
Memoires van Doetje de Haan-Wouda,  

opgetekend door haar kleindochter Ineke Wapsenkamp in mei 1986.  

 

           
 

Het plan was dat Oma mij eerst in grote lijnen haar levensloop zou vertellen en daarna zouden 

we per periode uitgewerkte stukken schrijven. We hadden er veel plezier aan. Ik ging die 

zomer vakantiewerk doen op Schiermonnikoog. Daarna zouden oma en ik verder gaan met 

het neerschrijven van haar memoires. Oma overleed op 3 augustus 1986.  

 

Het verhaal hieronder is precies zoals ik het bij oma optekende. Als zij een stukje verteld had, 

schreef ik dat uit en las het haar voor. Oma’s eventuele aanvullingen schreef ik er dan meteen 

bij. Tijdens het schrijven viel mij blijkbaar niet op dat Wolter in de Dorus Rijkerstraat werd 

geboren en een alinea verder in de Van Speijkstraat. Oma zegt aan het eind dat dochter 

Anneke vijf jaar was toen de oorlog uitbrak, maar die was in januari 1940 net vier geworden.  

 

Dit is wat we schreven: 

 

 “Ik ben geboren bij Marum, in het gehucht De Haar. Wij 

woonden in het vroegere Tolhuis met vader en moeder en 

zeven kinderen, waarvan er een op 4-jarige leeftijd overleed 

aan cholera.  

 

 

 

 

 

 

’s Morgens vroeg om acht uur gingen we de 

deur uit naar de christelijke school in Marum 

(Kruisweg). Dit was een uur lopen. Toen ik van 

school was, moest ik landwerk verrichten, want 

mijn vader was kleine landwerker. Ik moest de 

aardappels en moestuin wieden. Toen ik vijftien 

jaar was wilde ik dit niet meer doen, ik wilde 

een dienstje zoeken. En dat kreeg ik. Mijn 

nichtje wist een plaats voor mij , bij de familie 

Kronemeijer in Haulerwijk, ik was toen vijftien.  

 



Bij de familie Kronemeijer hadden ze tien kinderen. ’s 

Nachts moest ik een baby verzorgen en ik hield de melk 

voor ’t kindje warm in de kolen van de kachel. In een 

ketel, waar de fles in zat. ’s Nachts stond de kinderwagen 

voor mijn bed. Als het kindje wakker was, schommelde ik 

de wagen tot ze sliep. ’s Morgens stond ik om zes uur op 

en waste ik de kinderen en zorgde ervoor dat ze naar 

school konden. Als de kinderen weg waren, dan moest ik 

de afwas doen en brood smeren voor de knechten, voordat 

die weer met de wagen op stap gingen. Daarna deed ik de 

was, iedere dag. Een wasmachine bestond toen nog niet. 

Bij stormachtig weer moest ik een van de jongentjes, die 

nogal teer gebouwd was, van school halen. Anders zou hij 

in de vaart kunnen waaien. Een dochtertje van twaalf jaar 

was ernstig ziek, ze had een ontsteking aan het buikvlies. 

Zij moest elke dag in de zon liggen, in een tent achter ’t 

huis. Later stierf ze aan deze ziekte. Het was een lief 

meisje. Ze was, toen het zover was, klaar voor de dood. Ze 

had al vaker gezegd dat ze wenste dat ze vleugels had, dan 

vloog ze naar de Hemel. Zij wist het eerst dat ik verkering 

had met Johan, ik was toen zestien jaar.  

 

Johan was toen 17 en logeerde bij de familie 

Kronemeijer in de vakanties en deed daar de 

boekhouding en zat al op de Kweekschool in 

Groningen. ’s Morgens moest ik de schapen melken 

en een keer bood hij aan met mij mee te gaan. Hij 

moest mij toen over een hek heen helpen en dat deed 

hij en gaf mij plots een zoen. Zelf wilde hij niet 

zeggen waarom en ik liep maar te denken wat dat te 

betekenen had. Ik had niet door dat hij een oogje op 

mij had. Toen hij vertrok, zei hij: ’Ik zal je 

schrijven’. En dat deed hij. Hij stuurde zijn brieven 

naar een nicht van mij, die bij de buren woonde (Jantje Wouda). De buurvrouw kwam achter 

mijn correspondentie en verklikte het aan tante Jantje. (Het moest eerst geheim blijven, want 

mijn moeder had tegen K. gezegd: denk erom dat ze geen omgang met jongens krijgt, want 

daarvoor is ze nog veel te jong).  

Toen de correspondentie aan het licht kwam, hebben we maar ‘openbaar’ aan elkaar 

geschreven. Twee keer raakte ik een brief kwijt, want een paar knechten hadden deze 

onderschept. Daarna werden de brieven aan K. persoonlijk afgeleverd, die ze mij ongeopend 

gaf. Dat hebben wij steeds volgehouden (dat schrijven). In deze tijd overleed Gerrit, een 

jongentje van drie maand, hij had een open ruggetje.  

 

Alleen in de vakanties zagen we elkaar, want Johan woonde in de Moesstraat bij zijn ouders 

en de afstand was te groot om voor een dag te overbruggen, alles ging per fiets. 

Zomeravonden gingen we wel spelevaren in de ‘petroleum boot’ in het meertje bij 

Moddergat
1
. In 1917 zijn we verloofd, ik was toen twintig. Ik het begin gaf onze omgang wel 

wat tegen, want het standsverschil heerste nog erg in die dagen.  

                                                 
1
 bedoelde ze misschien Modderikswijk 

familie Kronemeijer in 1927 

Doetje met een dochter van Kronemeijer 



 

Ik ben zo lang mogelijk bij K. gebleven, totdat Johan mij vroeg naar 

Groningen te komen. Ik kwam toen bij de familie Pot in de huishouding, 

in de Brugstraat. Daarvandaan ben ik getrouwd met Johan in 1921. Mijn 

vader was intussen al overleden, op 45-jarige leeftijd. Mijn broers waren 

in die tijd boerenknechten en mijn zus Geertje, was naaister voor de 

boeren, evenals mijn moeder. Mijn jongste zus Sjits werkte niet, want die 

was altijd ziekelijk. Pas veel later is zij naaister geworden.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij trouwden in rijtuigjes op weg naar ’t Stadhuis. Wij hadden een huis in de 

Fruitstraat in Groningen. Er kwam al gauw een kind en toen was dat huis te 

klein. We verhuisden naar de Tuinbouwstraat. Daar werd de tweede, Evert, 

geboren. We verhuisden weer, nu naar de Dorus Rijkerstraat, daar werd 

Wolter geboren. Uit dit huis zijn we noodgedwongen vertrokken, want de 

verhuurder wilde het pand betrekken. Wij zijn toen in de Van Speijkstraat 

gekomen, daar heb ik 45 jaar gewoond.  

 

Johan had de hoofdakte al gehaald in onze verlovingstijd. 

Hij gaf ook les aan de leerschool aan de Turfsingel. Later 

kon hij aan de MULO-school aan de Kraneweg komen, daar heeft hij tot 

zijn dood gewerkt. In de Van Speijkstraat werden nog drie kinderen 

geboren: Tiny, Wolter en Anneke. Echt arm hebben we’t nooit gehad, 

maar we hadden het wel altijd krap. We moesten allebei onze ouders 

onderhouden, want sociale voorzieningen had je toentertijd nog niet. 

Daardoor moesten wij het zelf steeds zuinig aan doen.  

 

De oorlog hebben wij natuurlijk ook meegemaakt. Altijd hadden we 

voldoende eten en drinken, maar wél zuinig. Ik had heel veel gevulde weckflessen met 

boontjes e.d. Extra geweckt voor de naderende oorlog. Ik kan mij de tiende mei nog goed 

herinneren. ’s Nachts hoorden we heel veel vliegtuigen brommen. We zijn eruit geweest om 

te kijken. We hadden al een vermoeden van de oorlog, maar nu was het echt. In die tijd zijn 

nog Duitse soldaten bij ons geweest om te overnachten. Niet lang. Een had zitten huilen, 

omdat hij de volgende dag moest vechten en dat niet wilde. Onze jongste dochter was vijf jaar 

toen de oorlog uitbrak. Ik kocht eens een pond schapenvlees voor de jongens op de zwarte 

markt 

 

 

(hier stopt het verhaal abrupt, zonder een punt. Waarschijnlijk werden we onderbroken en 

zouden we de volgende keer verder gaan - iw).  

Kornelis, Geertje, Joeke, Jan, Tjitske 

Fruitstraat 16b 

in 2004 

Van Speykstraat 20a 

in 2004 


