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Over deze uitspanning is in de loop der jaren wel 
meer geschreven. Uit 1993/1994 is er het lezens-
waardige artikel ‘Herberg De Dollehoed, gezellig en 
sfeervol restaurant’ van Jan Klein Egelink2. In 2006 
heeft André Reincke’ in het Land van Lochem3 hier 
nog aanvullingen op gegeven, vooral betreffende de 
oudere geschiedenis van de ‘Dolle Hoed’.
Dit artikel gaat vooral over de gloriejaren van de 

Glorietijd en teloorgang van een oude uitspanning (1888 - 1926)

De ‘Dolle Hoed’
Eddy ter Braak

Uitspanning1 de ‘Dolle Hoed’, destijds gelegen aan de weg van Lochem naar Barchem, heeft jaren-
lang een grote aantrekkingskracht gehad op de van zijn vrije tijd genietende mens. Van heinde en 
verre kwam men er naar toe, om een vakantie door te brengen, of om zich een gezellige middag 
te vermaken met familie of vrienden, bij het gebruik van een hapje en een drankje op het terras of 
in de prachtige tuin van de uitspanning. Ook  kwamen veel mensen om van hieruit te gaan wan-
delen door de bossen op de Lochemseberg, of om een bezoek te brengen aan de vlakbij gelegen 
uitkijktoren de ‘Belvédère’, van waar men wijd over de omgeving uit kon kijken (tot aan Deventer 
toe). Er waren dagen, dat de aangevoerde bezoekers uit de stoomtram puilden.

‘Dolle Hoed’, al heeft Jan Klein Egelink die jaren in zijn 
artikel ook wel aan de orde gesteld. Ik wil zijn werk 
graag aanvullen en van meer afbeeldingen voorzien. 
Nu hebben we, wat dat laatste betreft, meer mogelijk-
heden en het Historisch Genootschap Lochem Laren 
Barchem heeft van de ‘Dolle Hoed’ een aardige verza-
meling foto’s.
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Op de vorige bladzijde onderaan staat links de 
oudste foto van de ‘Dolle Hoed’ (ca. 1888) uit ons 
beeldarchief en rechts ernaast een opname uit 
latere tijd. Duidelijk is te zien dat de vroegere 
boerderij (zie de tekening van J.A. Staring iets 
verderop) vervangen was door een herbergachtig 
dwarshuis met daarachter een boerderijgedeelte. 
Dit dwarshuis is daarna uitgebreid met een boven-
verdieping en daarachter kwam later een tweede 
dwarspand. En weer later werd daarachter nog een 
derde dwarspand geplaatst dat doorliep tot aan 
het vroegere gastenhuis (links op de rechter foto). 
Zo heeft men het pand steeds weer aangepast aan 
de eisen van de tijd en aan het toenemend aantal 
gasten en bezoekers. 

Een klein stukje geschiedenis van het pand
Hotel de ‘Dolle Hoed’ is ooit als een boerenbedrijf 
begonnen. Volgens André Reincke moet het een 
heel oud boerengoed zijn. Het komt in de oude 
registers voor als ‘het goed Bouvincx’ (Boevink). Maar 
het lastige is dat er in Lochem destijds twee erven 
(Groot) Boevinck waren: één in Groot Dochteren en 

één in Barchem. In de registers staat er niet altijd bij 
of het om die in Groot Dochteren of die in Barchem 
gaat. De oudste mij bekende vermelding van erve 
Boevinck in de buurschap Barchem is van 1649 en 
wel in het verpondingsregister van het Scholtambt 
Lochem. Enige jaren voor 1685 heeft het pand in 
verband met de herbergfunctie een tijdje de naam 
‘die Swaene’ gedragen. De naam ‘Dolle Hoed’ kwam 
ik voor het eerst tegen in een doopvermelding, wan-
neer op “29.08.1685 Jan in die Swaene, alias Dollen-
hoett, in “Berchum sijn son” (naam niet vermeld!) liet 
dopen4 

De afbeelding hiernaast is waarschijnlijk de oudst 
bekende afbeelding van de ‘Dolle Hoed’5.
Het is een ets gemaakt door Gerardus Emaus de 
Micault die van 1825 tot ongeveer 1829 als rijksin-
specteur der directe belastingen in Lochem werkte 
en met zijn gezin woonde aan de Kleine Markt. 
Ergens in de jaren tussen 1825 en 1829 moet hij 
de afbeelding hebben gemaakt. De boerderij 
stond toen nog parallel met de weg. Tussen 1829 
en 1870 moet er een nieuwe boerderij zijn ge-
bouwd, die met de kopse kant naar de weg gericht 
stond (zie de tekening van J. A. Staring uit 1870 op 
bladzijde 15).
Tot 1907 heeft er altijd een pachter (bouwman) 
op de boerderij/herberg gewerkt en gewoond. In 
1907 werd het goed echter in veiling gebracht. De 
toenmalige bewoner en exploitant, G.W. Klooster-
boer, kocht het pand. Hij werd daarmee de eerste 
bewoner die tevens de eigenaar was.
De bewoners van het goed waren in de loop der 
tijd naast het uitoefenen van het boerenbedrijf 
ook gelegenheid gaan bieden aan langstrekkende 
lieden om hen van eten en onderdak te voorzien. 
De inkomsten van het boerenbedrijf waren waar-
schijnlijk gering en men had het voordeel dat de 
boerderij/herberg aan een belangrijke doorgaan-
de route naar het Münsterland lag. Het was een 
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Artikel uit het ‘Nieuws van den Dag’ van 16 april 1883.

Hierboven de ‘Dolle Hoed’ zoals het er rond 1870 volgens J.A. Staring moet hebben uitgezien. Deze 
tekening is te vinden in zijn boekje ‘Kroniek van Lochem’. 

zgn. Hessenweg, zo genoemd omdat er veel Duitse 
kooplieden (de zgn. Hessen) gebruik van maakten 
om hun waren vanuit het Münsterland naar Zut-
phen en verder ons land in te transporteren. 
Het op bladzijde 14 afgebeelde afgebeelde ge-
deelte uit de kaart van de Graafschap door C.J. 
Visscher uit 16306 geeft dat beeld duidelijk weer. 
Onder Lochem door zien we de kooplieden langs 
de Lochemseberg trekken, komend uit, of gaand 
in de richting van het Münsterland, via Groenlo 
en Borculo. Bijna iedereen kent de uitspanning 
en het boerderijmuseum ‘De Lebbenbrugge’ bij 
Borculo (op bovenstaand kaartje is in de vouw in 
het midden rechts van ‘Borkeloo’ onduidelijk de 
naam “Lebbing brugh” te lezen). Dit is ook ooit als 
een boerenbedrijf begonnen en werd later uitge-
breid tot tolhuis en drukbezochte herberg. Zo zijn 
er meer. 

De glorietijd
Met de vestiging van Derk Wunderink en zijn 
vrouw Catrina Garritsen op de ‘Dolle Hoed’, begin 
jaren 60 van de negentiende eeuw, begon langza-
merhand de succestijd van de uitspanning.

Het echtpaar deed veel moeite hun logement/her-
berg onder de aandacht van de mensen te bren-
gen, onder andere door het plaatsen van kleine 
advertenties in dagbladen. 
Het stel had de tijd mee want er was een aantal 
ontwikkelingen in gang gekomen die grote in-
vloed hadden op de welvaart van de mensen en 
op de mogelijkheden van vervoer. Het was de 
tijd van de opkomst van de stoommachine en 
daarmee van de ontwikkeling van de moderne 
industrie en het transport. Het leidde er toe dat 
een steeds groter deel van de bevolking meer te 
besteden kreeg en meer vrije tijd had.  En dankzij 
vervoersmogelijkheden als stoomtrein en stoom-
tram werden de mensen in staat gesteld hun vrije 
tijd ook verder van huis door te brengen. Eerst 
gold dat nog voornamelijk voor de bovenlaag van 
de bevolking maar allengs kregen steeds meer 
mensen de mogelijkheid.

Lochem kreeg in 1865 een (Staats)spoorverbinding 
met Zutphen en Hengelo. En in 1885 werd de stoom-
tramverbinding van de G.O.S.M. tussen Deventer en 
Borculo in gebruik genomen. Daarmee had Lochem, 
maar ook de ‘Dolle Hoed’ met zijn tramhalte voor de 
deur, een goede verbinding gekregen met andere 
delen van ons land. 
Ondernemende Lochemers richtten in dezelfde 
periode (1885) het Verfraaiings-Gezelschap op, een 
voorloper van de huidige VVV. Het doel was het 
bevorderen van het toerisme. Het liet om die reden 
wandelpaden aanleggen, plaatste banken op mooie 
plekjes, zorgde voor bewegwijzering en besloot tot 
de bouw van een publiekstrekker, de Belvédère. Ook 
gaf het VG de Kleine gids voor Lochem en Omstreken 
uit met toeristische informatie, een wandelkaart en 

een panoramisch over-
zicht vanuit die Belvédère, 
en het besloot samen 
met een aantal hotel- en 
pensionhouders om te 
gaan adverteren in lande-
lijke bladen. Bladen, als 
De Aarde en haar Volken 
en Eigen Haard,  die vooral 
gelezen werden door 
welgestelde families, de 
potentiële klanten.

Het moet het echtpaar 
Wunderink zijn geweest, 
dat het gastenverblijf 
naast het oude boerde-
rijtje heeft laten zetten 
(zie de tekening van J.A. 
Staring hiernaast). De her-
berg zal zich nog wel in de 
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Graafschap-bode 21-7-1914

Uit de ‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant’ van 29 juli 1878’.

oude boerderij hebben bevonden.
Dit gastenhuis is ook te zien op de 
foto hiernaast uit latere tijd7. De 
boerderij was inmiddels vervangen 
door een modern, nieuw pand, meer 
geschikt voor horecadoeleinden.
Uit het daaronderstaand artikeltje in de 
‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 
Courant’ van 29 juli 1878 blijkt dat men 
in de tijd van Wunderink voor ‘school-
reisjes’ al volop gebruik maakte van de 
uitspanning.

Bijna 25 jaar beheerde de familie Wun-
derink deze zo gunstig en fraai gele-
gen onderneming aan de voet van de 
Lochemse berg. In 1888 deed ze het 
bedrijf, boerderij en herberg/logement, 
over aan Gerrit Willem Kloosterboer.

De Dolle Hoed onder de familie Klooster-
boer
Kloosterboer en zijn vrouw Wilhelmina 
Hulscher waren energieke mensen. 
Toen ze het bedrijf pachtten, was het 
eigenlijk nog steeds niet veel meer dan 
een boerenbedrijf met daaraan gekop-
peld een eenvoudige logement-her-
berggelegenheid. De nieuwe bewoner 
liet de herberg voor eigen rekening 
vergroten en moderniseren. Zo werd 
de ‘Dolle Hoed’ omstreeks 1890 een 
behoorlijk hotel. Geleidelijk aan kwa-
men er steeds meer gasten, vooral 
lieden die behoefte hadden aan frisse, 
gezonde lucht.

Jan Klein Egelink meldde in zijn eerder genoemde 
artikel in de Belvédère:
“Al heel spoedig boerden Gerrit Willem en echtgenote 
Wilhelmina heel goed. Ze werden toen ook eigenaar. 
Omdat ze het onmogelijk alleen konden bolwerken, 
werd professioneel personeel aangetrokken, kelners, 
schoonmakers en tuinlieden. Er waren tijden dat ze 
26 personen in dienst hadden. In de grote tuin wer-
den diverse bijeenkomsten gehouden. […]
Vooral tijdens de hoogtijdagen, als Hemelvaart en 
Pinksteren, vervoerde hij (de tram) veel dagjesmen-
sen, die een bezoek brachten aan de Lochemse berg 
en de ‘Belvédère’ op de berg er tegenover. Verschil-
lende verenigingen brachten er op een vrolijke 
manier de dag door. Ook stond er een stoomcarrou-
sel die veel bezoekers trok. Voorts werden er jaarlijks 
schoolreisjes naar toe gehouden van scholen uit de 
omgeving.
’s Zomers werden er ook veel concerten gegeven door 
de plaatselijke muziekverenigingen Aeolus en Ad-
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Een gedeelte van de originele tekst van het artikel van ‘J.J.’ in de Java-bode van 26 februari 1890”.

vendo.”
In 1907 werd “Het alom gunstig bekende Hôtel met 
uitspanning ‘De Dollehoed’ “, zoals in het veilingboekje 
vermeld staat, ter veiling aangeboden door de eige-
naar. Het geheel omvatte “een voor weinig jaren geheel 
vernieuwd en verbouwd Hôtel, bevattende o.m. Koffieka-
mer, eetzaal, conversatiezaal, 25 logeerkamers, keuken, 
dienstbodenkamers, 2 kelders, stalling voor paarden en 
automobielen; voorts tentje, terrein van vermaak, een 
gedeelte van den bekenden Lochemschen berg, zeer 
geschikt voor villabouw; bouw- en weiland; hakhout en 
weg. Samen groot ongeveer 27 hectaren, 35 aren.” Gerrit 
Willem kocht de ‘Dolle Hoed’ en de gronden direct om 
het pand gelegen voor f 38.630,-. De gronden op de 
flanken van de berg gingen naar J.S. Voogt uit Rot-
terdam, J. van den Ban uit Haarlem en A.D. Hederik 
uit Rotterdam. J. van den Ban liet op het door hem 
gekochte stuk grond in 1909 een door hemzelf ont-

worpen villa bouwen, dat de naam ‘De Enk’ kreeg.
In landelijke dagbladen en tijdschriften verschenen 
rond 1890 langzamerhand steeds meer artikelen over 
Lochem en ook over de ‘Dolle Hoed’ als toeristische 
trekpleister. Zelfs in de ‘Java-bode’ werd er over ge-
schreven. Een journalist, waarvan slechts de initialen 
‘J.J.’ bekend zijn, schreef in de Java-bode van 26 febru-
ari 1890 een zeer lovend artikel over de ‘Dolle Hoed’ 
en omgeving. U kunt hieronder een gedeelte van de 
originele tekst lezen. De titel van het artikel luidde ‘Eu-
ropeesche reisindrukken van geëmeriteerden planter’.

Zijn collega, de journalist Samuel Kalff, ruim zes jaar 
later tijdelijk in ons land verblijvend, schreef op 24 
oktober 1896 in diezelfde Java-bode in zijn feuilleton 
‘Nederlandsche Brieven’ over Lochem en omgeving 
o.a. het volgende:
“Ja, we hebben een goeden zomer gehad!” vertelt mij 
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Tweetal advertenties betreffende de ‘Dolle Hoed’. Rechtsboven 
uit de Graafschap-bode van 5-6-1889, links een gezamenlijke 
advertentie uit het ‘Algemeen Handelsblad van 26-6-1898.

Op de volgende bladzijde een advertentie uit de Gids voor 
Lochem en omstreken uit 1911

de kellner in het logement de Dolle Hoed. Lochem is nog 
geen enkel jaar zoo vol geweest met vacantiegasten. ’t 
Was overal compleet, in logementen en pensions. Hier 
hadden we er veertig, en zoo er nog een verdieping op 
het huis gestaan had, dan was dat óók vol geweest. Op 
het laatst moesten de menschen, hier en daar, afgewe-
zen worden, want ieder bed was ingenomen. 
[…]

Evenmin valt de plaats zelf mee. ’t Is een onaanzienlijk 
geldersch landstadje, met nauwelijks genoeg villa’s 
en huizen van eenig aanzien om het voor de 19e eeuw 
presentabel te maken. De bekoring schuilt dan ook niet 
in, maar om het stadje: ’t zijn de omstreken die het zoo 
aantrekkelijk maken, vooral die eene trek welke zoo 
zeldzaam in het hollandsche landschap te vinden is: de 
afwisseling van hoog en laag.”

Lochem zelf kwam er in het artikel niet zo gunstig af, 

maar het omringende landschap des te meer. Dat 
aantrekkelijke, geaccentueerde landschap is goed te 
zien op onderstaande afbeelding. Het is een gedeelte 
uit het lange panoramakaartje dat iedere bezoeker 
destijds, na betaling van 10 cent (10 cent voor vreem-
delingen, 5 cent voor inwoners van Lochem en Laren), 
meekreeg bij zijn of  haar bezoek aan de ‘Belvédère’, 
niet ver van de ‘Dolle Hoed’ op de top van de Lochem-

seberg.
Verderop in het artikel van Samuel Kalff in de Java-bode 
van 24 oktober 1896 verhaalt hij ook over de verklaring 
voor de naam ‘Dolle Hoed’:
“Waarom heet dit logement de Dolle Hoed?” vroeg ik een 
bezoeker, die tot de Lochemse inwoners behoorde. 
“Nu, omdat er vroeger zoo’n ding heeft uitgehangen!” 
gaf hij tot bescheid. “’t Was een hoed met linten, gelijk die 
gedragen werd door de zoogenaamde ‘brulftsneugers’ of 
bruiloftsnoodigers, personen die bij de vrienden en bloed-
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verwanten rondgingen met den dollen hoed op ’t hoofd 
en een aanspraak in geldersch dialect, de uitnoodiging tot 
de bruiloft ten doel hebbende. Zij kwamen, zeiden ze dan, 
niet om doove noten te kraken, maar om een ‘vrundelike 
aansproak te moaken’: 
 Hier stuurt mi de Brugem en zien Broed;
 Zi hebben mi gezonden oet
 Of ’t oe beleeft te kommen oanstoanden Zundag.

Tegenwoordig komt men nog wel in het bekende 
logement en uitspanning bruiloft houden, maar zonder 
dansende en vedelende ‘brulftneugers’’. De stoomtram 
Deventer – Borkulo, welke hier een halte heeft, brengt 
dan een extra-trein, versierd met groenend dennen-
loof en bloemen, met vlaggen en gekleurde papieren 
banderilla’s. Zelfs van de locomobiel golvende banen 
der driekleur. In een waggon tweede klasse zitten de 
muzikanten met hunne instrumenten; de waggons 
der eerste klasse zijn ten volle gevuld met heeren in ’t 
zwart en dames die toilet gemaakt hebben, zóó, dat 
ze op ’t voordeeligst uitkomen. Immers, men blijft in 
de vrouwenwereld zoo gaarne aan het spreekwoord 
gelooven: ‘daar is geen bruiloft zoo kleen of hij maakt 
er weer een!’ De groote, aangebouwde eetzaal van het 
logement kan talrijke gasten bevatten; er staan tal van 
gerechten en fijne merken op de tafel, daarachter gel-
dersche knapen in kellnersrokken en met wit kastoren 
handschoenen aan de grove knuisten, bij wier ver-
schijning men wel eens aan de gelijkenis van den aap 
en den gouden ring indachtig wordt. Dan gaat men 
na de maaltijd op de wandeling en ‘den berg’ op, d.i. 
den Lochemschenberg, dien men hier recht voor zich 
heeft. Het bruiloftspaar laat zich op het platform van 
den steenen belvédère-toren photografeeren en men 
gaat verder in de slingerende heuvelpaden an ’t dolen 
zonder verdwalen; de berg weergalmt van ’t zingen.” 

De Aarde en haar Volken besteedde in haar bijblad 
Op den uitkijk vanaf ongeveer 1900 ook steeds meer 
aandacht aan de zogenaamde “schone streken” van 
ons land. Zo is in het nummer van 7 juli 1902 in het 
artikeltje ‘Het zomersche Lochem’ te lezen: “Lochem 
paart boschrijkdom aan heuvelachtigheid en door de 
goede zorgen van het verstandig Verfraaiingsgezel-

schap heeft het de juiste manier weten te vinden, om 
al het mooie goed te doen uitkomen. Ge kunt er geen 
halfuurtje wandelen over den Paaschberg of op de 
Cloese, op Ampsen of over den Lochemschen berg, of 
ge wordt getroffen door de goede keuze der plaatsen, 
waar allergerieflijkste banken zijn neergezet op punten, 
die kijkjes gunnen over afwisselende terreinen, over de 
aan den voet der hoogten zich uitbreidende velden en 
over de kommen en terreingleuven, vol frisch eikenhak-
hout, jonge berken en dennenaanplant.” Dit artikel is 
geschreven door de destijds in Lochem aan de Nieu-
weweg wonende publiciste Frederike van Uildriks. Zij 
was de redactrice van het bijblad.
In de Leeuwarder Courant van 6 september 1907 is 
in het artikel “Vier weken te Lochem” onder andere te 
lezen: “Hier vindt men de hoogste punten der Lochem-
sche bergen en op het allerhoogste (48,9 m.) staat de 
Belvédère, een steenen toren van 16 m., in 1898 door 
het Verfraaiingsgezelschap gebouwd. Hij wordt den ge-
heelen zomer druk bezocht; alleen in de beide Pinkster-
dagen van 1901 kwamen p.m. 500 menschen van het 
verrukkelijk vergezicht op dezen toren – dat is alleen al 
een reis naar Lochem waard – genieten.” 

Het hierboven vermelde jaartal 1898 is niet correct. 
De nieuwe stenen toren, die de gammele houten 
uitkijktoren verving, werd in werkelijkheid op 12 no-
vember 1893 geopend. De oude toren vergde teveel 
aan reparatie.

Een advertentie uit de Gids voor Lochem en omstreken uit 1911
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De toegang tot de toren werd toen voor een aantal 
jaren verpacht aan de pachter van hotel de ‘Dolle 
Hoed’.  Deze had er ook alle belang bij, in verband 
met zijn eigen nering, dat de loop naar de toren 
goed op gang bleef. Deze verpachting bleef waar-
schijnlijk van kracht tot het faillissement van de 
‘Dolle Hoed’ in 1926 want in 1927 kreeg de heer H. 
Hoekstra de verkoop van de toegangskaartjes in 
handen. Samen met zijn vrouw  exploiteerde hij ook 
de theetent met zitjes aan de voet van de toren, zo-
dat de bezoekers daar lekker konden bijkomen van 
hun klim naar het uitkijkplatform of van hun wande-
ling over de berg. 
Al die artikelen, advertenties en mond tot mond re-
clame zorgden ervoor, dat de ‘Dolle Hoed’ in de loop 
der jaren steeds meer gasten en bezoekers kreeg. 
Onder de gasten waren er velen, die jaar na jaar kwa-
men, omdat het hen zo goed beviel.
 Het leidde er ook toe, dat een aantal van hen zich 
een vakantiehuis in Lochem of in de buurt van de 
‘Dolle Hoed’ liet bouwen. Dat deed bijvoorbeeld de 
familie Van Essen in 1906 dichtbij de ‘Dolle Hoed’ 
met hun vakantievilla ‘de Kieszak’. En niet veel later 
liet ook de familie Van der Meulen, die meerdere 
jaren haar vakantie op de ‘Dolle Hoed’ had doorge-
bracht, naast de ‘Kieszak’, huize ‘Mus’ bouwen. Zo 
is waarschijnlijk ook de eerder vermelde architect 
Jacob van den Ban er toe gekomen om huize ‘De Enk’ 
in de buurt van de ‘Dolle Hoed’ laten bouwen.

De teloorgang
Op 1 juni 1913 overleed Gerrit Willem Kloosterboer, 
slechts 56 jaar oud. Dat zal een behoorlijke klap voor 
zijn vrouw en kinderen zijn geweest. Daarmee was 
de aanjager van het succesvol functioneren van de 
uitspanning verdwenen. Jan Klein Egelink schreef er 
in zijn eerder aangehaalde artikel het volgende over: 
“Hoewel het de eerste jaren na zijn overlijden nog wel 
meeviel – zijn weduwe en haar zonen hadden de lei-
ding overgenomen – floreerde het horecabedrijf gelei-
delijk niet meer zo goed. Pieter Alexander Kloosterboer, 
geboren 1892, en zijn broer Henri Johan, geboren 1896, 
runden de zaak tot respectievelijk 1921 en 1926.
 
Pieter Alexander huwde met Adriana (Ada) Compagne8 uit 
Borculo; ze kregen twee kinderen; om onbekende redenen 
vertrokken ze in 1921 naar Lochem en vestigden zich op 
de Nieuwstad. Op 1 december 1923 werd Piet zetbaas/
kastelein op de Schouwburg. Henri Johan huwde op 8 mei 
1925 met Maria Elisabeth Sommers uit Zutphen. Ze kre-
gen één dochter, te weten Frederica Wilhelmina, geboren 
16-2-1926. Op 23-12-1926 vertrok ook deze familie naar 
Lochem. Ze vestigden zich in de Kastanjelaan 25.
Toen Pieter Alexander in 1921 naar Lochem vertrok, werd 
de weduwe Wilhelmina Kloosterboer-Hulscher weer of-
ficieel hoofd van het bedrijf. Ze was toen 56 jaar. Ofschoon 
er in die tijd toch nog wel veel te doen was in en bij de 

Dollehoed, schijnt het bedrijf financieel behoorlijk in de 
knoei te zijn geraakt, hoewel er voordien, vooral onder de 
oude Kloosterboer, goud verdiend leek te zijn. Uiteindelijk, 
in 1926, kwam het faillissement en de oude mevrouw 
Kloosterboer vertrok van de Dollehoed. Ze vestigde zich 
in een huisje iets verderop. Twee jaar later, op 6 augustus 
1928, zei ze het plekje, dat haar zo lief was 
en waar ze zolang met haar man gewerkt had, vaarwel. 
Als hotel hield de oude Dollehoed in 1926 op te bestaan.”

Het ging dus binnen de leiding op de ‘Dolle Hoed’ na 
het overlijden van vader Gerrit Willem niet goed. Mo-
gelijk kon zoon Pieter Alexander, bij het overlijden van 
zijn vader 21 jaar, samen met zijn broer Henri Johan, 
toen nog maar 17 jaar, het bedrijf niet goed runnen 
of niet goed overleg plegen met zijn moeder die zich 
zeker volop met het bedrijf bleef bemoeien. Ze was ook 
op de ‘Dolle Hoed’ blijven wonen. Mogelijk liep ook de 
klandizie terug. De ‘Belvèdére’ verloor ook steeds meer 
van zijn aantrekkelijkheid. Ondanks het feit, dat de to-
ren enkele keren verhoogd werd lukte het nauwelijks of 
niet om boven de steeds maar doorgroeiende boom-
toppen uit te komen. 
Feit is, dat Pieter Alexander in 1921 uit het bedrijf 
stapte. Hij vertrok met zijn vrouw en kinderen naar 
Hilversum, waar hij bij hotel ‘Corvin’ ging werken. Een 
half jaar later vestigden ze zich in Lochem, waar Pieter 
Alexander kastelein werd bij de Lochemse schouw-
burg. Dat werk heeft hij in ieder geval tot 1935, maar 
mogelijk nog wat langer, gedaan. Maar daarna is hij als 

nachtwaker bij een particulier nachtbeveiligingsbedrijf 
gaan werken. Zo blijkt uit het Lochemse bevolkingsre-
gister, waar ‘kastelein’ staat doorgestreept en is vervan-
gen door ‘nachtwaker’. 
Zijn broer Henri Johan heeft het nog tot 1926 volge-

Gerrit Willem Kloosterboer in de deuropening van zijn hotel-
restaurant.
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houden. Toen moest hij noodgedwongen uit het be-
drijf, omdat het failliet werd verklaard. Het pand en de 
omringende gronden werd verkocht aan dr. P.L. van der 
Harst, die dichtbij op het ‘Onland’ woonde. Deze kocht 
de ‘Dolle Hoed’ met de bedoeling het aan de stichting 
‘Pro Senectute’9 te schenken. Deze stichting ging het 
pand gebruiken als instelling om welgestelde bejaar-
den in onder te brengen. 
Henri Johan vertrok met zijn gezin naar Lochem, waar 
hij als ‘kelner’ staat ingeschreven voor de periode 1921-
1938. 

Na jaren hard werken was de familie  Kloosterboer 
gedwongen haar bedrijf aan anderen af te staan. Het zal 
hen veel pijn hebben gedaan. Zeker gold dat voor de 
moeder, Willemina Kloosterboer-Hulscher.
Zij gaf de moed ook niet op. Ze vatte het plan op om een 
nieuwe ‘Dolle Hoed’ te laten bouwen op een stuk grond, 
iets verder richting Barchem, dat haar blijkbaar nog 
toebehoorde. Dit pand werd wel een stuk kleiner dan de 
oude ‘Dolle Hoed’.
En in 1928 gebeurde dat ook. Ze kreeg haar oudste 
zoon Gerard Wilhelm, die vanaf 1903 als kelner in de 
zaak had meegedraaid, zover dat hij de dagelijkse 
leiding van de nieuwe ‘Dolle Hoed’ op zich nam. Hij 
trouwde in 1931 met Margaretha Elisabeth Flötman, 
tot dan huishoudster op de ‘Dolle Hoed’. Nog in het-
zelfde jaar werd hun dochter Anna Margaretha gebo-
ren. Maar Gerard Wilhelm kreeg problemen met zijn 
geestelijke gezondheid. In 1934 werd hij opgenomen 
in de ‘Willem Arntz Stichting’ in Den Dolder. Een jaar 
later vond hij onderdak op ‘Groot Graffel’ in Warnsveld.

Hadden de beide broers Pieter Alexander en 
Gerard Wilhelm de druk van het leiden van het be-
drijf niet aangekund? Of was de oorzaak mogelijk 
de te grote druk die hun moeder op hen gelegd 
had?

Gerard Wilhelm moet toch verder aardig wat mans 
zijn geweest, gezien het hierboven staande artikel 
uit het ‘Algemeen Handelsblad’ van 13-1-1908.
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Zijn vrouw Margaretha Elisabeth runde na haar 
mans opname het bedrijf nog een aantal jaren. 
Maar het ging niet goed met de zaak. ‘De Dolle-
hoed’ was door de financiële problemen onder-
tussen in het bezit gekomen van de Hengelosche 
Brouwerij. Deze deed in 1940 de exploitatie van 
‘De Dollehoed’ over aan H.J. de Graaf. Deze had 
voor die tijd een slagerij in de Bierstraat in Lo-
chem. Aan het pand werd het een en ander ver-
bouwd, waardoor het geheel een riantere indruk 
maakte. Onder de nieuwe beheerder begon het 
horecabedrijf ook weer goed te lopen. Ondanks 
het feit, dat ons land bezet was door de Duitsers, 
kwamen er in de oorlogsjaren, vooral in de zomer, 
nog veel dagjesmensen en toeristen voor rust en 
ontspanning naar de nieuwe ‘Dolle Hoed’.
Na de oorlog baatte de familie B. Otte het bedrijf 
gedurende tientallen jaren uit. Van 1991 tot 1995 
deed dat de familie Eggink. In 1995 vertrok deze 
familie echter naar Eibergen. Ze namen de naam 
‘De Dollehoed’ mee. In het pand aan de Bar-
chemseweg kwam daarna een Chinees-Indisch res-
taurant.  Nu is Oriëntaals Restaurant Chu Lin haast 
niet meer weg te denken als eigenaar en gebruiker 
van het pand.

De oude ‘Dollehoed’
Na 1926 had het karakteristieke pand geen ho-
recafunctie meer en droeg het ook niet meer die 
oude bijzondere naam. Vanaf dat moment luidde 
de naam ‘P.W. Jansenhuis’, verzorgingshuis voor 
ouderen. 
Eigenaar was de stichting ‘Pro Senectute’. Dit alles 
heeft, zoals eerder vermeld, kunnen plaats vinden 
dank zij de gulle gaven van het echtpaar Van der 
Harst – Jansen. 
Het pand heeft deze verzorgingsfunctie behouden 
tot 1982. Toen was het in verband met de eisen 
des tijds blijkbaar nodig om de bewoners in een 
modernere woonomgeving te huisvesten. Dat 
werd het nieuwgebouwde Tusselerhof in Lochem. 
Hierna duurde het enige jaren voor het oude pand 
een nieuwe vaste bestemming kreeg. Rond 1986 

heeft het nog een aantal vluchtelingen onderdak 
geboden, Tamils uit Sri Lanka.
Maar uiteindelijk kreeg het zijn oorspronkelijke 
horecabestemming terug. De hotelketen Hamp-
shire kocht het pand en vestigde er het hotel-
restaurant Bon’Aparte in. In 2014 moest het echter 
wegens faillissement worden gesloten. Nu is de 
zaak weer geopend, losgekoppeld van de Hamp-
shireketen.
De nieuwe naam luidt Boetiek hotel BonAparte.  

Noten

1 Een uitspanning is van oorsprong de plaats waar rijtuigen van 
frisse paarden werden voorzien. De gebruikte paarden werden 
uitgespannen om uit te kunnen rusten. Omdat dit enige tijd in be-
slag nam, bezaten veel uitspanningen een gelegenheid om iets te 
nuttigen. De aanduiding wordt tegenwoordig gebruikt voor plek-
ken waar men kortere tijd verblijft, meestal tijdens een uitstapje. 
Veel uitspanningen hebben extra faciliteiten, zoals een speeltuin 
voor de kinderen. Deze speeltuinen zijn vaak uitgegroeid tot de 
voornaamste attractie.
2 In het blad Belvédère (1993/4 en 1994/1) van de Stichting Streek-
geschiedenis Lochem en omstreken.
3 In zijn rubriek ‘Nieuwtjes over de geschiedenis van Lochem (5)’ in 
genoemd tijdschrift van het Historisch Genootschap 
Lochem Laren Barchem.
4 Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem, Doopboek 1665-
1697 (R.B.S. 1070.4).
5 De ets is te vinden in de verzameling van het Rijksmuseum te 
Amsterdam.
6 De kaart is te vinden bij het Regionaal Archief Zutphen in de 
deelcollectie Magsitratenbibliotheek (archiefnr. 272).
7 Uit het beeldarchief van het Historisch Genootschap Lochem 
Laren Barchem.
8 Volgens het bevolkingsregister werd haar naam als Kompanje 
geschreven.
9 Stichting Pro Senectute - ‘voor den ouderdom’ - is een organisa-
tie zonder winstoogmerk met een rijke historie. Sinds 1922 biedt 
Pro Senectute huisvesting en zorg aan gelijkgestemde senioren. 
Deze gelijkgestemdheid komt onder andere tot uiting in hun 
achtergrond en brede maatschappelijke en culturele belangstel-
ling. Kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy zijn vanzelfspre-
kende elementen in de dienstverlening van Pro Senectute. (Deze 
beschrijving afkomstig van de website van de Stichting)


