
14 Land van Lochem 2012 nr. 3

Izaak Biljardt

Het was me bekend, dat het huis in 1795 be-
woond werd door timmerman Izaak Biljardt, 
zijn vrouw Maria ten Dam en hun kinderen. 

Om andere redenen houd ik me namelijk met de 
geschiedenis van deze Izaak Biljardt en zijn gezin 
bezig. Toen ik kort geleden geheel onverwacht de 
hierboven vermelde gevelsteen onder ogen kreeg, was 
ik heel verrast. Bij H.B. dacht ik in eerste instantie aan 
Harmen Biljardt, zoon van Izaak en Maria. Hij heeft 
vroeger met zijn gezin in het linker deel van het huis 
gewoond. In het rechter deel woonden zijn ouders. 
Harmens vrouw heette echter Aleida van Doesburg. 

Niet overeenkomstig met de initialen E.J.T. Ging het 
hier dan wel om een Biljardt? En waar duidde het 
jaartal 1887 op? Maar voordat ik hierover verder ga 
eerst een stukje familie- en Lochemse geschiedenis.

Een stukje familiegeschiedenis
Wie in familiegeschiedenissen duikt komt er al gauw 
achter, dat men vroeger nogal ‘slordig’ was met het 
correct vermelden van de namen van één en dezelfde 
persoon. Izaak Biljardt kom je in de boeken tegen met 
de voornaam Izaak, Isaak, Izak, Isaac, Isac en zelfs 
Jan en met de achternaam Biljardt, Biljard, Biljart, 
Beljardt, Beljard, Beljart, Bellejard, Beliard, Beliart, 

Bijzondere bewoningsgeschiedenis

De gevelsteen van het pand Markt 
27-28 in Lochem
Eddy ter Braak

Aan het smalle oostelijke deel van de Markt staat tegenover de Gudulakerk een oud pand, 
dat nu in gebruik is bij ‘Bril-In-Mode’. Het huis staat op de gemeentelijke monumentenlijst. 
‘Bril-In-Mode’ heeft het pand een paar jaar geleden laten opknappen, daarbij rekening 
houdend met de monumentale waarden. Bij het verwijderen van een dikke verflaag aan 
de voorzijde kwam rechts van  de linker voordeur een gevelsteen tevoorschijn met het op-
schrift “E.J.T.   H.B.    1887”. Bij navraag bleek, dat men geen idee had over de betekenis 
van deze initialen en het jaartal.
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Beeljaart, Beliaard en zelfs Bilzard. Dat maakt het 
zoeken niet gemakkelijk. Nog moeilijker wordt het, 
wanneer het gaat om personen die op boerderijen 
hebben gewoond, waarbij de naam van de boerderij 
ook nog eens een rol in de achternaam gaat spelen. 
De vrouw van Izaak Biljardt, Maria ten Dam, was in 
de doopakten eerst niet te vinden. Ze blijkt namelijk 
onder de naam Marijgjen Ikkink gedoopt te zijn. En 
dat, terwijl haar vader Gerrit ten Dam(me) heette. 
Maar omdat hij bij zijn vrouw op boerderij Ikkink 
ingetrouwd was, kreeg hij in het dagelijks gebruik 
‘Ikkink’ als achternaam.
Het echtpaar woonde echter niet de rest van hun leven 
op deze boerderij, gelegen in het buurtschap Langen 
onder Lochem. Na ruim tien jaar verhuisde het gezin 
naar het centrum van Lochem. Voor velen bleef het 
echtpaar echter Ikkink heetten. Zelfs in de officiële 
papieren kom je hen zowel als Ikkink (en allerlei 

afgeleiden daarvan als Eikings, Eijkings, IJking en 
Ikking) en als ten Dam of ten Damme tegen. Gerrit 
was ook onder de naam Gerrit Ikkink begraven! Maria 
(Marijgjen) was echter wel onder de naam ten Dam 
getrouwd. Allemaal heerlijk duidelijk!
Waar en hoe Izaak en Maria elkaar hebben leren 
kennen, is niet bekend. Izaak werd in 1766 in de stad 
Utrecht geboren. Hij moet op een bepaald ogenblik 
naar Lochem gekomen zijn. Feit is, dat het stel op 31 
december 1790 in Lochem trouwde. Waarschijnlijk 
hebben ze de eerste tijd na hun huwelijk bij de moeder 
van Maria, Jenneke Ikkink, in de Smeestraat inge-
woond. Maria’s vader was ondertussen overleden. 
In de huisnummerlijsten, die trouwens niet altijd 
betrouwbaar zijn, staat Izaak Biljardt in het jaar 1795 
voor het eerst vermeld, wonend op nummer 35. Waar 
dat in Lochem was, staat er niet bij. Maar als je de 
namen van zijn buren in 1795 vergelijkt met die op 
latere lijsten, dan is het bijna zeker, dat het echtpaar 
toen al in het pand aan de Markt woonde. Het is dus 
ruim tweehonderd jaar geleden, dat een Biljardt zich 
in het huidige pand Markt 27-28 vestigde.

Molenstraat-Bagijnestraat-Markt
Alleen lag het pand destijds niet aan de Markt! Zo-
als op het afgebeelde deel van de kadastrale kaart 
van Lochem uit 1832 te zien is, lag in die tijd rond 
de Gudulakerk een grote open ruimte, die tot zeker 
1829 als begraafplaats in gebruik is geweest. In dat 
jaar werd het door de landelijke overheid verboden 
de doden nog langer binnen de bebouwde kom te 
begraven. Waarschijnlijk werd de begraafplaats rond 
de kerk echter nog tot 1830 als zodanig gebruikt. 
Waar moet men in die tijd anders de doden hebben 
ondergebracht? De nieuwe begraafplaats aan de voet 
van de Paasberg was in 1829 nog niet klaar. Deze 
werd pas in 1830 officieel geopend.  In de notulen 
van de Lochemse gemeenteraad van 2 september 
1828 is het volgende te lezen: “Door den President 
kennis gegeven van een aanschrijving van den Heere 
Gouverneur, betrekkelijk de wijze van aanvraag ter 
erlanging der nodige autorisatie ter aankoop van 
grond voor een nieuwe begraafplaats enz.” Men had 
in 1828 nog niet eens de financiën voor een nieuwe 
begraafplaats rond!

Toen Izaak en Maria zich rond het jaar 1795 in het 
pand F 365/366 vestigden, woonden ze dus aan de 
rand van een begraafplaats, die nog in gebruik was. 
Het terrein voor hun huis maakte nog geen deel uit 
van de Markt. 
In hun tijd was de indeling van de huisnummers in 
Lochem nog heel anders geregeld als nu. Nu is er een 
nummering per straat. Toen nummerde men simpel-
weg in een keer de hele stad door (een zogenaamde 
rondnummering). Dat is ook te zien op de hiervoor 
afgebeelde kadastrale kaart. In de Grote (of Gudu-
lakerk) staat “371 en Laatsten”. Men was in 1832 
met slechts 371 nummers de hele stad rond geweest!
Wanneer op een bepaald moment in de oude huisnum-
merlijsten straatnamen gaan verschijnen, behoren 

De betreffende gevelsteen, te vinden rechts van linker deur in 
het pand. Op de foto staat er een korf met kallebassen voor.

Kadastrale kaart van Lochem uit 1832. Pand nummer 366 is 
het pand van Izaak Biljardt.
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pand nummer F 3675/366 en omringende panden 
eerst nog tot de Molenstraat en later tot wat nu de 
Bagijnestraat is. In de tijd rond 1832 heette de straat 
volgende de kaart nog officieel de Bagijnenstraat! 

“Op den kleinen kerkhof ”
Eeuwenlang heeft men in Lochem de doden be-
graven in en om de Gudulakerk. De welgestelden 
lagen in de kerk en de minder bedeelden erbuiten. 
Vroeger zorgden de ‘noabers’ voor het begraven. 
Maar dit leidde nog wel eens tot ‘onzorgvuldig-
heden’. Men had de doden bijvoorbeeld niet diep 
genoeg begraven, waardoor ’s winters na strenge 
vorst nog al eens beenderen naar boven kwamen. 
Of men had strijd met anderen om de grafplek, 
omdat men niet precies wist waar de graven lagen. 
Daarom werd er vanaf 1777 een doodgraver aan-
gesteld en kwam er een kaart met de plaats van de 
graven en een instructie voor het begraven.  
In 1790 werd er nog een nieuwe afzetting rond de 
begraafplaats aangebracht. Het ging hierbij om 
stenen palen met ijzeren kettingen daartussen. De 
palen werden vastgezet in de oude muurfundamen-
ten rond de begraafplaats. 

Op deze stenen palen met hun kettingen moeten 
Izaak en Maria vanaf de achterkant van hun huis 
hebben uitgekeken. De voorkant was toen namelijk 
nog aan de kant van de Bagijnestraat!
Het echtpaar heeft tot de dood van Izaak in 1841 
in het huis gewoond. 
Ongeveer in 1822 kwam zoon Harmen met zijn 
vrouw naast hen wonen. Waarschijnlijk maakte het 
huisje van Harmen oorspronkelijk deel van het huis 
van Isaak. Op de huisnummerlijst van 1822 staat 
de huisjes van vader en zoon Biljardt vermeld met 
de nummers 125 en 125A. Kadastraal gezien heeft 
het gedeelte van Harmen in 1832 voor het eerst een 
eigen nummer: F365. 
In een notariële akte uit 1832, opgemaakt ten be-
hoeve van een hypotheek, worden de huisjes van 
Izaak en Harmen duidelijk als één huis aangemerkt. 
Ook al hadden ze toen al wel in het kadastraal 
register elk een eigen nummer. Vooral de woning 
van Harmen moet wel erg klein zijn geweest. 

In dezelfde notariële akte uit 1832 wordt het 
huis omschreven als “op den Kleinen Kerkhof 
staande”. Dat lijkt een wat vreemde omschrij-
ving. Maar waarschijnlijk is het kerkhof vroeger 
groter geweest en maakte het hele gebied tussen 
de kerk en de Bagijnestraat oorspronkelijk deel 
uit van het kerkhof. Dit laat ook de bijgevoegde 
afbeelding van een deel van het vroegere centrum 
van Lochem zien, met de Gudulakerk boven het 
midden van de afbeelding en het noordelijk deel 
van het kerkhof met de aangrenzende huizen van 
wat nu de Bagijnestraat is. Die straat was er toen 
blijkbaar nog niet.

Harmen en zijn gezin hebben ongeveer 15 jaar aan 

de Bagijnestraat gewoond. Om bij hun huisje te ko-
men moesten ze door een gang (een zgn. kluis) tus-
sen de aangrenzende huizen door. Harmen overleed 
in 1837, slechts 37 jaar oud. Zijn vrouw verhuisde 
daarop met haar kinderen naar de Achterstraat. 
Izaak Biljardt overleed vier jaar later, in 1841. 
Volgens de huisnummerlijst woonde zijn vrouw 
Maria in 1843 al niet meer aan de Bagijnestraat. 
We vinden haar in het bevolkingsregister van Am-
sterdam terug. Zij was daar aan de Kalverstraat bij 
haar dochter Reintje en haar man ingetrokken. Ze 
is in 1852 in Amsterdam overleden.

Bagijnestraat 54 en 55
Volgens het kadastraal register kwam het  pand aan 
de Markt in 1845 in handen van de Zutphense koop-
man in hout, A.G. Wijers. Izaak en Maria hadden in 
1832 f 500,- van hem geleend met de beide huisjes 
als onderpand. Mogelijk dat de afbetaling na het 
overlijden van Izaak stagneerde, waardoor de beide 
huisjes Wijers waren toegevallen. Hij verkocht 
ze al weer snel en in de loop der volgende jaren 
werden de huisjes een aantal keren doorverkocht. 
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In ongeveer 1875 kreeg het pand weer een Biljardt 
als eigenaar en bewoner. In dat jaar berichtte Jelle 
Biljardt, kleinzoon van Izaak Biljardt, namelijk aan de 
gemeenteraad, dat hij de panden Bagijnestraat 54 en 
55 had gekocht en dat zijn voornemen was: “de beide 
huisjes te verbouwen ten behoeve van zijn doofstom 
meisje, dat die in haar onderhoud konde voorzien met 
haar nog minderjarige broeder.” 
Hij wilde daarvoor van de gemeente graag toestem-
ming om de gang naast het pand bij het huisje aan 
te mogen trekken. De gemeente wees het verzoek 
echter af.
Vreemd is wel, dat in de kadasterboeken vermeld 
staat, dat de beide huisjes tot 1877 in bezit waren van 
bakker Martinus van de Riet te Lochem en dat ze in 
dat jaar verkocht waren aan Hendrikus Holterman en 
consorten, dagloner te Lochem.
Volgens deze kadasterboeken verkocht Hendrikus 
Holterman de huisjes pas in 1888 door aan een 
Biljardt, en wel aan Jelle Tjepke Frico en zijn beide 
zusters Hendrika Johanna Antonia en Joanna Hen-
drika. Vader Jelle had de huisjes dus op naam van 
zijn kinderen laten zetten. Maar hoe was het dan 
mogelijk, dat hij aan de gemeente meldde, dat hij de 
huisjes in 1875 al in zijn bezit had? Dat is me niet 
duidelijk geworden.
Behalve de eerder genoemde brief van Jelle Biljardt 
aan de gemeenteraad, integraal vermeld in de notulen 
van de raad van 26-4-1875, is er in de ‘Ingekomen 
stukken’ in het gemeentearchief een brief van hem 
aan de raad van 29-10-1875 over dezelfde kwestie. 

Daarin verzoekt hij de “Edelen Achtbaren Raad der 
Gemeente Lochem” o.a. “Mag er in de gang voor 
doorstroming van lucht voor de gezondheid in de 
slaapkamertjes raampjes gezet worden, om minstens 
één en één halve meter uit de vloer der gang.” Hij 
sluit zijn brief af met “Zoo nemen wij de vrijheid 
UEd. Achtb. te verzoeken, om voor verfraaiing en 
gezondheid de vergunning voor mijne minderjarige 
kinderen worde verleend.”

Of Jelle Biljardt de huisjes toch verbouwd heeft, is niet 
bekend. Zoon Jelle Tjepke Frico Biljardt, manufacturier 
van beroep, betrok in ieder geval pand 55 in mei 1876. 
Zijn zuster Hendrika Johanna Antonia werd een jaar 
later op hetzelfde adres ingeschreven. En in 1879 kwam 
zuster Joanna Hendrika er ook nog bij.
Jelle Tjepke Frico werd in 1875 met zijn 21 jaar nog 
minderjarig genoemd. Dat lijkt vreemd, maar tot 1901 
lag de grens voor meerderjarigheid nog bij 23 jaar. 
Huis nummer 54, het vroegere huis van Izaak Biljardt, 
werd verhuurd aan Jan Nicolaas Schadd, gepensioneerd 
commies, en zijn vrouw. 
Vanaf ongeveer 1876 woonden er dus weer Biljardts 
in één van de beide huisjes, nog steeds aangegeven 
als liggend aan de Bagijnestraat. Pas omstreeks 1889 
werden ze ingedeeld bij de Markt.
Nadat de Markt bestraat werd, zal het beeld van de 
huizen, grenzend aan het Kleine Kerkhof, zoals het 
gebied tussen de Gudulakerk en de huisjes ten noor-
den van de kerk genoemd werd, langzamerhand wel 
behoorlijk van uiterlijk zijn veranderd. De achterkant 

Op bovenstaande foto zijn de beide huisjes als één pand (voordien Bagijnestraat 54 en 55) te zien op het midden van de foto. 
Het huidige pand Markt 27-28 ziet er nog goeddeels zo uit, zoals het in de periode van ongeveer 1887/1889 gebouwd is. Alleen 
zijn de bovenraampjes in de gevel verdwenen en is er een dakkapel bijgekomen.
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van de huizen werd verbouwd tot voorkant. Dat is 
goed af te lezen aan het vroegere pand van Izaak 
Biljardt.

Achterzijde werd voorzijde
Volgens de kadasterboeken werden de huisjes in 1888 
al weer verkocht. Eerst aan Wilhelmina Geertruida 
van de Riet, weduwe van Jan Hendrikus Muijderman, 
“smederij doende”. Maar in hetzelfde jaar werden 
ze al weer doorverkocht. Dit keer aan de koopman 
Evert Jan Teunissen. 
Hier verschijnen de letters E.J.T. in beeld. Zou H.B. 
dan ook kloppen?  Inderdaad komen deze letters over-

een met de naam van zijn vrouw: Hendrika Barink.
Het zijn dus hun initialen, die op de gevelsteen staan. 
Maar hoe zit het dan met het jaartal 1887 op de 
gevelsteen? In het kadasterboek staat vermeld “dj. 
1889 Herbouw en Split”. Dat is en blijft onduidelijk.
De huisjes werden omstreeks 1887/1889 dus gro-
tendeels afgebroken, het grondoppervlak opnieuw 
ingedeeld en het front naar de marktzijde verplaatst. 

Koopman Evert Jan Teunissen heeft niet lang van 
zijn nieuwe onderkomen genoten. Hij verkocht de 
beide panden al weer in 1891. Kleermaker Hendrik 
Jan Wolters uit Lochem werd de nieuwe eigenaar. 
Bijna zeker was het pand ten tijde van het maken van 
de foto (op pagina 17) nog in handen van Evert Jan 
Teunissen. Als je naar de opgegeven beroepen van 
hem kijkt ten tijde van belangrijke gebeurtenissen in 
zijn volwassen leven, dan zie je dat hij begonnen was 
als dagloner, daarna wijnkopersknecht, vervolgens 
lange tijd koopman, dan fruithandelaar (rond 1900),  
nog een keer koopman, om daarna terug te vallen op 
het beroep van dagloner en tenslotte stoelenmatter.
Rond 1900 was hij dus fruithandelaar. En rond die 
tijd (zie het opschrift op het pand op de foto van het 
pas ingerichte pleindeel) was er een fruit- en groen-
tewinkel in het pand gevestigd.
Evert Jan Teunissen was volgens het bevolkingsre-
gister van Lochem op 1-12-1890 al met zijn vrouw 
en een dochter naar Hengelo (O.) vertrokken. In 1892 
kwamen ze echter vanuit Goor weer naar Lochem 
terug. Het was hem ondertussen blijkbaar financieel 
niet goed gegaan. Als beroepen staan in het Lochemse 
bevolkingsregister achtereenvolgens vermeld: koop-
man, dagloner en stoelenmatter. Ook het feit, dat ze 
zoveel adressen hebben gehad, wijst in die richting.

Op de uitvergroting van bovenstaande foto is de besproken 
gevelsteen te zien, net als nu half verborgen achter het luik 
rechts van de deur.

Markt 27-28 op een foto uit de 60er jaren.
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Het huis aan de Markt was niet de eerste plek, waar  
het echtpaar Teunissen in Lochem had gewoond. Voor 
ze zich hier vestigden, hadden ze sinds hun aankomst 
in 1883 al 6 andere adressen in Lochem gehad. 
Hoe hij er toe kwam om in 1888 het pand aan de 

Markt te kopen en helemaal 
opnieuw te laten opbouwen, is 
een groot vraagteken. 
Toen ze in 1892 in Lochem 
terug keerden, kwamen er bij 
al hun adressen tot aan zijn 
overlijden in 1912, nog 11 bij. 
Hendrika Barink overleed in 
1905, toen ze een tijdje aan de 
Blauwe Torenstraat woonden. 
Evert Jan Teunissen stierf in 
1912. Zijn laatste adres was 
Tramstraat 17, waar hij als 
stoelenmatter vermeld staat. 

Al heeft het pand aan de Markt 
nadien nog vele verschillende 
eigenaars en bewoners gehad, 
het is gelukkig goeddeels in de 
oude staat behouden gebleven.
Als u in de winkel van ‘Bril-
In-Mode’ komt, ziet u, dat 

daar nog steeds de oude schouw van het vroegere 
woonhuis aanwezig is.
Ook is uiterlijk nog duidelijk zichtbaar, dat het vroe-
ger om twee woninkjes ging, te zien aan de beide 
voordeuren in het pand.

De oude schouw

Bronnen:
- Kadaster Lochem, archief  1.073 Regionaal Archief  Zutphen
- Oud Archief  Lochem, archief  1.001 R.A.Z.
- Archief  Gemeente Lochem, archief  1.002 R.A.Z.
- Bevolkingsregister Lochem, archief  1.075 R.A.Z.
- Bevolkingsregister Laren, archief  1.076 R.A.Z.
- Geschiedenis van de Lochemse straten in woord en beeld door J.G.M. van Hoorn.
- Stadswandeling omstreeks 1820, in Scholtambt van Lochem nr. 6 (1985).
- Huisnummerboek Lochem (geschreven exemplaar) R.A.Z.

Klere halen in Lochem (Kleren 
kopen in Lochem) 
A.Meuleman

Onderstaand verhaal speelt in de dertiger jaren en is afkomstig uit het boek ‘Jongs,wi-j 
mot moar ’s kieken wat wodt’ van A. Meuleman van boerderij de  “Weijenberg” in Oolde 
bij Laren. Het oorspronkelijke verhaal is in dialect geschreven en voor het Land van Loch-
em vertaald.

Ja, wanneer je voor het eerst naar school gaat, heb je schoolkleren nodig. Nou, dan moeten we naar Lochem 
en zien dat we daar wat krijgen.
‘s Morgens heeft vader de fietsen klaar gezet. Om de stang heeft hij een molton doek gebonden, waar ik 

op kan zitten. Zelf fietsen is veel te gevaarlijk. De fiets van moeder is opgepompt en staat ook klaar. En toen 
naar Lochem toe.
Onderweg werd overlegd, dat ze de fietsen bij Vroom in de tuin wilden zetten.
De weg naar Lochem is nog een grintweg, met kuilen en gaten, die ik regelmatig goed kon voelen. Met de fiets 
kon je bij de Exelse Tol zo rechtdoor naar het spoor en dan de Mengerbrug over naar de smalle Berkelbrug. 
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Walderstraat, Lochem

Even later fietsten we de Walderstraat in, moeder zoals altijd, 
iets achter ons.
Bij Ter Mul staan allerlei soorten dameshoeden en petten in 
de etalage. Vlak voor het aannemen in de kerk, zijn ze meestal 
zwart, met belletjes eraan. Ook zelfbinders (de voorganger van 
de stropdas) voor dames en heren hangen er in allerlei kleuren.
Dan zijn we bij de tuin van Vroom en ik ben blij dat ik van de 
stang af kan. Ik heb stijve benen en ze trillen helemaal.
In een hoek staat een duiker, waar je het water kwijt kan (waar 
je kunt plassen) en dat kun je goed ruiken. Het is op de zelfde 
plaats, waar nu de kelder van het gemeentehuis is.
Het ding is scheef in de grond gegraven en afgesteld op de lengte 
van mijn vader. Ik moet opgetild worden en dan lukt het.
Bij Vroom moet ik eerst een paar lange zwarte kousen hebben, 
met elastieken die je met ijzeren sluitingen dicht moet doen. Ik 
hoef ze niet aan te doen. Het past altijd.
Ook kreeg ik een groene trui met drie grote groene knopen, maar 
die moest wel gepast worden. De vrouw van Vroom had thee 
gezet, met een H.O. beschuit. De kopjes en schoteltjes waren 
van blik en rammelden nogal.
Vader moest één gulden vijfennegentig afrekenen en moeder 
kreeg een zwartbonte zakdoek kado. Voordat we daar weg gingen, 
kon moeder nog even naar “het huusken” (WC).
Dan de markt op, van Jamin naar de Walderstraat. Op de hoek 

was een winkel in dames- en herenkleding van Izak Leverpol. We keken even door het raam naar binnen.
“Moet je eens zien “ zei moeder. Daar stond een kereltje voor het raam met een pakje aan van ongeveer mijn 
maat en er was ook nog uitverkoop. Nou, daar moeten we maar eens naar binnen. We kwamen binnen en uit 
het donker achterin de winkel kwamen Leverpol en zijn vrouw tevoorschijn. Ja daar voor het raam stond iets, 
dat ons misschien wel aanstond.
Nou, het kereltje werd uitgekleed en ik moest maar eens passen. De vrouw van Leverpol ging mee naar ach-
teren, naar de paskamer. Dat was ook de waskamer en de plaskamer.
Het daglicht kwam van boven. Tegen de beide wanden stonden twee grote spiegels, van de vloer tot aan de 
zolder. Daar kon je jezelf van voren en van achteren bekijken.
Op de vloer lag een Chinamat. Er was ook een grote roodkoperen pomp met een houten zwengel. Ook stond 
daar “het huusken” met een deksel met een koperen knop. Aan de voorkant zaten twee deurtjes, waardoor je 
de ton weg kon halen. Het geheel was net zo groot als bij ons de achterkeuken.

Nou, de broek en het jasje aan en voor de spiegel. Ik wist niet eens wie daar stond, toen ik in de spiegel keek. 
Het stond vader en moeder goed aan, dus moest het maar doorgaan.
We kregen het nog een stuk goedkoper, want het was daar voor het raam in de zon wat verkleurd. Er moest ook 
nog een pet bij, voor het slechte weer. Ja, er moest een rubberen klep aanzitten want dan kon je hem uitwassen.
Ik moest weer mee naar de paskamer. Mevrouw Leverpol kwam met een grote kaart vol met allemaal kleine 
metalen vliegmachientjes er op. Ze haalde er eentje af en die moest voor op de pet. Melbournerace stond erop 
met de bemanning van het KLM-toestel de Uiver, Van Brugge, Mol, Prins en Parmentier.
De pet was voor mij het voornaamste en iedereen moest dat zien.
Vader moest weer afrekenen, het viel erg mee. Voor vier en halve gulden kon ik naar school.
Nu nog even naar Lichtendaal de bakker, om wat broodjes mee te nemen naar huis. We gaan door de Mo-
lenstraat en komen langs de gasfabriek, waar het nogal stinkt, maar een eindje verder bij de lijmfabriek daar 
stinkt het naar verrotte botten en gaan je de ogen bijna dicht.
Iets verder kwam de tram van Deventer over een smalle vlonder de Berkel over.
In de oorlog hebben de Duitsers daar nog bommen onder gehangen net als onder de betonnen leuning van de 
kanaalbruggen.
Toen ze thuis gezien hadden, wat we hadden meegebracht zei grootvader tegen vader: “Je moet vanmiddag 
maar weer naar Lochem, je hebt nu de kleren nog aan en haal voor de andere jongen ook zo’n pakje”. Ook 
mijn broer heeft toen zo’n pakje gekregen.
En toen kon ik naar school en begon er een heel ander leven.
Kleuterscholen waren er niet en wij moesten direct stil zitten, met de armen over elkaar.
Dat was eerst nog een raar gefriemel om dat voor elkaar te krijgen.
Een volgende keer lezen jullie over mijn belevenissen op school


