is het al lang geleden dat mijn vader haar 
weggehaald heeft bij de oude molen, maar nog altijd heeft zij een bijzondere belangstelling voor het weer. Als het 
waait, zegt ze: "Wat gek dat het nu toch altijd waait. Toen wij vroeger de molen hadden, wilde het nooit waaien." 
Aan de molen Ceres te Loo, waarvoor mijn grootvader Jan de eerste steen gelegd heeft, heb ik samen met J.Th.M. 
Giesen een artikeltje gewijd in Driepas. 
 
In de bakkerij konden we zo nu en dan wél een kijkje nemen. Als 
men wittebrood bakte en de stukken deeg werden afgewogen, bleef 
er vaak een bolletje over. Hiervan werd dan een "mekske" 
gebakken, een klein rond brood. Vaak mochten wij dat mee naar 
huis nemen. 
Als er gasten in de gelagkamer waren, kwamen wij daar nooit. Dan 
was er wel wat voor ons te beleven onder de lindebomen, waar de 
mannen hun sigarenpeuken weggooiden. Wij droogden die, wreven 
ze stuk en maakten er met papier een soort sigaretten van. Volgens 
Hans moest je die net zolang roken tot je een bruine vlek op de 
borst kreeg. We deden dan telkens de kleren omhoog om te kijken 
of die er al zat, maar het wilde niet lukken. 
 
Schuin tegenover De Prins is een statige boerderij met het opschrift 
"Valkenhof 1924" (Figuur 28‐10 en Figuur 28‐11). Toen de bouw 
daarvan werd voorbereid en de tekeningen in "de roef" lagen, 
gingen Hans, Jan en ik op slag huizen tekenen volgens de laatste 
mode. De nieuwe boerderij was bedoeld voor als oom Theet zou 
gaan trouwen (Figuur 28‐12). Omdat die toen nog niet direct 
plannen had in die richting, trok het hele gezin naar het Valkenhof 
behalve oom Jan, die verloofd was met Doortje Otters uit Beek. Hij 
trouwde met haar (Figuur 28‐9) en het jonge paar vestigde zich in 
De Prins, waar Jan zijn werk als kastelein en molenaar voortzette, 
maar nu als zelfstandige. Hoe mooi en modern het Valkenhof ook 
was, het bedrijf dat daar werd uitgeoefend, was ons vertrouwd; er 
was minder verrassends te beleven. Gelukkig werden wij er even 

 

 
Figuur 28‐9 

Trouwfoto Johannes Henricus (Jan) Evers en 
Theodora Maria (Doortje) Otters in 1925. 

 

 
Figuur 28‐8 

Johannes Henricus (Jan) Evers 
 

* 21-7-1864   19-6-1896 
 

Naar de foto in de huiskamer van 
cafe De Prins. 
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hartelijk ontvangen als voordien in De Prins, maar aan het nieuwe huis heb ik minder markante herinneringen dan 
aan het oude, waar ook de achtergronden waren bij moeders verhalen over haar jonge jaren. 
 
Als Jan en ik al eens boodschappen gingen doen bij oom Everard in de winkel, of later bij tante Doortje, ging dat 
altijd om een paar artikelen, meestal alleen brood. De grote inkopen deed moeder zelf. Ze onthield dan precies wat 
ze had ingeslagen en wat alles gekost had. Bij oom Everard kregen we altijd iets, soms een vijg uit een grote platte 
mand rechts van de trap naar boven. Voor opa Willem moesten we geregeld pijptabak halen in het winkeltje van Nol 
en Mina Verhoeven, dat dicht bij ons was. We kregen dan een gulden mee en kwamen terug met een half pond 
pijptabak Van Nelle nummer 9, twee grote pakjes en een klein. Nol en Mina stelden deze klandizie zo op prijs dat ze 
ons altijd een reep chocolade cadeau gaven. 

   

 

 
Figuur 28‐13 

‘De Prins’ aan de Loostraat 

 

 
Figuur 28‐12 

Trouwfoto Theodorus Everardus Johannes (Theet) Evers 
en Henrica Francisca (Riek) Veendrick in 1932. 

 

 
Figuur 28‐11 

 
Jos en Everard in de tuin voor boerderij Valkenhof, op de 

achtergrond Theet. 

 

 
Figuur 28‐10 

Boerderij ‘Valkenhof’ te Loo, gebouwd in 1924. 



51 

29 DE VERDERE FAMILIE IN HET DORP 
 
Toen we nog niet naar school gingen, bleven onze contacten met andere kinderen in het dorp behalve die met de 
kinderen Wanders‐Booltink binnen de familie. Nu was die heel uitgebreid. Moeders grootvader van moederszijde, 
Theodorus Everardus van Sadelhoff (Figuur 4‐20), was driemaal getrouwd en had een talrijk nageslacht. Er waren 
wel contacten met de kinderen en kleinkinderen uit zijn eerste huwelijk, maar ik heb hen nooit ontmoet.  
 
Onze oma was de enige die in leven gebleven was van de 
kinderen uit zijn tweede huwelijk. Van de negen kinderen uit 
zijn derde huwelijk, met Maria Lucassen (Figuur 4‐19), 
woonden er vijf in Loo, van wie er in mijn jonge jaren twee 
getrouwd waren en kinderen hadden. De dochter Mina of 
Mineke die met schipper Hendrik Wanders getrouwd was, 
had domicilie in Loo. Zij had een groot gezin en twee van 
haar kinderen gingen daar op school en waren dan bij familie 
in huis. De kinderen van moeders ooms waren leeftijdgeno‐
ten van Jan en mij. Met een deel van hen zaten we samen op 
school zoals te zien is op de groepsfoto uit 1928 (Figuur 7‐3) 
waar Jan en ik op staan (nummers 2 en 10). Daar zien we: 
Gerrit, Frans, Marietje, Stien en Wim (nummers 4‐5, 11‐12, 
27) van oom Hent en tante Anna op de Loowaard; Riek, 
Mientje en Annie (nummers 13‐14, 25) van oom Theodoor 
en tante Hentje op de Middelwaard; Jan (nummer 19) van 
oom Jan en tante Jo op de Villa. Zus en Theet Wanders van 
oom Hendrik en tante Mina moeten op een andere foto 
staan, waarover ik niet beschik. 

 
Zus was in huis op de Villa, Theet bij grootmoeder op de 
Boerderij. Moeders neven en nichten, evenals zij kleinkinde‐
ren van Theodorus Everardus van Sadelhoff, noemden haar 
"tante Willemien" en dat vond iedereen gewoon. Als wij bij 
genoemde ooms van Sadelhoff kwamen, was overal weer 
wat anders te beleven. Op de Loowaard, een boerderij op een terp (Figuur 29‐1 en Figuur 29‐2), zagen we de 
eeuwenoude havezate met een echte toren. Op de Middelwaard, ook een boerderij op een terp, vlak bij de Rijn, 
waren de resten van een oude steenfabriek van grootvader van Sadelhoff. Oom Jan, die steenfabrikant was, had bij 
zijn villa kassen waarin druiven, tomaten en verschillende soorten bloemen gekweekt werden. Zijn huis, de enige 
villa in het dorp, had "Villa" als eigennaam. Soms lag oom Hendrik Wanders met zijn schip, de Maria Loo, aan de 
Middelwaard. We gingen er wel eens heen en werden dan door tante Mina in de roef getrakteerd op iets lekkers dat 
zij van de parlevinker had gekocht. 

 
Van moeders oom Antoon van Sadelhoff, die prachtig 
kon vertellen, hoorde ik eens dat er in zijn jonge jaren 
in Loo mensen waren die niet wisten hoe oud ze waren. 
Als hun naar hun leeftijd gevraagd werd, zeiden ze: "Ien 
Duuven weten ze 't." Ze konden ook niet zeggen 
wanneer ze jarig waren. Ze kwamen niet verder dan: 
"Mien moeder zei altied, ik was geboren ien den 
erappelentied"; dat wil zeggen: toen de aardappels 
gerooid werden. Dit wijst niet op een algemene 
verjaardagscultus zoals we die nu in Nederland kennen. 
In mijn jonge jaren was die in Loo althans nog maar 
zwak ontwikkeld. Ik herinner mij niet dat er op 
Doekenstadt voor Jan of voor mij ooit een verjaardag‐
spartijtje geweest is, wat niet wil zeggen dat onze 

 

 
Figuur 29‐1 

Havezate Loowaard. 

 

 
Figuur 29‐2 

Havezate Loowaard. 
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verjaardagen onopgemerkt voorbij gingen. Voor de grote mensen in de familie, met name degenen die getrouwd 
waren, was er wel een vast patroon. Men ging 's avonds bij elkaar op bezoek. Een enkele gast kwam ook wel 
overdag. Voor alle zekerheid werden er altijd honderd gebakjes besteld. De bakker bracht die in twee platte kisten. 
Zoiets kostte toen tien gulden, nu niet meer voor te stellen, maar voor die tijd een heel bedrag. Een dagloner moest 
daar twee dagen voor spitten. 
 
Als opa en oma Derksen (Figuur 29‐3) jarig waren, gingen wij kinderen hen 's middags feliciteren. Ook bij 
grootmoeder van Sadelhoff werden Jan en ik 's middags op het verjaardagsfeest verwacht. Grootmoeder woonde 
met haar zonen Antoon, Louis en Frans bij de kerk op een boerderij, die ook "De Boerderij" als eigennaam had. We 
kwamen daar niet vaak, maar als we er kwamen, had ik altijd het gevoel dat ik een heel aparte wereld binnenstapte. 
Het rustige tikken van de Empire staande klok in de brede gang, de leeftijd en de voorname vriendelijkheid van 
grootmoeder maakten grote indruk. Zo was dat ook met haar verjaardag. Wij gingen haar eerst feliciteren in haar 
grote stoel naast de oude secretaire, waar ze zat te praten met haar dochters Mina Wanders‐van Sadelhoff en Marie 
Dievelaar‐van Sadelhoff (Figuur 29‐4). Dan liepen we door naar de keuken, waar we aan een grote tafel zaten tussen 
grootmoeders kleinkinderen. Anna Hageman, de huishoudster, voorzag daar iedereen van een punt uit grote 
taarten, die altijd roze en groen waren opgespoten en voorzien van verzilverde pepermuntballetjes. Een voordeel 
was dat we voor grootmoeder geen versje hoefden op te zeggen, wat we wel deden voor oma en opa. Ik was dan 
altijd gespannen en voor mij begon het feest pas na het optreden. Opa was altijd tot tranen toe bewogen. Tot 
overmaat van ramp kwam er vaak later nog iemand binnen ter ere van wie we het versje nog een keer moesten 
opzeggen. 
 

    
 
 
   
  
   

 

 
Figuur 29‐4 

Hanneke van Brandenburg-Derksen (zus van Theodoor en 
moeder van Corrie en Truus) tussen Marie en Mina van Sadelhoff 

(halfzussen van Anna). 

 

 
Figuur 29‐3 

Theodoor Derksen en Anna van Sadelhoff. 
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30 OP BEZOEK BIJ DE GRADJES 
 
Marie is een of twee jaar bij de zusters in Groessen op de naaischool 
geweest. Ze liep daar heen met enkele andere meisjes uit Loo over een 
bij elkaar aansluitende reeks kerkpaden. Bij goed weer stuurde moeder 
ons tegen de tijd dat Marie terug verwacht werd, haar tegemoet. Soms 
kwamen we dan een heel eind in de richting van de Groenestraat. Ik 
meen me te herinneren dat bij de andere meisjes Gradje Verhoeven en 
Gradje Erdhuijsen waren (Figuur 30‐1). 
 
De twee Gradjes waren in ieder geval vriendinnen van Marie. Gradje 
Verhoeven, een dochter van Toontje Schoenmakers, was een nichtje 
van de andere Gradje, een dochter van Miet Schoenmakers. Op 
zondagmiddag nam Marie ons vaak mee naar een van de Gradjes. De 
ouders Verhoeven woonden in de Loostraat, in een deel van het 
tweede woonhuis rechts op de foto (Figuur 25‐1). Wat ik me daar als 
bijzonders van herinner, is dat daar op zondagmiddag de vrijer van een 
ouder zusje van Gradje op visite kwam. Was dit voor ons een nieuw 
verschijnsel, spannender was een bezoek bij de andere Gradje thuis. 
 
De familie Erdhuijsen woonde op een kleine terp in de bocht van de 
Rijn. De vader van Miet had daar een scheepswerf gehad, maar haar 
man en haar zoons waren schippers. Wij liepen er meestal heen door 
de uiterwaarden, ten dele over een dam waarop een stenen paal stond 
met de letters HP. Wij geloofden graag dat dat de beginletters waren 
van Hugo Peters, maar in werkelijkheid betekenden ze "Huissense 
Polder". Je ging dan namelijk, zo begreep ik pas later, een stuk grondge‐
bied in dat hoorde bij aan de andere kant van de rivier gelegen 
gemeente Huissen. In de woonkeuken van de familie Erdhuijsen had je een mooi gezicht over de Rijn en als de 
mannen aan de wal waren, hoorden we van alles over scheepvaart. Het meest indrukwekkende dat we daar 
meemaakten was een zwemmanifestatie in de Rijn. Toen we vroegen waarom de zwemmers zich invetten, werd ons 
wijsgemaakt dat ze dan vanzelf bleven drijven. We hebben dat later voordat we konden zwemmen, nog eens gepro‐
beerd in een veedrinkbak. We hadden ons toen ingesmeerd met smout en dat kreeg je maar heel moeilijk weer van 
je lijf. Als we met Marie bij de Gradjes waren, was dat heel plezierig. Aan deze vriendinnen heb ik later nog wel eens 
gevraagd of zij ooit iets gemerkt hadden van de straffen die wij van Marie te verduren hadden. Het antwoord was 
negatief. 
   

 

 
Figuur 30‐1 

Marie Dalhammer en de 2 Gradjes. 
 

Staande : Marie Dalhammer. 
Zittend : Gradje Verhoeven en (rechts) 

Gradje Erdhuijsen. 
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31 DE FEESTEN DOOR HET JAAR 
 
Met Carnaval werden er bij ons poffertjes gegeten, niet van die kleine, ongare die ik later in kramen leerde kennen. 
Onze "pöfkes" waren groot en zó gaar dat ze terug veerden als je er op drukte. Voor volwassenen waren er toen nog 
geen optochten of feesten, maar kinderen trokken als "fasselaovesgekken" langs de huizen met de foekkepot. Dat 
was een bus waarover een stuk varkensblaas gespannen was waar in het midden een stukje riet door gestoken was. 
In het Hollands heette zoiets een rommelpot. Bij het zoevende geluid dat we produceerden door het riet op en neer 
te bewegen, zongen we liedjes, waarvan ik mij het volgende herinner. 
 

Vrouw, 't is fasselaovend 
En we komme nie thuus fur vanaovend 
En we komme nie thuus fur margevroeg, 

Margevroeg is vroeg genoeg. 
Hier 'n stoel en daor 'n stoel: 
Op iedere stoel 'n kusse. 

Meisjes houwen de kinnebak toe 
En slaôn met de koekepan d'r tussen. 

Vrouw, gaô nor de zolder: 
Dor hange de worste mè bolder. 

Gif ons mor de lange, 
Laot de korte mor hange: 
As de lange gegète zin, 

zullen de korte 
wel bèter zin. 

Foekkepotteri‐j, foekkepotteri‐j, 
Gif mien 'n cent en dan go'k furbi‐j. 

Ik het al zo lang met de foekepot gelope 
En ik hè nog gin cent um brood te kope. 

Foekkepooteri‐j, foekkepotteri‐j, 
Gif mien 'n cent en dan go'k furbi‐j. 

 
Daags na Carnaval, op Aswoensdag, begon de Vasten, maar kinderen vielen niet onder de toenmaals in de 
Katholieke Kerk geldende strenge vastenwet. Wel werd van hen verwacht dat ze in de vasten op doordeweekse 
dagen niet snoepten. Je kreeg een vastentrommeltje en daar deed je alles in wat je op weekdagen aan snoep kreeg. 
Op de zondagen werd het trommeltje aangesproken. Ik ruik nog de lucht die zuurtjes en chocolade samen 
produceerden. 
 
Op Palmzondag werden er vooral door de kinderen broodhaantjes gegeten. We liepen ook wel met zo'n haan op 
een stok. Er was dan een palmtakje in de staart gestoken, maar rijk versierde Palmpaasstokken heb ik als kind nooit 
gezien. We zongen het gebruikelijke liedje: 
 

Palm‐ Palmpasen, ei, koerei, 
Over enen zondag krijgen wij een ei; 

Eén ei is geen ei, 
Twee ei is een half ei, 
Drie ei is een Paasei. 

 
Als op Paaszaterdag tijdens de plechtigheden in de kerk, die heel vroeg begonnen, het nieuwe vuur gewijd was, 
werd dat buiten de kerkdeur gezet. De kinderen kwamen dan met geschilde stokjes, die ze in het vuur hielden om er 
"Poasbrändjes" van te maken. Ze beschermden het huis bij onweer tegen blikseminslag. Ik herinner me wel de 
sensatie van het maken van de "brändjes", maar ik weet niet of er bij onweer nog iets mee gedaan werd. 
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Verbonden met de herinnering aan de vasten is die aan de grote schoonmaak. Als de kachels niet meer gestookt 
werden, was alles in huis aan een goede beurt toe. Zodra de koeien de wei in waren, moesten de stallen geschrobd 
worden en de muren opnieuw gewit. Voor ons kinderen was dat een heel ongezellige tijd. 
 
Met Pasen ging men als dat enigszins mogelijk was, in nieuwe kleren naar de kerk, "op z'n Paasbest". Als het niet al 
te koud was, bleef de overjas thuis. Het eieren eten had de vorm van een wedstrijd. Het ging er om wie er de 
meeste op kon. Met "Eén ei is geen ei" in het Palmpaasliedje wordt hierop gezinspeeld. Er werden dan verhalen 
verteld over vroeger: dat die en die toen en toen een recordaantal eieren voor hun rekening genomen hadden. 
 
De Lookermis is op de eerste zondag na 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming. In mijn jonge jaren 
heerste er in de dagen daaraan voorafgaande grote bedrijvigheid. Alles in huis en "um 't huus umhèr" moest kermis‐
mooi gemaakt worden. Er werd gewassen, gepoetst, geverfd, gewied en geharkt. Jan en ik hadden zodra we daartoe 
in staat waren, tot taak de polletjes gras weg te halen tussen de gele klinkers van de stoep die rond het hele 
voorhuis liep. We vonden dat een heel vervelend karwei, maar, zo werd ons gezegd, we moesten ons kermisgeld 
verdienen. Onder de kinderen ontstond er al enige opwinding zodra de eerste woonwagen, meestal die van de baas 
van de draaimolen gearriveerd was. De spanning nam toe als er meer wagens kwamen en de onderdelen van 
draaimolen, schommel en kramen werden uitgepakt en de opbouw begon. Interessant was ook het opzetten van de 
grote feesttent van de schutterij. Veel kinderen zaten daar de hele dag bij te kijken, maar dat werd ons verboden. 
Alleen als we een boodschap moesten doen, konden we even zien hoe ver het er mee was. 
Kermis komt van "kerkmis" en de oorsprong ervan was het feest van de inwijding van de kerk. In Loo had het feest 
nog een religieus karakter. Het dorp was tot 1816 Kleefs gebied geweest en daarom gold daar het processieverbod 
niet. Op kermiszondag was er een plechtige hoogmis gevolgd door de sacramentsprocessie op de openbare weg. 
Vermoedelijk werden wij als heel kleine kinderen meegenomen om naar de processie te kijken. Daar was aan de 
met gekleurde vaantjes versierde route, de rustaltaren tussen de bloemen, de vaandels die meegedragen werden, 
de bruidjes, de misdienaars in de rode togen, de priesters in koorkap met de monstrans onder het door vier heren 
gedragen blauwe baldakijn, en tenslotte de muziek heel wat te beleven. Later liepen we mee, en toen ik misdienaar 
was, had ik er zelfs een functie. In de processie en bij de toeschouwers langs de 
route zag je dat de kermis ook een reünie was voor familieleden die uit het dorp 
waren weggetrokken. Het was de gewoonte familieleden en vrienden op het 
eten uit te noden. Dat heette dan "verzüken op de soep". Het echte kermismaal 
op de zondag bestond blijkbaar oorspronkelijk uit krachtige runderbouillon met 
veel ballen, gevolgd door soepvlees met zuur en een drie‐ of viertal verschillende 
soorten pudding als dessert. Waar zoals bij ons ook aardappelen, gebraden vlees 
en groente gegeten werden, bleven toch de vele puddingen. Wie het hield bij 
soep als hoofdgerecht, had meer tijd om kermis te vieren. Wij hadden papa's 
neef Paul Peters (Figuur 31‐1, Paul als jongen) van de Nieuweling in Groessen en 
zijn vrouw Johanna te gast. Na het eten werd een rondgang gemaakt door de 
tuin en de hof, beide kermismooi gemaakt, over het aangeveegde erf, door de 
bongerd en langs de landerijen. Wij kinderen gingen direct na het eten met het 
kermisgeld "ien den tes" naar het feestterrein. Onze ouders gingen pas naar de 
kermis als de gasten vertrokken waren. Voor hen lag het zwaartepunt in de 
schutterstent of in de feestzaal bij een van de cafés, waar gedanst werd, maar 
papa zou de schiettent nooit overslaan. Ook Marie ging dansen. In dat verband 
herinner ik mij haar teleurstelling toen een ander meisje exact hetzelfde 
"kermiskleed" had als zij: groen met zwarte ruiten. Toen Jan eens even gekeken 
had in een dansgelegenheid, vertelde hij thuis dat Marie gedanst had "met 'n 
kèrl met 'n achtkantige kop." 
 
Kermismaandag was de dag van de schutterij "Willem Tell". 's Morgens kwam de burgemeester in een rijtuig uit 
Duiven. De schutterij ging hem in optocht tegemoet. Bij het begin van Loo, bij de villa van oudoom Jan van 
Sadelhoff, werd vendel gezwaaid. "Vaan drèjen" heette dat. Jong en oud beleefde daar plezier aan en het ging er 
gemoedelijk toe. De man die de optocht leidde, moet eens het volgende commando gegeven hebben: "Huu, 
schutteri‐j, 't pèèrd mot pisse !". 
 

 

 
Figuur 31‐1 

Paul Peters van de Nieuweling te 
Groessen. 
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Zodra de optocht in de kom van het dorp was aangekomen, begon het koningschieten. Dat gebeurde op het erf bij 
grootmoeder van Sadelhoff. Daar stond dan een hoge paal met een houten vogel erop. Wie het laatste stuk van de 
staart of van een vleugel eraf schoot, had een prijs. Wie dat lukte met het laatste stuk van de romp, was koning. De 
vrouw of de verloofde van de koning werd koningin. Het paar zat met de hofhouding in de schutterstent op een 
verhoging, die troon genoemd werd. Voor ons was het schieten extra spannend omdat papa altijd meedeed. Die 
schoot zo goed dat hij wel eens een prijs haalde, maar hij zorgde ervoor dat hij geen koning schoot. In de 
schutterstent en de andere feestzalen werd onvermoeid gedronken en gedanst. Wij kinderen gingen wel eens kijken 
waar onze ouders waren, maar ons vertier lag toch vooral op straat, bij draaimolen, schiettent, schommel en 
kramen. Soms hadden we een vrijkaartje voor de draaimolen omdat de paarden van de spullenbaas bij opa Derksen 
in de wei liepen, maar daardoor was de aardigheid er meteen een beetje af. 
 
Tegen Sinterklaas waren wij elk jaar bezig met het tekenen van kleurig versierde klompen met wortelen en hooi 
erin. We maakten dan één tekening om thuis bij de schoorsteen te leggen, één om naar de familie Booltink te 
brengen, één voor opa en oma. Als wij samen met de goede gaven van De Prins, later van Het Valkenhof kwamen, 
wachtte ik bij De Boerderij op straat. Jan ging dan even naar binnen bij grootmoeder, zijn peettante, en kwam altijd 
terug met een grote doos speculaaspoppen, waar dan, zoals ik pas onlangs van Jan hoorde, ook een briefje van 25 
gulden inzat, "en dat was toen wat," aldus mijn broer. Ouders, ooms en tantes hielden ons altijd voor dat Sinterklaas 
"goed gereden" had. In hun tijd was het heel wat eenvoudiger geweest, zij waren al blij geweest met een appel en 
een kwartje erin. Maar, vertelde moeder, als zij en haar broers bij grootvader en grootmoeder van Sadelhoff, die 
toen op de Loowaard woonden, de klomp ophaalden, gingen zij altijd wel met de hondekar. Dat wijst er wel op dat 
het om meer ging dan om zes appels met een kwartje erin. Ze zaten dan, aldus moeder, bij grootmoeder op de 
opkamer in de vensterbanken. 
 
Opa en oma Derksen vonden het blijkbaar verstandig om Jan en mij precies hetzelfde te geven. Ik zie ons nog op Het 
Valkenhof in de woonkamer in 1926 of 1927. Voor Jan lag alles uitgestald op opa's bureau, voor mij op de tafel. 
Plotseling werd Jan heel kwaad. Hij had bij mij een mooie rijpe perzik gezien, terwijl bij hem een groene peer lag. 
Toch hadden we allebei hetzelfde, een vrucht van marsepein. 
 
De meest gedenkwaardige Sinterklaasavond was wel die waarop Sint en Piet in levende lijve op Doekenstadt 
verschenen. Nadat zij een en ander hadden uitgedeeld, namen ze Marie mee. Wij waren er heilig van overtuigd dat 
zij naar Spanje ging en dat wij haar nooit meer zouden zien. Zo groot als onze vreugde eerst geweest was, zo groot 
was onze teleurstelling toen zij na een half uurtje terug kwam. Oom Jos en oom Bruur, die voor Sint en Piet 
speelden, hadden, naar we jaren later hoorden, een wandelingetje met haar gemaakt. 
 
Met Kerstmis waren er 's morgens om zes uur drie heilige missen na elkaar. Daarheen werden we pas meegenomen 
toen we wat ouder waren. Toen we nog niet naar de kerk gingen, waren we wel bij het Kerstontbijt, dat naar de 
gewoonte van de streek bestond uit gebraden verse metworst, wittebrood en krentenbrood. Kerstkribben waren er 
weinig in het dorp en als iemand er een had, was dat meestal een constructie van papier die je uit elkaar kon 
trekken zodat er diepte in kwam. In de kerk was een echte met grote gipsen beelden. Al toen we nog heel klein 
waren, werden we meegenomen om die te zien. We kregen er uitleg bij en mochten wat munten gooien in een 
knikengel, die opzij van de stal stond. De engel zat op één knie en had op de andere een pot met een gleuf erin. Als 
je daar wat in gooide, begon de engel met het hoofd te knikken als bedankje. In die tijd was dat voor kinderen een 
grote sensatie. Een kerstboom gold als heidens, maar kon desnoods als er maar een kribje onder stond. In 
Nederland is de kerstboom ingevoerd uit Duitsland, en in Loo zag je dat letterlijk gebeuren. Gradus Evers, die een 
tuinderij had, ging met zijn groente in Emmerik naar de markt en bracht van daar een boom en versieringen mee. 
Wij mochten, toen we zelf nog geen boom hadden, elk jaar komen kijken. De kaarsjes werden dan aangestoken en 
er hing ook altijd iets voor ons in de boom. Ik herinner mij een chocolade huisje in gekleurd staniol waar een gat in 
gesmolten was. Vrouw Evers en de grote dochters ontvingen ons altijd bijzonder hartelijk. In 1925 kregen we zelf 
een boom en mooi bewerkte kleine gipsen beeldjes, alles een cadeau van opa Willem. De stal werd gemaakt door 
Willem Lap, naar het model van die in de kerk. Omdat kaarsjes te gevaarlijk geacht werden op de boerderij, hadden 
we elektrische lampjes. Het snoepgoed bleef in de boom hangen tot Driekoningen. Dan kwamen de schippers‐
kinderen van tegenover en werd alles verloot. 
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Oudejaarsavond werd er door jong en oud gekaart. Men sprak van "'t olde jaor kapot kaarten." Ik herinner mij niet 
dat Jan en ik op Doekenstadt hebben mogen opblijven. De braadworst die dan gegeten werd, maakten wij niet mee, 
evenmin als het schieten. Toch wist Jan te vertellen dat het oude jaar een ding was dat door de lucht kwam, en dat 
papa dat met zijn geweer kapot schoot. Oliebollen heb ik op de boerderij pas gegeten toen de familie Hooyman er 
later woonde. Onze moeder bakte wafels in een oud wafelijzer dat er geweest was toen zij kwam. Voor kinderen 
was het "gelukkig nieuwjaar" wensen een wedstrijd. Je verstopte je, en als er een grote aankwam, sprong je te 
voorschijn en riep: "Gelukzalig ni‐jjaor!" Gebruik was dat kinderen dan een dubbeltje of een kwartje kregen. 
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32 BEZOEK ONTVANGEN 
 
In de jaren twintig kon je, zoals al eerder opgemerkt, niet even telefonisch een afspraak maken voor een bezoek. 
Bijna niemand had een telefoon en wie er wel een had, moest het gewenste nummer aanvragen en wachten op 
bericht van het kantoor dat men de aansluiting tot stand gebracht had. Schriftelijk overleg nam enkele dagen in 
beslag en had een te officieel karakter. Familieleden en vrienden die ver weg woonden, kwamen meestal 
onverwacht binnen. Was dat tegen etenstijd, dan was het vanzelfsprekend dat ze mee aanschoven. Ze aten mee van 
wat de pot schafte. Bij een afgesproken bezoek werd extra werk gemaakt van het eten. Degenen die in hetzelfde 
dorp woonden, gingen zelden bij elkaar op het eten. Zo heeft moeder in de tijd van Doekenstadt nooit meer in haar 
ouderlijk huis gegeten. 
 
Onze ouders waren zeer gastvrij. Dat gold in het bijzonder 
voor papa's tantes Leida, Anna en Marie en voor zijn oom 
Jan, die als ze bij ons op bezoek waren of logeerden, te gast 
waren in hun ouderlijk huis. Het toeval wil dat er ter 
gelegenheid van een bezoek van tante Marie een foto 
gemaakt is (Figuur 32‐1). Het gaat om een opname die ik als 
kind wel eens gezien moet hebben, maar waarvan ik niet 
meer weet wie de jonge vrouw is die rechts in het gras zit. 
Wel staat mij vaag bij dat mij eens gezegd is dat zij Gretha is, 
een Duits nichtje dat enige tijd bij ons gewoond heeft. Toch 
noem ik haar maar "de onbekende". In het gras naast "de 
onbekende" zit moeder. Achter moeder troont opa Peters in 
zijn leunstoel. Naast opa zit tante Marie Lensen‐Lensing uit 
Apeldoorn. Links achter staat papa. Jan en ik zitten op de 
voorgrond. Ik vermoed dat Jan het ventje is dat links achter 
de grote hond zit, en dat ik voor "de onbekende" zit en een 
kleinere hond vasthoud. 
 
We hebben ons opgesteld vóór het voorhuis, in de siertuin. 
De perenboom zit vol in het blad. Het moet dus na de lente 
geweest zijn, maar zeker niet laat in de zomer. De violen 
staan er namelijk nog goed bij. Aardig is dat papa een 
viooltje in een knoopsgat heeft gestoken. Opa en papa 
dragen een strohoed en het ziet er naar uit dat de foto in juni 
gemaakt is, vermoedelijk in 1923, het jaar waarin Jan drie 
werd, ik vier, papa 28, moeder 30, opa 66. Het gaat om een 
kiekje en niet om een foto door een vakman gemaakt. We 
moeten ook een gast gehad hebben die een camera rijk was, 
misschien een van de kinderen van tante Marie of haar man, 
Willem Lensen zelf. 
 
Doordat papa enig kind was, kwam het wel dat hij nogal veel contact had met zijn familie, vooral met neven en 
nichten. Alleen al tante Marie had voor vijf nichten en evenveel neven gezorgd. Ik kan ze nog opnoemen zonder de 
stamboom te raadplegen: de meisjes waren Agnes, Marie, Lien, Josien en Annie, de jongens Hugo, Harrie, Johan, 
Willem en Joseph. Ook aan de Peterskant zat papa goed in de neven en nichten. Vooral met papa's leeftijdgenoten 
waren er bezoeken over en weer. Ook opa's zuster Nel Hooyman‐Peters, zijn broer Hent uit Wehl  en zijn broer Jan 
uit Irnsum herinner ik mij als bezoekers. Jan, die pastoor was in Irnsum in Friesland en die wij naar de gewoonte van 
de tijd "heeroom" noemden, kwam een enkele maal logeren. Hij hield ervan met opa, de smeden en meester Hoen 
te kaarten. De smeden konden later smakelijk vertellen hoe de pastoor zijn broer Willem eens geplaagd had door 
toen ze zouden gaan spelen, een aantal guldens en rijksdaalders op tafel te gooien, terwijl de andere kaarters een 
stuk of wat dubbeltjes klaar gelegd hadden, zoals ze dat gewoon waren. Opa was toen heel kwaad geworden, was 
opgestaan en had gezegd dat hij als het er zo naar toe moest, niet meedeed. Als heeroom Jan logeerde, werd er elke 
dag feestelijk gegeten, iets wat die zeer waardeerde. Van één keer herinner ik mij dat hij zijn waardering bij het 

 

 
Figuur 32‐1 

Tante Marie op bezoek. 
 

In de voortuin. Linksachter papa staande, opa Willem 
zittend, tante Marie Lensen-Lensing zittend, in het midden 
moeder, rechts een onbekende met hond Wallie, linksvoor 

Jan of Wim met hond Tref, rechtsvoor Jan of Wim. 
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weggaan liet blijken door Jan en mij een briefje van tien gulden te geven met de toevoeging dat wij dat samen 
moesten delen. Opa zei prompt: "Mor, dat motte gillie niet deurscheure." Voor een tientje kon je toen 200 repen 
chocolade kopen. 
 
Opa had nog een broer die pastoor was in Friesland, en wel 
in Bakhuizen (Figuur 32‐2). Ik moet hem wel eens gezien 
hebben, maar daarvan ben ik mij niet bewust. Wel kan ik 
aan zijn dood mijn oudste herinnering exact dateren. Voor 
de acht grote ramen op de begane grond van het voorhuis 
werden elke avond de luiken gesloten. Op zekere morgen 
bleef er voor elk raam één luik dicht. Toen ik vroeg waarom 
dat was, werd mij gezegd: "Heeroom Piet is dood." Dat was 
op 7 januari 1922. Opa's oudste heerbroer was daags 
tevoren gestorven. Als teken van rouw zaten wij tot na zijn 
begrafenis overdag in het halfduister. 
   

 

 
Figuur 32‐2 

Heeroom Petrus (Piet) Peters 
 

* 28-6-1851  6-1-1922 
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33 BEZOEKEN BRENGEN 
 
Het belangrijkste familiebezoek dat wij vanuit Doekenstadt brachten, was dat aan tante Leida in Hüthum. Jan en mij 
werd gezegd dat deze tante de wens geuit had ons nog eens te zien, iets wat wel in verband stond met het feit dat 
wij opgroeiden in het huis waar zij ook haar kinderjaren had doorgebracht. Wij gingen met de brik naar het tussen 
Elten en Emmerik gelegen Hüthum, waar Leida Hebben‐Lensing woonde bij haar zoon Hugo op de Ortscherhof. Pas 
later begreep ik dat dit de boerderij was waar Leida's vader en onze overgrootvader, wiens foto bij ons in de 
woonkamer hing, vandaan kwam. 
 
Van de lange tocht met de brik over ongeplaveide wegen herinner ik mij de twee 
repen chocolade die Jan en ik voor onderweg meekregen. Ze waren van het merk 
Kwatta, dat toen zo veel gegeten werd dat "kwatta" een soortnaam geworden is. 
Je had melkchocolade in blauwe wikkels en pure in roze. Op beide soorten stond 
een soldaatje dat je kon uitknippen en als bon sparen. Kwatta werd blijkbaar veel 
door soldaten gebruikt en op de wikkels stond het voor ons kinderen 
onbegrijpelijke "Manoeuvrechocolade" (Figuur 33‐1). Op de pure en nogal bittere 
variant waren we niet zo dol en zo kwam het wel dat we daar nog niet van 
gegeten hadden toen we de grens naderden. Moeder liet ons de repen doorbre‐
ken omdat we anders misschien moeilijkheden zouden krijgen bij de douane. De 
eerste wereldoorlog lag nog niet ver achter ons en in Duitsland heerste grote 
schaarste. 
 
Op de Ortscherhof maakte een oud kabinet met een tijgervel ervoor een grote 
indruk op mij, vooral omdat de kop van de tijger in opgestopte vorm aan het vel 
zat. Er was een goed middagmaal met als bijzonderheid een schaaltje champig‐
nons, de eerste die ik in mijn leven gegeten heb. Aan de boerderij als geheel heb 
ik slechts een zeer vage herinnering, die ik niet heb kunnen verifiëren en 
aanvullen. De Ortscherhof, dicht bij de Rijn gelegen, lag in de laatste oorlog in de frontlinie en de oude gebouwen 
zijn volledig kapot geschoten. 
 
Bij tante Anna Geene‐Lensing en oom Willem kwamen we wel eens met de Huissense omdracht. Vanaf het 
verhoogde terras van Café De Zon konden we dan mooi de processie zien. De plechtigheid bij het rustaltaar dat daar 
stond, maakten we van dichtbij mee. Van de tocht met de brik herinner ik mij dat we op de heen‐ en terugweg 
moesten uitstappen voor papa met het rijtuig de pont opging. Ons werd uitgelegd dat dat was omdat het paard op 
de pont zou kunnen schrikken met alle gevolgen van dien. 

 
Een elk jaar terugkerende tocht was die naar de Nieuweling in het 
naburige Groessen, eerst met de brik, later met de Ford, die papa 
gebruikte bij de CAMIZ (Figuur 33‐2). We waren dan op de zondag 
van de Groessense kermis te gast bij papa's neef Paul Peters en 
diens vrouw Johanna, die zoals we gezien hebben, altijd bij ons 
kwamen op de Lookermis. Opa Peters was in Groessen ook van de 
partij op de boerderij van zijn broer Paul, die toen al overleden 
was, en diens vrouw Sientje, die deel uitmaakte van het gezin van 
haar zoon. Dat papa goede vrienden was met zijn neef Paul (Figuur 
31‐1) was wel te verklaren door het feit dat ze allebei enig kind 
waren en doordat de afstand tussen Doekenstadt en de Nieuweling 
maar enkele kilometers was. 
 
Vast onderdeel van het programma was ook daar een wandeling 
door de tuin en over het bedrijf, waarbij Jan en ik altijd weer 
gewaarschuwd werden dat de grote acacia vóór het huis vergiftig 
was. We zagen dan ook de broeibakken met de meloenen waarvan 

 

 
Figuur 33‐2 

Hugo Peters met de eerste Ford van de CAMIZ. 
 

Op de voorburcht van kasteel Doornenburg. 
De linker van de twee meisjes is Lena Derksen 

(Leentje van het kasteel). De naam van het andere 
meisje is onbekend. 

 

 
Figuur 33‐1 

Kwatta’s Manouvre Chocolaad. 
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tante Sientje het zoetzuur maakte dat we 's middags bij het soepvlees genoten hadden. 
Papa's neef Theet Peters in Baak was tevens een jachtvriend van hem. Op een zondagmiddag in de zomer reden we 
daar heen in de Ford. Boven de achterdeur van de boerderij was daar ‐ in een ovaal, meen ik mij te herinneren ‐ 
"Holtslag" geschilderd. Dat was ook de meisjesnaam van Theets vrouw, tegen wie wij "tante Elisabeth" zeiden.  
Er waren kinderen van rond onze leeftijd en het bezoek verliep volgens het gewone patroon. We kregen met onze 
achternichtjes en ‐ neefjes wat te eten en te drinken in de woonkeuken en de grote mensen trokken zich terug, niet 
zoals elders de gewoonte was, in de woonkamer, maar in de beste kamer. Dat maakte voor mij de zaak extra 
spannend: hoe zou die kamer er uitzien? Ons werd gezegd dat we maar buiten moesten spelen. Het lukte mij toch 
om met een smoesje binnen te komen in de boerensalon. Dat maakte mijn middag pas goed. In de kamer hingen 
geschilderde portretten van de voorouders en daar was ik van onder de indruk. Of ze goed of slecht van kwaliteit 
waren, zag ik toen niet, maar het was olieverf op doek en dat alleen al vond ik prachtig. Toen we weer in de auto 
zaten, kregen we te horen dat we ondeugend geweest waren. Ook dat hoorde tot het vaste patroon. Het spelen 
buiten had onder andere bestaan uit om het huis rennen, waarbij we natuurlijk telkens langs de ramen van de beste 
kamer kwamen, waarschijnlijk zo nu en dan met geschreeuw. Het was moeilijk te begrijpen wat daar verkeerd aan 
was. 
 
Als we op "De Stoeterij" in Elden op visite waren, bezochten we tegelijk papa's en moeders familie. Tante Sophie, 
een dochter van opa Willems oudste broer Hent in Wehl, was getrouwd met Theodoor Schouten, een zoon van 
Anna Evers, een zus van opa Jan Evers en evenals moeder afkomstig uit De Prins in Loo. 
Anna had met haar man Everard Schouten ook op De Stoeterij gewoond, maar toen wij in Elden kwamen, woonde 
zij als weduwe in Den Haag. Toen ik haar daar heel veel later eens opzocht, was ik getroffen door haar gehechtheid 
aan Loo. Niet alleen hing de pentekening van De Prins die ik voordien voor haar gemaakt had (Figuur 33‐3), in haar 
zitkamer, zij vertelde ook dat zij in de examentijd in de krant de lijsten van geslaagden bijhield om te zien of er ook 
een kleinzoon van haar broer Jan bij was. Dat ging om Jan en mij, en onze grootvader Jan was toen al bijna vijftig jaar 
dood. 

 

 
 
Elk jaar gingen Jan en ik met opa Willem in Apeldoorn logeren bij tante Marie van de foto met "de onbekende". 
Willem Lensen had in Apeldoorn aan de markt café "De Stoomploeg". We gingen pas als de Eldense blauwe, een 
smakelijk ouderwets soort pruimen, rijp waren. Daarvan moest namelijk een mandje mee. Jan en ik gingen elke dag 
naar de bongerd om te kijken of het al zo ver was. Soms kneedden wij een paar harde pruimen zacht en brachten 
die naar opa. De pruimen waren dan glimmend donkerblauw en opa zag direct dat het matblauwe waas eraf was en 

 

 
Figuur 33‐3 

Café ‘De Prins’ in de Loostraat. 

Deze pentekening heb ik gemaakt naar een foto die sinds 1929 een 
poosje als prentbriefkaart in de handel is geweest. 

Toen de foto gemaakt werd, waren de kleine ruitjes links, in de 
winkel, er nog. In het café, rechts, waren ze al verdwenen. Op de 

tekening heb ik ze “hersteld”. 
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gromde wat. Als er dan eindelijk genoeg rijpe vruchten waren, bracht papa ons met een mandje daarvan en met opa 
naar Arnhem, waar we de bus namen. 
 
Tijdens de tocht over de Veluwe wees ik Jan op de ronde met riet gedekte houten hutten zoals die toen hier en daar 
stonden, en vertelde hem dat de Batavieren daarin gewoond hadden, iets waar ik heilig van overtuigd was. 
Van de kinderen Lensen waren er toen nog enkele thuis, zeker Marie en Annie en Joseph, de jongste, die een paar 
jaar ouder was dan wij. Voor Joseph waren wij natuurlijk boerenpummeltjes, maar de meisjes waren reuze aardig 
voor ons. Bij tante Marie, die in dezelfde omgeving was opgegroeid als Jan en ik, voelden wij ons helemaal thuis. 
 
Een vast uitje was een wandeling naar paleis Het Loo. Als ik daar nu kom, denk ik nog wel eens aan de grote 
teleurstelling die het gebouw mij als kind bij mijn eerste bezoek bezorgd heeft. Ik had mij iets heel anders 
voorgesteld dan zo'n symmetrisch wit gebouw; iets met torens en kantelen zoals de paleizen waarin op de plaatjes 
in de sprookjesboeken prinsen en prinsessen woonden. 
 
Opa trakteerde de familie Lensen altijd op een rijtoer. We gingen dan in twee landauers naar de echoput en de 
Julianatoren. Ieder jaar luisterde ik weer als betoverd naar de langzaam en plechtig door de gids bij de put 
uitgesproken woorden: "Deze put is gegraven op last van koning Lodewijk ...," wie dat dan ook geweest mocht zijn. 
Dat deze ooit ons eigen Loo bezocht had, wist ik toen al helemaal niet. Dat de burgemeester van Wezel "Ezel" 
heette, was zeker bij het eerste bezoek een verrassing. Het antwoord op: "Hoe was de aardman toen je hem hebt 
getrouwd?" bleef onveranderd griezelig. Boven vanaf de Julianatoren zagen we het landschap afwisselend door een 
rood, geel, blauw en groen ruitje, voor kinderen een leuke sensatie. We beleefden er ook ons plezier aan de 
dwaaltuin met de lachspiegels. 
 
Tante Anna, de zuster van grootvader Jan Evers, is al ter sprake gekomen. Dina, zijn andere zuster, was jong 
gestorven. Van haar hoorden we nog vertellen dat zij heel mooi geweest was en voortreffelijk kon biljarten. 
 
Door oma's tweede huwelijk was er een grote groep familieleden bij gekomen in Doornenburg, waar moeders 
stiefvader vandaan kwam. Daar was zijn broer Bernard op het postkantoor, zijn tante Marie Cornelissen‐Derksen op 
de boerderij Slangenburg en schoonmoeder van Bernard (Figuur 33‐5), zijn tante Hentje Derksen‐Loeff op de 
kasteelboerderij (Figuur 33‐6). 

 

   
 

 

 
Figuur 33‐5 

Johanna Maria Hermina (Marie) 
Cornelissen-Derksen 

 
* 1-4-1858  + 11-5-1941 

 

 
Figuur 33‐4 

Bernard Derksen van het postkantoor te Doornenburg met zijn gezin. 
 

Van links naar rechts : Ben, Wim, Jan, Mien Derksen-Cornelissen, Jos, 
Bernard Derksen, Thé. 
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De vijf jongens op het postkantoor (Figuur 33‐4) waren rond de leeftijd van Jan en mij, de dochters en zonen op 
Slangenburg waren leeftijdgenoten van onze ouders, de jongens van het kasteel en hun zus iets jonger. 

 

 
 
Er waren dus vele mogelijkheden tot contacten over en weer, en Doornenburg, tegenover Loo op de andere 
Rijnoever gelegen, was per fiets gemakkelijk te bereiken. Op Doekenstadt hadden Jan en ik nog geen fiets, maar we 
werden wel door ouderen achterop meegenomen naar Doornenburg, waar voor ons veel te beleven viel, vooral op 
het kasteel. De boerderij waar de familie Derksen woonde, was op de voorburcht (Figuur 33‐8). In het woonhuis was 
een gezellige woonkeuken met een heel grote schouw en een fraaie oude kastwand, waaraan voor mij een aardige 
herinnering verbonden is. 
 
Toen Jan en ik er eens waren, moesten wij tegen een deurpost gaan staan. Een van de jongens gaf daarop onze 
lengte aan met een plakkertje. Toen we een paar maanden later weer eens op het kasteel waren, bleken wij tot 
onze verbazing vijftien centimeter gegroeid te zijn. Het was vooral oom Thé die van dit soort grappen hield. Hij was 
ook degene die ons soms meenam het kasteel (Figuur 33‐7)  zelf in, dat toen nog niet gerestaureerd was. Boven in 
de onoverdekte toren stond een kruisbessenstruik; als er rijpe aan zaten, mochten we die opeten. Oom Thé wees 
ons dan ook waar Loo lag en waar we ons huis konden zien. In de ridderzaal was een stucplafond met een ridder te 
paard in het midden. Die werd geïnterpreteerd als Gijsbrecht van Aemstel. Als de ridders in die zaal zaten te drinken, 
zo vertelde Thé, dan zagen ze Gijsbrecht over het plafond rijden. Enkele jaren geleden hoorde ik van Lena, de 
dochter, nog het volgende verhaal. Broer Jan was er eens op familiebezoek geweest met papa op een middag dat 
tante Hentje niet thuis was. Het was bijzonder gezellig geweest, en Jan had later gezegd: "Als die olde vrouw niet 
thuus is op 't kasteel, dan kuj dor schik hebben!" Toen dat tante Hentje, die een heel gemoedelijk iemand was, ter 
ore was gekomen, had ze er hartelijk om gelachen. 

   

 

 
Figuur 33‐6 

Hentje Derksen-Loeff met o.a. 3 van haar kinderen met op de achtergrond de poort van kasteel Doornenburg. 
 

Voor : (onbekend) en Lena. 
Achter : Dries Hoogveld (later getrouwd met Lena), Jan, Hentje Derksen-Loeff, Thé.  
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Figuur 33‐8 

De voorburcht van kasteel Doornenburg gezien vanaf het kasteel. 

 

 
Figuur 33‐7 

Kasteel Doornenburg voor de 1e restauratie.  
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34 RONDOM HET VERTREK VAN DOEKENSTADT 
 
Het moet in de loop van 1927 geweest zijn dat het tot Jan en mij begon door te dringen dat we Doekenstadt in de 
nabije toekomst zouden verlaten. Papa zou de boerderij verpachten en zijn hoofdbezigheid bij de CAMIZ hebben. Hij 
bleef zich wel boer noemen en we zouden ook wat grond in eigen beheer houden: het land dat bij het huis van Jan 
Verhoeven hoorde, de wei achter de dijk, de kersenbongerd en het land dat Gerrit Eijkels in pacht had. Vóór het huis 
van Jan Verhoeven zou een dwarshuis gezet worden en daar gingen we voorlopig wonen. Intussen zou er een villa 
gebouwd worden op het land voor de kersenbongerd, Eijkels verhuisde dan naar Groessen. Het vrij komende 
woonhuis dat nog met leem gemetseld was, zou nieuwe binnenmuren krijgen. Met al die bouwactiviteiten brak er 
voor ons kinderen een spannende tijd aan. Op 24 april 1928 mocht Jan de eerste steen leggen voor het dwarshuis. 
Mij werd gezegd dat ik dat later zou mogen doen voor de villa. Dat is in 1929 ook gebeurd, maar er is nooit een 
hardstenen plaat met inscriptie voor gekomen. Het gat dat daarvoor was uitgespaard, is later opgevuld met de plaat 
voor Jan toen die bij een verbouwing vrijgekomen was. Daardoor is de villa verkeerd gedateerd. Vanuit Doekenstadt 
konden we de nieuwbouw aan het huis van Jan Verhoeven van dag tot dag volgen. We konden dan zien hoe de 
opperman Jan Klappers echte cement maakte. Toen de panlatten op de beschoten kap lagen, hadden we gedurende 
een paar dagen een prachtig klimrek. De feestelijkheden rond het plaatsen van de meiboom op de schoorsteen kan 
ik mij goed herinneren. 
 
Ook in huis en op het erf kondigde het naderende vertrek zich aan. Op zekere dag zaten er Groningse boeren in de 
woonkamer. Die waren afgekomen op een advertentie waarin Doekenstadt te pacht stond. Van het moment 
waarop kwam vast te staan dat papa's neef Antoon Hooyman, zoon van Reinerus Hooyman en Maria Peters, zuster 
van opa, de pachter zou worden, herinner ik mij niets (Arch. BLP, nr 27). Wel staat mij bij hoe diens oudste zoon 
Theodoor alvast vooruit kwam om te helpen bij het werk. Theodoor vertelde mij onlangs dat dat geweest is in de 
eerste dagen van maart 1928. In die tijd 
was Thé Derksen van het kasteel in 
Doornenburg bij ons als bedrijfsleider. 
Hem zie ik vooral bezig met het in orde 
maken van de landbouwwerktuigen voor 
het erfhuis. Die werden ontroest en 
blauw en rood geschilderd. Aan de 
drukte op het erfhuis heb ik een vage 
herinnering. Later werd nog wel eens 
verteld dat papa het paard Steppie, dat 
ook te koop stond, op het laatste 
moment had teruggetrokken. Steppie 
ging naar het kasteel in Doornenburg. Bij 
Jan is nog een stukje van papa's geliefde 
paard in de vorm van een hoef, die is 
opgenomen in een koperen asbak. 
 
Op 1 mei 1928 kwam de familie 
Hooyman, die tot dan toe gewoond had 
op een boerderij "Het Roepenes" te 
Wenum in de gemeente Apeldoorn. 
Antonius Johannes Dominicus Hooyman 
en zijn vrouw Maria Judith Terhaard 
hadden toen ze in Loo kwamen negen 
kinderen: Theodoor, Rein, Antoon, 
Marie, Truus, Willemientje, Jan, Piet en 
Harrie. Verder maakte oom Jan Terhaard 
deel uit van het gezin. Toen de foto die ik 
onlangs van Rein Hooyman kreeg (Figuur 
34‐1), gemaakt werd, waren Piet en 
Harrie nog niet geboren. 

 

 
Figuur 34‐1 

De familie Hooyman-Terhaard op de boerderij het Roepenes te Wenum. 
 

Van links naar rechts : Rein op stoel, dan Truus staande, vader Hooyman 
zittende, Willemientje in armstoel, daarvoor in gras Theodoor en Antoon, moeder 
Hooyman zittende met Jan op schoot, Marie staande, oom Jan Terhaard zittende. 

 
De foto is te dateren aan Jan, die geboren is op 6 maart 1924.  
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Ik heb altijd aangenomen dat opa Willem 
zoon Antoon van zijn jong gestorven zuster 
Marie, die in Azewijn woonde, wel eens 
gezien had, maar ik heb lang gedacht dat 
papa deze neef pas had leren kennen toen hij 
in Loo kwam om de boerderij te pachten. Nu 
zag ik onlangs bij de Hooymannen op 
Doekenstadt een oude in wijnrood fluweel 
gebonden fotoalbum die blijkens de inscriptie 
het echtpaar Hooyman‐Terhaard bij het 
huwelijk op 7 mei 1913 ten geschenke 
gekregen heeft van drie neven: A. van Huet, 
Duiven, H. Peters, Loo, en P. Peters jr., 
Groessen (Figuur 34‐2). Het gaat hier om 
Laurens, Hugo en Paul. De opdracht is in het 
soort sierletters dat grootmoeder Dina had 
geleerd bij de zusters van J.M.J. in Zevenaar. 
Uit het feit dat zij de familienaam van de 
bruid niet goed spelt, zou je kunnen opmaken 
dat zij geen gedrukte uitnodiging bij de hand 
had. Waarschijnlijk was het jonge paar naar 
de gewoonte van die tijd persoonlijk komen 
uitnodigen voor de bruiloft. Antoon Hooyman 
kan dan de boerderij gekend hebben uit zijn 
jonge jaren. 
 
Ik heb mij pas veel later gerealiseerd hoe 
vreemd het was dat wij deze neef van papa 
niet aanspraken met oom en dat wij daarmee 
afweken van wat in de familie gebruikelijk 
was. Iedereen zei "Hooyman" en dat deden 
Jan en ik ook. Wel noemden wij zijn vrouw "tante". Hooyman zei tegen onze opa "ome Willem" en noemde onze 
ouders bij de voornaam. De kinderen Hooyman zeiden vanaf het begin "oom Hugo" en "tante Willemien". Papa en 
moeder werden zelfs peetoom en peettante van de later in Loo geboren Jozef. 
 
Omdat het dwarshuis nog niet klaar was, woonden wij vanaf 1 mei tot de Lookermis, half augustus, met de twee 
gezinnen in één huis, wat voor ons kinderen heel gezellig was. Rein, Antoon, Marie en Truus gingen met ons naar 
school. Marietje, die heel mooi kon schrijven, zat zelfs bij mij in de klas. De kleintjes, Jan, Pietje en Hars, liepen rond 
op het erf. Ze noemden de zusjes "Hienie" en "Duje", wat wij amusant vonden. We vonden het ook prachtig als zij 
tegen caramels, die op de Veluwe "caramelsteken" genoemd werden, "meltalteten" zeiden en tegen een kikvors 
"titwog". Ook vond ik het interessant dat de ouderen "ulle" en "wulle" gebruikten in plaats van "wi‐j". Tante, die uit 
Herwen kwam, had het Betuws dat op het Gelders Eiland gesproken wordt, op de Veluwe blijkbaar niet afgeleerd. 
Haar dialect verschilde niet veel van het Doornenburgs van opa Derksen. Of je aan Hooyman nog kon horen dat hij 
met Azems was opgegroeid, herinner ik mij niet. 
 
De meubels en het huisraad van de familie Hooyman kwamen per schip van Apeldoorn naar Loo. Ik was vooral 
onder de indruk van het zeer uitgebreide ameublement voor de beste kamer, dat helemaal uit krullen leek te 
bestaan. Het paste goed bij de schoorsteenmantel (Figuur 12‐3). Als ik op school mijn werk af had en mocht gaan 
tekenen, fantaseerde ik daar op voort.   

 

 
Figuur 34‐2 

Opdracht in een fotoalbum voor het bruidspaar Hooyman-Terhaard. 
 

Geschonken door drie neven van de bruidegom. De familienaam van de 
bruid is niet juist geschreven en voor de initiaal van de bruidegom, die 

Antoon heette, staat abusievelijk een L. De opdracht verraadt de hand van 
Dina Lensing. 
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Toen we in het nieuwe huis (Figuur 34‐3) met de lagere en kleinere kamers getrokken waren, vonden we het daar 
heel gezellig. De woonkamer met de oude meubels, waar opa zat, vonden we het plezierigste. De beste kamer was 
evenals die op Doekenstadt een overbodig vertrek. In mijn herinnering hebben we er maar éénmaal gezeten, toen 
architect Gerrit Feenstra bij ons was in verband met de plannen voor de villa. We misten Doekenstadt niet. We 
konden er binnen lopen zo vaak we wilden. In en om het vernieuwde huis was speelruimte genoeg. We hadden nog 
wat koeien, varkens en kippen, waar Toon voor zorgde, die evenals Marie Weijenberg met ons mee verhuisde. Toon 
zou ook meegaan naar de villa. Daar zou een schuur komen met varkenshokken en plaats voor vier koeien (Figuur 
34‐4). 

 

    
 
Wij woonden nog niet lang in het vergrote huis van Jan Verhoeven, toen duidelijk werd wie de volgende bewoners 
zouden zijn. Moeders broer Willem en zijn verloofde, Jo Holland, hadden trouwplannen en toonden belangstelling. 
Ik hoor papa nog zeggen: "Wat jammer dat ik dat niet eerder geweten heb. Dan had ik een paar duizend gulden 
meer verbouwd. Het nieuwe voorhuis had namelijk 3500 gulden gekost en de bedoeling was geweest het huis en de 
bijbehorende grond aan een kweker te verpachten. Oom Willem was voorlopig tevreden met de nieuwbouw. Voor 
hem was het namelijk belangrijker dat er een plaats was voor kippenhokken en voor een broedlokaal. Zo kon hij de 
broederij die hij op Het Valkenhof begonnen was, uitbreiden. De meest geschikte plaats voor een broedlokaal was 
de voormalige konijnenren aan de kant van Doekenstadt. De bouw financierde oom Willem zelf. Hij liet ook de 
keuken uitbreiden en een kantoor bouwen (Figuur 34‐5 en Figuur 34‐6). Terwijl wij de bouw van de villa volgden, 
hadden we ook bouwactiviteiten in en naast onze nieuwe woning.  

 

    
 

 

 
Figuur 34‐6 

De voedergang met smalspoor van de kuikenbroederij van Willem 
Derksen. 

 

 
Figuur 34‐5 

Het door Hugo Peters verbouwde huis van Jan Verhoeven waar 
Willem Derksen zich vestigde met zijn kuikenbroedbedrijf. Willem gaf 
dit huis dezelfde naam als de boerderij ‘Valkenhof’ waar hij vandaan 

kwam. 

 

 
Figuur 34‐4 

 

 
Figuur 34‐3 
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Opa was het niet eens met de door papa ondernomen bouwactiviteiten. Een paar jaar geleden trof ik Jan Lamers, de 
zoon van de steenovensbaas van moeders oom Jan van Sadelhoff. Toen Lamers junior een vracht stenen had 
moeten afleveren, had hij opa getroffen. Die had gezegd: "Hi‐j bouwt net zo lang tot ie gin boks mir an de kont het." 
Voor de villa kregen we gele stenen, die oom Jan voor zijn aangetrouwde neef gereserveerd had. 
Toen oom Willem en tante Jo op 25 februari 1930 trouwden (Figuur 34‐6), was de villa nog niet klaar. Papa en 
moeder trokken er toch heen met Toon en Mieneke Weijenberg, die inmiddels haar zus Marie was opgevolgd. Opa 
bleef nog enige tijd bij het jonge paar. Jan en ik gingen logeren op Het Valkenhof. Daar bleven we tot de olie op de 
vloer van onze slaapkamer droog was. 

 
Vanuit het huis voor de kersenbongerd kwamen we nog geregeld in het huis van Jan Verhoeven, in ieder geval één 
maal per dag om tante Jo een kleine tuit melk te brengen. Ook liepen we veel op Doekenstadt, waar we niet 
hoefden te bellen aan de voordeur, ook niet bonzen op de buitendeur van de gäöt. Als we niemand zagen, meldden 
we ons door te kloppen op de deur van de woonkeuken. 
 
Antoon Hooyman senior kwam bijna iedere avond een praatje maken met zijn oom Willem en bracht dan verslag uit 
van de werkzaamheden op de boerderij, ook nog toen we voor de kersenbongerd woonden. Zoals uit het 
voorafgaande hier en daar blijkt, zijn de contacten met de bewoners van Doekenstadt, nog altijd Hooymannen, tot 
op de dag van vandaag gebleven. 
 

   
   

 

 
Figuur 34‐7 

Trouwfoto Josephus Maria Wilhelmus (Jos) Derksen en Petronella 
Johanna Christina Maria (Niel) de Kleijn in 1932. 

De bruidsjonkers zijn Harry en Engelbert van Lith, neefjes van de 
bruid. 

 

 
Figuur 34‐6 

Trouwfoto Wilhelmus Antonius Arnoldus (Willem) Derksen en 
Johanna Wilhelmina (Jo) Holland in 1930. 
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35 VERANTWOORDING 
 
Zou ik na 1928 nooit meer in Loo geweest zijn, dan zou dit verhaal er anders uitgezien hebben. Het zou veel korter 
geweest zijn. Mijn herinneringen waren dan minder scherp geweest en ik zou ze niet hebben kunnen aanvullen en 
hier en daar uitbouwen. Als ik mij soms afvroeg of ik iets wel of niet zou vermelden, kwam mij een opschrift voor de 
geest dat ik ooit zag op het "Kaffee Worpswede" in het Nedersaksische Worpswede (Figuur 35‐1). De tekst heb ik 
niet letterlijk voor de geest, maar die luidde ongeveer zo: Wer 't mag, der mag 't un wer 't nich mag, der mag 't jo 
wohl nich mögen.  
 

 

 

 
Figuur 35‐1 

‘Wer ‘t mag, der mag 't un wer ‘t nich mag, der mag 't jo wohl nich mögen’ 
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36 BIJLAGE 1 : GENEALOGIE 
 

 

 
   

 

 
Figuur 36‐1 

Kwartierstaat diagram van Wim en Jan Peters. 
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Figuur 36‐2 

Gezin van Hugo Lensing en Agnes Bus met partners. 
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Figuur 36‐3 

Gezinnen van Anna van Sadelhoff met Jan Evers en Theo Derksen met partners. 
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37 BIJLAGE 2 : TOPOGRAFIE 
 

 

 

 
Figuur 37‐1 

Topografische kaart van Loo en de omgeving rond Neder-Rijn en Pannerdens kanaal rond 1925. 


