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Als kind brachten we vooral in de 50tiger, 60tiger en jongere 
broertjes ook in de 70tiger jaren door in het plaatsje Aijen, de 
geboorteplaats van onze moeder Dinie Geurts. 
Moeder is geboren op 8-8-1918 in Aijen. Zij was het 4 de kind van 
mijn opa Kobus Geurts en Anna Cox, die in 1909 trouwden. Beide 
grootouders heb ik amper gekend. Zij kregen 11 kinderen: Ann 
(overleed rond 1920) Anton, Grad, Mien, Jan, Dien, Wies, Piet en 
Mia. 
Grad Geurts woonde als laatste van die familie Geurts in Aijen tot 
zijn overlijden in 1986. Het adres ken ik nog als Aijen 8, later 
Kampweg 2. 
Schooltijd rond 1925 
De verhalen van mijn moeder over haar jeugd in Aijen waren talrijk. 
Zij heeft haar jeugd intens beleefd en schetste ons en later haar 
kleindochter, een levendig beeld van het leven  in een arm dorpje 
aan de Maas, aan het begin van de 20ste eeuw. 
Ze vertelde over de kinderen die 4 keer per dag op hun klompen 
richting Bergen liepen na het toentertijd gemengde schooltje. 
Moeder vertelde dat het schooltje moet “Openbaar” was, vanwege 
de veldwachter en kinderen van ambtenaren die nooit Katholiek 
mochten zijn.  Misschien ook vanwege de schipperskinderen die er 
soms tijdelijk les kregen. Er werd wel godsdienstles gegeven. “Een 
kapelaan ging daarbij zover dat hij een jongen met een verbrand 
gezicht altijd aan zijn “slechte, verbrande helft”van zijn gezicht naar 
achteren trok met de toelichting: “Jou wil ik niet in mijn 
gezichtsveld hebben”. Op een dag trok hij het arme kind zo hard 
aan zijn wang naar achteren dat moeder het uitgilde van schrik, 
bang dat het gezicht zou scheuren. Gelukkig werd de sadist 
overgeplaatst en kwam er een lieve kapelaan, die oog had voor het 
leed van de arme mensen. Vaak vertelde moeder over een juffrouw 
van de Gonkel, een als modepop vermomde heks. die ze nooit op 
eenzelfde “kledje” had kunnen betrappen. De heks sloeg er flink op 
los, vooral kinderen die het toch al niet zo gemakkelijk hadden . Op 
een dag ontdekte moeder als klein meisje die akelige juf zoenend 
met een lieve meester in een bezemhok. (ook toen al) Ze keken 



haar geschrokken aan. Moeder heeft haar mond gehouden over 
wat ze had  gezien, ze kreeg er status en  het vrijwaarde haar van 
pedagogisch getreiter. “wij lieten os nooit slaan”, zei moede., Geen 
kind uit  van dit gezin werd geslagen, daarvoor hield ons “vat” te 
veel van zijn kinderen. Die zou naar school zijn gekomen.  De lieve 
meester  trouwde zijn heks.  Dit verbaasde moeder zeer. Jaren later 
stapte die juf met een baby een tram in Venlo binnen. “Met d’r 
eigen kind was ze maar wat lief”. Moeder vertelde ook over de 
hevige vechtpartijen die de kinderen,  afkomstig uit verschillende 
“delen”van het dorp,  hielden en dat zij kon vechten als de beste. 
Omdat ze brildragend was, werd ze regelmatig uitgescholden voor 
´brillejood” maar :  “Ik  was voor de duvel niet bang , later 
veranderde dat, zo rond mijn 14de , toen werd ik verlegen”.  Vanaf 
haar 14 de zette zij haar krachten in om  “De superdienstbode” van 
de stad Venlo te worden. 
Wonen in Aijen tussen 1920-1945 
De boerderij waar moeder opgroeide was na de oorlog, door het 
oorlogsgeweld, verdwenen. Zij vertelde dat die vooroorlogse 
boerderij ( Aijen 8, koestraat 8) hoog lag, op een soort terp, 
waardoor de boerderij, wanneer er weer eens overstromingen 
waren, droog bleef. Een grote overstroming in 1926 herinnerde zij 
zich goed. Er was veel leed, veel mensen waren alles kwijt. Er was 
weinig tegemoetkoming. Wilhelmina kwam, ze stond ergens aan de 
Maas  en liet haar blik dwalen over het verdronken land, haar ogen 
keken hoog over het water, een blik van totale desinteresse , geen 
woord van begrip alleen: “Is er hier ergens een plek waar ik kan 
theedrinken” Onze moeder des vaderlands keerde zich om en 
vertrok zonder enige uiting van medeleven. 
Tijdens de Aijense kermis, in januari (?) , was familie ondergebracht 
in een van de schuren bij de boerderij, begin 1927. Tijdens de 
kermis kwam de familie samen, opa Kobus speelde accordeon, 
zoals hij ook deed op feesten en partijen, er werd lekker gegeten, 
brood en vlaaien werden in een oventje zelf gebakken. Een 
hoogtepunt. Maar doordat waarschijnlijk de fundering van de 
schuur was aangetast door het hoge water stortte op een nacht de 
hele schuur in elkaar. Op het moment van instorten verbleef er een 
jong kwiek familielid in de schuur, de rest zat nog ergens in een 
ander onderkomen te kletsen, anders waren er zeker slachtoffers 



gevallen. Het kwieke familielid hoorde gedonder en ontsnapte aan 
de stenenmassa. 
Moeder klom graag in de “boggert” in een hoge boom en telde dan 
de vele molens en kerktorens die ze zag.  Ze vertelde over de 2 
vrouwen in het dorp die hielpen wanneer een vrouw moest 
bevallen. Beide lieve vrouwen maar 1 vrouw had men niet graag 
omdat wanneer zij het kind ter wereld had helpen brengen het 
kindje altijd huilde. Dan moest de kapelaan komen, een gebedje 
uitspreken en het huilen stopte.  Dit gebeurde ook bij haar oudste 
zus Ann, die op haar 20ste verjaardag in een ziekenhuisje in Well aan 
TBC overleed. Moeder was dol op die zus, die terugkwam van een 
dienstbodebetrekking in Venlo omdat ze een mevrouw in het dorp 
moest verzorgen die aan TBC leed. Zij was het 3de meisje in Aijen dat 
besmet werd door deze zieke mevrouw en stierf. Als kind heb ik dat 
nooit begrepen. “Waarom ging ze daar dan naar toe?”.” Dat deed 
men toen zo, waar hulp nodig was moest hulp komen”. Ik vermoed 
dat men op een andere manier aan het leven hechtte. Het leven 
was, zeker voor vrouwen, zwaar. Moeder vertelde vaak dat haar 
moeder huilde om het verlies van haar oudste kind en ze dan, 
teruglopend van de kerk in Bergen naar Aijen, getroost werd door 
andere vrouwen met de woorden: “ Ach, wie weet hoe fijn ze het 
nu heeft en is haar een zwaar leven bespaard gebleven”. Het 
ziekenhuisje in Well werd geleid door nonnen en vroeg elke dag f 
1,- voor de verzorging. Dat was toentertijd een bedrag dat zwaar 
was om op te brengen. We waren zelfvoorzienend, maar  contant 
geld was er niet altijd.” Toen zus Ann haar ouders, die haar 
bezochten, vertelde dat hun zorgen over dat geld gauw voorbij 
zouden zijn omdat ze zo’n prachtige droom had gehad, keken die 
verbaasd op. Ann had gedroomd dat moeder Maria haar was 
komen bezoeken. Maria had haar gezegd dat ze haar zou komen 
halen op haar feestdag Maria Hemelvaart. Ze zei ook dat zij zich erg 
verheugde om te gaan. Haar ouders snapten het niet, gezien het 
verloop van de ziekte zou het erg snel zijn. De geraadpleegde 
dokter bevestigde het. Maria Hemelvaart  was te vroeg, daarvoor 
was Ann nog te goed en te sterk. Op de ochtend van Maria 
Hemelvaart, vond men Ann rustig in haar bed, ze was overleden. 
Niet alleen verloor moeder haar oudste zus Ann, ook een baby 
stierf vlak na zijn geboorte. “Hij zat bij “ons moet”op de arm, hij 



keerde zijn hoofdje naar de klok en sloot zijn oogjes”.” Als kind 
dacht ik altijd dat hij het zijn tijd vond om weg te gaan”.  Heel erg 
en ook vreemd was het overlijden van haar jongere broertje 
Joostke, een lief grappig mannetje dat in een klooster kliniekje over 
de Maas terecht kwam met een ziekte. Toen zijn ouders hem op  op 
een dag bezocht hadden waren ze blij dat het goed ging met hun 
zoontje, het zou gauw terug naar huis mogen. Ze maakten zich wel 
enige zorgen over de levendigheid over het peutertje dat hoog in 
z’n bedje stond en allerlei capriolen uithaalde. Een goed teken maar 
ze hadden eenmaal thuis hun zorgen nog niet uitgesproken over 
het klim en klauter gedrag van hun kind of er kwam iemand die hen 
na was geroeid hun huis binnenvallen met de woorden dat ze gauw 
moesten komen omdat Jooske plotseling erg ziek was geworden. Bij 
de kliniek gekomen bleek hun zoontje onvindbaar. Toen ze het 
mannetje uiteindelijk zagen lag het gekleed als een patertje in de 
kist, een capuchon  over zijn hoofdje. Hun vermoeden dat het 
kindje door een fatale val uit z’n bedje was overleden werd nooit 
bevestigd, op moeder maakte het diepe indruk. 
Lagere schooljaren rond 1928. 
Moeder was een fanatieke leerlinge, ze kon rekenen als de beste en 
alle andere leerstof heeft zij zich ongeveer op gehoor eigen moeten 
maken omdat ze van dichtbij zeer slechtziend was. Ze heeft van het 
bord nooit kunnen lezen. Door een verkeerde behandeling in haar 
vroege jeugd werd haar zicht nog slechter dan het al was, het 
weerhield haar er niet van om uit te blinken in handwerken en 
breien. Ze was ook goed in korfbal, kon behendig gooien en rennen. 
Het spel werd gemengd gespeeld. Het moet rond 1928 geweest zijn. 
Haar eerste communie deed moeder op Witte Donderdag, als kind 
vond ik dat vreemd maar die dag was precies goed. Middels een 
keurige brief aan haar peettante werd deze van dit heuglijke feit op 
de hoogte gebracht. Deze peettante zorgde ook voor een 
communiejurkje. Ook werden er nieuwjaarswensen verstuurd, in 
een onvoorstelbaar net handschrift. 
“Volk”dat langs de deuren trok. 
In de jaren 20 van de vorige eeuw trokken er veel mensen langs de 
deur. Ze verkochten wat huishoudelijke spullen of knapten stoelen 
op. Vaak waren het jaarlijks dezelfde mensen, die eten kregen 
een  nette slaapplaats met dekens in een schuur. Een zigeunerin 



had een bakje waarin ze het warme eten en de pap gelijktijdig liet 
vullen, waarna ze   het dan met smaak opat: “Uiteindelijk komt het 
allemaal in dezelfde maag”. Misschien was het dezelfde vrouw die 
de zieke Ann het advies gaf om een kom hondenvet te drinken, 
daarvan zou ze genezen van de TB. “Dan ga ik toch maar liever 
dood”, zei Ann en moeder vermoedde dat ook voor haar die kom 
vet onoverkomelijk zou zijn geweest.  Ook kwam er een dame langs 
die zei de toekomst te kunnen voorspellen. Voor een paar cent 
voorspelde ze dat moeder niet in haar geboortedorp zou blijven en 
dat ze later landen als Indië ( Indonesië) en Egypte zou bezoeken. 
“Toen heb ik zo gelachen”, zei moeder en wist ik zeker dat het nooit 
waar kon zijn, verder dan Venlo was ik nooit geweest.  Moeder 
heeft inderdaad, als weduwe, die landen bezocht en” onverwacht 
in Indonesië herinnerde ik me die voorspelling”. 
Na de lagere school ging moeder naar de huishoudschool en op 
haar 14de vertrok  ze op de fiets naar Venlo om als dienstmeisje te 
werken. Ze werkte in de “betere” gezinnen, was daar trots op, 
mocht cursussen “Franse keuken” volgen maar het was werken van 
de vroege ochtend tot de late avond. Een keer in de 14 dagen 
fietste ze op zondagmiddag naar huis, om de tram uit te sparen, er 
liep nog een paardentram, en dan fietste ze door Aijen met een 
hoedje volgens de laatste mode, nieuwe elegante schoentjes, 
waarvoor ze zich kapot had gewerkt: “ Aijen hier kom ik, kijk maar 
goed…”……. 
Oorlogsjaren. 1940-1945 
Tijdens de oorlogsjaren waren in de beginjaren Duitse soldaten 
ingekwartierd op de boerderij van de familie Geurts. Dat zal 
ongetwijfeld bij meerdere families het geval zijn geweest. Moeder 
werkte al in Venlo maar was ook regelmatig in Aijen. De Duitsers, 
veelal boeren jongens, werden niet gehaat maar waren op hun 
hoede met wat ze zeiden omdat er 1 hevige aanhanger van het nazi 
regime onder hen zat maar wanneer de Duitsers met mijn oma 
alleen waren of haar meehielpen vertelden ze haar, hoe of ze naar 
hun boerderij verlangden, waar ouders of een jonge vrouw hun 
werk moesten doen. Er ontstonden afstandelijke vriendschappen 
en toen later veel van de bij hen ingekwartierde Duitse soldaten 
aan het oostfront moesten vechten, waarbij velen hun benen of 
hun leven verloren was het gezin echt verdrietig. Als kind vonden 



we dat vreemd , haar antwoord op onze vraag : “We zagen hen niet 
als vijanden maar als jongens die verplicht waren om te gaan. 
Behalve dan die ene, dat was een echte nazi”. Dat antwoord 
begreep ik pas vele jaren later. 
De oorlogstijd heeft veel met het dorp Aijen gedaan. Eerst werden 
overal Duitse soldaten ingekwartierd, later werd er heftig 
gevochten, het dorp lag tussen het Sperrvuur. Er moest worden 
geëvacueerd in november 1944. 
Tijdens de gevechten werd de hoogliggende boerderij van de 
familie Geurts totaal verwoest. De familie, of misschien een deel 
ervan, woonde toen bij de familie van Mill  die een boerderij 
hadden achter waar nu de familie Heldens woont.  De boerderij van 
de familie Heldens is van na de oorlog en vroeger lag daarnaast een 
witte wat lange boerderij die van de familie van Mill zou zijn 
geweest. Ik weet niet hoe het er voor de oorlog uitzag. Wat ik wel 
weet is dat de provisiekelder van de familie Geurts via een soort 
loopgraven bereikt kon worden. Af en toe ging men weckflessen 
halen uit de kelder van de gebombardeerde boerderij. Dat was een 
riskante onderneming omdat er handgranaten in de grond zaten. 
Op een middag liepen mijn tante Mia, mijn moeder Dini, een jong 
dienstmeisje van de familie van Mill, Thea met op haar arm een 
peutertje Bertje, van de familie van Mil, door de “loopgraven” om 
eten te halen. Op de terugweg is het  dienstmeisje met op haar arm 
het peutertje op een landmijn gestapt, een grote explosie volgde, 
moeder en zus Mia vlogen daarbij in de mestvaalt maar het meisje 
en het peutertje werden uiteen gereten. 
De moeder van het kindje was zo in shock dat ze niet meer kon 
praten. Weken later, de moeder hing was aan de lijn, wat verder 
achter de boerderij, toen ze opeens het schoentje van haar kindje 
zag liggen en ook een gedeelte van zijn voetje. De moeder gilde en 
gilde. “We sprongen allemaal op van schrik en renden naar buiten. 
Ze hield het schoentje omhoog en gilde, het ging door merg en 
been, vanaf dat moment kon zij huilen.” 
Evacuatie eind 1944. 
In allerijl begroeven de mensen uit Aijen hun kostbare spullen in de 
grond nadat een Duitse officier opdracht tot evacuatie had gegeven. 
Moeder legde haar prachtige met fijne kruissteekjes geborduurde 
tafellakens en beddengoed in een kist die de grond in ging. Veel tijd 



was er niet. 
Het gezin Geurts ging te voet via Duitsland, waar mensen huilend 
langs de weg stonden en hen te eten gaven. Bij  s’Heerenberg 
kwamen ze de grens over om vandaar verder te lopen door de 
Achterhoek naar het Noorden. Samen met haar zus Mia liepen ze 
tot in Friesland. Oudere mensen gingen met de paardenwagen. Hen 
werd als eerste plaats aangeboden bij particulieren.  “Omdat we 
jong en fit waren en het fijn vonden om te lopen, liepen we zoveel 
mogelijk verder”, zei moeder die vaak over de tocht vertelde. Oude 
mensen en mensen met kleine kinderen hadden het zwaar maar 
voor ons was het ook een ontdekking om te zien hoe of mensen in 
de rest van Nederland leefden.” Dat was vaak een openbaring. In 
Drenthe vonden ze onderkomen bij een boeren familie die vertelde 
hen  dat er in hun streek  pas getrouwd mocht worden wanneer het 
meisje in verwachting was. De reden: “Want we trouwen hier niet 
met een kat in de zak”.  Moeder vond dat vreselijk, men wil 
kinderen en wanneer de vrouw geen kinderen krijgt dan spreken ze 
daar over een vrouw als over :” Een kat in de zak.” Ze kon daar, 
haar hele leven, niet over uit. 
Op een dag vroeg een echtpaar in Beilen (Friesland) aan Dinie en 
Mia of zij niet bij hen wilden blijven totdat ze weer terug konden 
keren naar Aijen. Omdat het echtpaar hen graag als evacués had en 
omdat de jonge vrouwen het goed konden vinden met hun 
gastgezin namen ze het aanbod graag aan.  In avond, kwam broer 
Piet met gevaar voor eigen leven, hij verbleef elders in de buurt, bij 
hen langs om te zeggen dat ze de volgende dag toch weer verder 
moesten trekken omdat het huis van hun gastgezin aan de spoorlijn 
lag, te gevaarlijk oordeelde hij. Hij had gelijk. Het huis waar ze 
hadden willen blijven, werd op de dag waarop ze vertrokken 
opgeblazen, de bewoners vonden de dood. Dinie en Mia hoorden 
het toen ze s, avonds op een ander adres verbleven en waren totaal 
aangeslagen. 
Op de weg terug kwamen ze in Balkbrug terecht, waar Dini in een 
soort kliniek terecht kwam. Tijdens de looptocht werden ze af en 
toe onderzocht op TB en werd er naar hartenlust met poeder 
gedesinfecteerd, vreselijk. Bij Dini was er een vermoeden dat ze 
misschien TB zou hebben opgelopen, achteraf bleek het onjuist. Ze 
bleek veel antistoffen tegen TB te hebben aangemaakt, maar voor 



de zekerheid moest ze in een soort kliniek waarvan de directrice 
een dubbelrol speelde. Ze heulde met de Duitsers maar had ter 
camouflage een paar Joodse baby’s in onderduik op een 
ziekenzaaltje. Deze baby’s kregen gloeiend hete melk te drinken en 
samen met een groep jongens en meisjes die ook ter plekke waren 
hebben ze een plan gemaakt om de directrice te ontmaskeren. Het 
was heel spannend en stoer en het plan is gelukt. Zo was de 
oorlogstijd een tijd vol spanning maar ook saamhorigheid. 
Terug in Aijen volgde een grote desillusie. De inderhaast voor 
vertrek begraven waardevolle spullen waren reeds door 
teruggekeerde bewoners opgegraven. Hoe waardevol het was weet 
ik niet. Wel dat moeder haar hele uitzet, tafellakens slopen en 
lakens vol met  fijn borduurwerk, was geroofd. “Opeens was de 
saamhorigheid weg”. De teleurstelling was groot.  Toen wij er in de 
jaren 50 vakantie vierden, leek er af en toe een sluier van 
gespletenheid over het mooie Aijen te hangen. 
Tijdens de oorlog en door de evacuatie leerde mijn moeder mijn 
vader kennen. Haar oudste zus Mien had haar man al eerder leren 
kennen en was tijdens de oorlog getrouwd. Toen hun eerste kindje 
werd geboren hielp moeder mee tijdens de kraamtijd. Toen vader 
tijdens het uitvoeren van zijn hobby, achter zijn ezel hun 
eeuwenoude boerderij op doek zette, ontmoette hij Dini uit Aijen. 
Samen hielpen die mannen uit Twente ook met de wederopbouw 
van Noord Limburg. 
Ook zus Wies trouwde met een man uit Twente. Zo trouwden 3 
dochters van de Geurts familie uiteindelijk in Twente. 
 De jongste zus Mia en de verlegen opvolger van de boerderij Grad, 
in Aijen bleven wonen. 
  
De oude boerderij veel hoger gelegen boerderij werd niet meer 
hersteld. De uitgedunde familie woonde een poos in een 
noodwoning. Tegenwoordig is het een schuur maar nog wel 
enigszins herkenbaar.   Er kwam een soort schadeloosstelling en er 
werd een nieuwe boerderij woning gebouwd. Het bevreemdde 
moeder altijd dat de boerderij op een plek gebouwd werd die voor 
de oorlog ongeschikt was bevonden vanwege de Maas die nog altijd 
regelmatig buiten de oevers trad. Waarschijnlijk wilde men de loop 
van de Maas al veranderen maar is de jaren 50 en 60 bivakkeerde 



oom Grad regelmatig op zolder, terwijl het Maaswater in de 
woonkamer, kelder en deel stond. De natuur laat zich niet makkelijk 
dwingen, nog altijd wordt opgehoogd en worden lopen verlegd. 
Vakantie in de jaren 50-60 in Aijen. 
Al jong mochten mijn broer Rinus en ik alleen op vakantie naar 
Aijen. Vanuit Hengelo ging er rechtstreeks een trein naar 
Vierlingsbeek, daar staken we met een pont de Maas over en liepen 
via Bergen naar Aijen. Het kleine bruingrijze koffertje dat we 
droegen bestaat nog, het speelt mee in films die mijn broer maakt. 
Soms gingen we tot Nijmegen en vandaar met de bus naar Bergen 
waar we moesten uitstappen bij een chauffeurscafé aan de 
Rijksweg. De chauffeur moest ons wijzen waar we moesten 
uitstappen maar nodig was dat nooit. We waren jong, 7 0f 8 jaar 
maar het reizen was niet ingewikkeld en zodra we de bus uitstapten 
roken we de Maas, de meidoorns, het rook lichter dan in onze 
industriestad. We stapten we met ons koffertje langs de 
boerderijen en huizen en bleven nooit ongezien. Wij wisten of er 
een gordijntje voorzichtig weg werd geschoven en van welke 
boerderij soms zelfs de dakpannen omhoog gingen. Bij de boerderij 
van oom Grad werden we verwacht door tante Mia en oom Grad, 
die meestal aan het werk was rondom zijn boerderij. We draaiden 
de deur van de deel open, daar lag Herta in de mand op de deel, 
waar het wat hol klonk. Vanuit de deel kwamen we in de keuken, 
die uitkeek op het weggetje door Aijen. Dan kregen we van dat 
heerlijke witte brood dat de bakker s’middags verkocht en dat we in 
de namiddag bij de bakker mochten kopen. Het brood noemde men 
hier “mik” en het duurde een paar dagen en dan vroegen wij ook 
om “ene mik”. Dat was zo geweldig in Aijen, men at er in het 
middaguur warm maar later, rond een uur of 4 at men een 
broodmaaltijd met dat versgebakken witte brood van de bakker, 
die, als Spar, ook kruidenierswaren verkocht. 
Ook s,avonds, rond een uur of 9 werd er brood gegeten, vaak met 
een gebakken ei en ham. Dat vond ik ontzettend gezellig. We 
kenden deze tijden van eten niet. Geweldig was ook de t.v. die oom 
Grad al in de vroege jaren 50 had aangeschaft. Misschien in 
navolging van de familie Heldens? T.v. kenden wij thuis nog lang 
niet.  Thuis  keken we soms, op de vrije woensdagmiddag, bij 
vriendjes in de buurt. Dat oom Grad een t.v. had betekende iedere 



avond vertier. In het weekend keek men naar grote Duitse shows 
met o.a. Katarina Valente en ook herinner ik me films met Don 
Camillo. Op een keer was er een uitzending over Afrika. Er werd een 
boer getoond die met een magere buffel en een ploeg met 1 mes 
zijn land bewerkte. Het zag er moeizaam en armzalig uit. De stille 
oom Grad barstte in lachen uit, zijn altijd aanwezige pijpje viel uit 
zijn mond van het lachen. Hij keek naar de arme man als een vader 
naar een kleuter die een poging doet het land te bewerken. 
Oom Grad was een stille man, verlegen maar zachtaardig. Elke 
ochtend ging hij vroeg uit de veren, dan hoorde je de pomp in de 
keuken aangezwengeld worden, dan hoorde je hem proesten en 
spetteren, dan begon zijn dag. Naar de wei aan de Maas richting 
Well, op de fiets met een melkbus. 
  
In de vroege ochtend werd die melk opgehaald door een 
melkwagen. Je hoorde dan mannenstemmen die de melkbussen op 
de wagen tilden. 
Aan een kant van de deel was een stal waar varkens werden 
gehouden. Het waren er niet veel, minder dan 10. Soms waren er 
biggetjes, die mochten we soms uit hun warme kist met stro naar 
het moeder varken brengen waar ze konden drinken. We moesten 
altijd voorzichtig zijn, vooral voor de beer, een sterk varken dat 
gevaarlijk kon worden, vooral wanneer het dier buiten in de” 
boggert” mocht lopen. 
In de noodwoning, die na de oorlog snel was gebouwd om mensen 
tijdelijk een dak boven het hoofd te bieden, woonden kippen. Als 
klein kind mocht ik heel soms met mijn tante Mia mee naar binnen 
maar dan moest ik heel stil zijn en niks onverwachts doen, daar 
hielden de kippen niet van. Tot mijn verbazing hadden de kippen 
een eigen keukentje met een pomp, waar ze zomaar op het 
aanrecht stonden. Ze hadden een woonkamer en konden door 
gaten naar buiten lopen. Ik weet nog hoe bijzonder ik zo’n 
kippenhuisje vond. Oom Grad heeft het voor zover ik weet altijd in 
gebruik gehouden als kippenverblijf. 
Naast het kippenverblijf lag een moestuin met struiken vol pruimen. 
Het was een waar lusthof in mijn ogen vol geuren en veel groen en 
schaduw maar we mochten er zelden komen, alleen wanneer de 
pruimen rijp waren mochten we helpen rapen. De tuin werd 



afgesloten door een houten hek en het leek een soort geheime 
sprookjestuin. 
Soms moesten we boontjes doppen. Dan zaten we met een mandje 
op schoot achter bij de deel op krukjes, naast de hoge populieren 
die voor schaduw zorgden. Af en toe kwamen er mensen die eieren 
wilden kopen, waarbij tante Mia als “handelsvrouw” optrad. Er 
kwamen mensen op bezoek en in hun gezellige dialect werd 
allerhand besproken. 
Af en toe gingen we naar de familie Heldens. De “buur”boerderij 
werd gerund door een boerin die men “Goen”noemde,in onze oren 
een aparte naam. Samen met haar zoon Jan. Ook was er een zoon 
die Frans heette. Samen werkten ze op en rond de boerderij. 
Moeder vertelde vaak dat haar man onverwacht was gestorven 
nadat hij warm en dorstig te snel een glas koel water had 
gedronken. Wij mochten nooit wanneer we warm en dorstig waren 
te snel een glas water naar binnen gieten, vooral niet wanneer het 
uit de pomp kwam. 
Er was ook een tiener meisje, dat Truus heette  een jaar of 8 ouder 
dan wij. Af en toe gingen we bij haar “buurten” en  soms mochten 
we  Goen helpen. Dan moesten we haar roepen wanneer er een 
biggetje was geboren, zodat ze het snel kon pakken en in een kist 
zetten. Het door ons bewaakte varken wierp wel 12 biggetjes en 
het laatste biggetje trapte het dier met de achterpoten dood. Wij 
vonden het een gemeen beest maar Goen vertelde dat het laatste 
biggetje niet goed was en dat het niet kon blijven leven en het 
moedervarken het daarom had doodgetrapt. Mijn moeder 
bevestigde later deze uitleg. Maar toen er een paar dagen later 
iemand kwam om de tandjes van de biggetjes te knippen of slijpen 
en we mochten helpen om de biggetjes aan te geven, toen werd 
het harde boerenleven me teveel en rende ik snel richting boerderij 
van oom Grad. 
We speelden ook wel eens op de hooizolder bij de familie Heldens, 
wanneer die bijna leeg was. Op een dag, we waren 9 of 10 jaar oud, 
hadden we een leuk spel ontdekt. We klommen de houten ladder 
op, kropen over het hooi naar een bepaalde plek waar we ons van 
het hooi lieten glijden en bovenop een hooibaal op de grond 
terecht kwamen. We werden steeds wilder terwijl we op onze 
moeder wachten die naar ons spel moest komen kijken. Moeder 



stond met Goen te kletsen in hun stal. Hoewel ik in de haast al een 
keer een verkeerde “afslag”had genomen en midden tussen de 
landbouwvoertuigen terecht was gekomen, met om hoogstaande 
ploegmessen, speelden we wild verder. We renden steeds harder 
en gilden van plezier. Dat duurde totdat mijn broer verkeerd 
terecht kwam en met zijn arm op de betonnen vloer viel. Zijn hand 
stond omgekeerd op de pols en al gillend rende hij naar de stal 
waar moeder met Goen stond te kletsen. Op gegil van mijn broer 
stoven moeder en Goen weg richting stal en liepen daarbij mijn 
broer die zijn omgekeerde hand vasthield en gillend langsliep, 
voorbij. Moeder gilde: “Hubertje”, een veel jonger broertje dat met 
haar was meegekomen. Toen moeder mij zag riep ik : “Het is Rinus”, 
die nu huilend aan kwam gestoven van de andere kant. Toen pas 
zag moeder de omgekeerde hand. Ik vermoed dat de familie 
Heldens telefoon had. Bij oom Grad kwam even later een jonge 
huisarts die meteen een taxi liet komen. In ’t Radboud werd Rinus 
geopereerd en het duurde weken voordat de arm was genezen. De 
breuk was zeer gecompliceerd maar in Hengelo nam de arts zijn 
hoedje af : “keurig gezet, het was ons niet gelukt”. 
Soms speelden we ook met een meisje dat achter het huis van de 
familie Heldens woonde, samen met nog meer broertjes en zusjes. 
Het meisje heette Tooske en heeft rond 1954 bij ons in Hengelo 
gelogeerd. Ze was enkele jaren ouder dan wij. Deze familie woonde 
later ergens op een boerderijtje in een idyllische heideachtige 
omgeving, in mijn beleving wat verder weg van Aijen. Ik was nog 
jong toen we er eens heen fietsten. Ik vermoed dat het gebied nu 
ontgonnen is. 
Ook kwamen we soms bij de familie Poels, die een goedlachse 
dochter hadden, haar naam was Joke. 
Ook bij een vriendelijke ontwikkelde meneer kwamen we soms. Zijn 
naam was Wim, hij trouwde later een Duitse vrouw. Als kinderen 
probeerden we onze tante Mia voor die aardige man te 
interesseren maar zij bleef bij haar “eeuwige verloofde”. Bij zijn 
huis kwam een lijstenmakerij. 
Kermis. 
Tijdens onze vakantie in Aijen was er kermis, begin september?  Ik 
herinner me een draaimolen met een rood fietsje waar ik dol op 
was. Ik was nog klein en mijn peetoom oom Grad tilde me dan op 



het fietsje en liet me rondjes draaien. “Niemand zeggen”, zei hij 
wanneer hij me er soms wel 2 keer achter elkaar op zette. 
Op een dag was de ketting van het fietsje gelopen terwijl ik trapte 
en wilde ik niet meer op het fietsje, bang voor de draaiorgelman. 
Oom Grad moest daar vreselijk om lachen en attendeerde de 
draaiorgelman op het euvel. Die maakte het fietsje maar tot oom 
Grads spijt was de magie van het rode fietsje verdwenen. 
Tijdens de kermis stond er een grote witte tent waar soms al in de 
ochtend werd gedanst, op muziek van een band.  Moeder, die 
slechtziend was, draaide in haar nieuwe jurk rond over de dansvloer, 
terwijl wij bewonderend vanaf ons tafeltje, toekeken. Dat kenden 
we niet, een dansende moeder. Moeder deed het graag maar werd 
tot haar spijt snel duizelig. “Zeg het niet in Hengelo, zei ze “want die 
lui daar in Twente zijn te stijf om te snappen dat kermis in Aijen iets 
anders is. 
Dat was ook zo. Kermis in Aijen betekende, anders dan in de 
stad,   sociale contacten met familie en dorpsgenoten. 
Boodschappen. 
Ergens in  het weekend kwam een man met een mand de keuken 
binnen met daarin de boodschappen die besteld waren. Hij legde er 
altijd een flinke hand vol snoepjes bij, die tante Mia in een bus deed. 
We kregen er een paar en af en toe wat tussendoor. 
Op zondag waren er altijd van die leuke lekkere kleine vlaaitjes voor 
bij de koffie, voor ons zelfgemaakte chocolademelk. De dames 
dronken die koffie na de kerkdienst in Bergen. De mannen dronken 
een biertje (?) in het café ’t Veerhuis  of was het bij  Wolters?  
Achter het veerhuis lag een schietbaan. Je hoorde dan op zondag 
voortdurend kleine knalletjes. Dit spel kenden we niet. Hoge palen 
met bovenop het doel, een kleiduif ? Het schieten duurde de hele 
zondagmiddag. 
Voor het Veerhuis was een soort ingebouwde houten weegschaal 
waarop auto’s gewogen konden worden. Daar snapten we niks van 
maar het was wel leuk omdat je wanneer je op de schaal ging staan 
het geheel aan het wiebelen kon krijgen door wat naar links en 
rechts te bewegen met de benen. We liepen deze weegschaal nooit 
onaangeraakt voorbij. 
Door de week liepen we soms in de morgen en bijna altijd in de 
namiddag naar de bakker om daar van dat heerlijke witte brood te 



halen. De winkel was zowel een bakkerij als een Spar winkel van de 
familie Coppens. We deden er ook wat boodschappen en vonden 
het grappig dat de winkelmevrouw zich tot ons richtte met de 
woorden: “En de kiender”? Aan het einde van onze vakantie 
hadden we ons de klanken van het dorp enigszins eigen gemaakt. 
Bij de familie Wolters  haalden we ook boodschapjes door de 
week  en snoep op de zondagochtend. Dat vonden we zo’n speciaal 
winkeltje. Je kwam binnen in een gang,  links was   een soort 
café  waar wij nooit iemand zagen , rechts kwam je in een soort 
huiskamer en  dan ging je  door een deur waarna je  een winkeltje 
binnenkwam, waar je vanachter een toonbank werd geholpen. Ik 
vond het altijd een beetje spannend om zo maar even door het huis 
van mensen te lopen. 
Tegenover de Spar, bij de kapel, was ook een klein winkeltje waar 
we wel eens snoeppapier kochten. Soms knipten we daar hosties 
van om “kerkje” mee te spelen maar meestal kochten we gekleurd 
papier. Misschien dat er bij dat winkeltje ook een cafeetje was maar 
de mevrouw Lies moest soms best van ver komen om voor ons 
dubbeltje of stuiver snoeppapier te verkopen. Ik voelde me dan 
vaak een beetje schuldig. 
In Aijen was ook een smid, soms werd daar een paard beslagen, het 
gebeurde zo dat je het kon zien. Het zag er met dat vuur erbij 
indrukwekkend uit maar er werd mij verzekerd dat het paard geen 
pijn ondervond van de behandeling. We waren ook eens op bezoek 
bij de vrouw van de smid. Er was een hond die achter zijn eigen 
staart aan holde wanneer er even aan tikte maar dat mocht niet te 
vaak anders werd de hond dol. 
Soms mochten we met oom Grad mee naar de meelfabriek. Hij had 
toen al een karretje dat door een klein zwart en erg fel paardje 
werd getrokken. Die fabriek lag een eindje buiten het dorp, ergens 
aan de Maas. Een man meende leuk te doen door een dode muis in 
mijn richting te gooien. De muis kwam pal naast me neer op, ik 
verroerde me niet. Moeder zei altijd dat je je in Aijen nooit op de 
kop moest laten zitten of laten merken dat je ergens bang voor was 
maar voor een uitgedroogde dode muis was ik, ook als klein kind 
niet bang. “Das ’n koele”, hoorde ik de gooiende man zeggen, de 
eer van moeder had ik hooggehouden. 
Regelmatig liepen mijn broer en ik naar Well. De open kapelletjes 



werden van veldbloemen voorzien en” Op de Kamp”,  stopten we 
steevast bij de kapel die toen gewoon open was. Daar speelden we 
even “misje”, dat waren we gewend. Zongen kerkliederen op het 
koor, achterin de kerk en stak mijn broer als een koster de kaarsen 
aan. Ik vond het een prachtig kerkje voor kinderen en de mensen 
die ernaast woonden lieten ons vaak begaan, alleen die kaarsen, die 
mochten we niet meer aansteken. 
Het was erg mooi rond “de Kamp”. We klommen op wat wij bergen 
noemden en renden door het mulle zand naar beneden. Het was er 
weids en er was heide, het was er rustig en wereld was er zo stil, je 
hoorde de natuur en soms een boot die over de Maas voer. 
De Maas. 
In Aijen was een loskade waar soms een paar boten lagen. Er lagen 
grote stapels opgestapelde dikke boomstammen waarop je als kind 
graag wilde klimmen, dat was ons ten strengste verboden omdat de 
stammen konden gaan rollen. Soms deden we het voorzichtig toch 
maar wel met mate. Aan de kade lag  een roeiboot van de familie 
van Aerssen. Het was een boot waarmee mensen naar de overkant 
werden geroeid door Jan van Aerssen. Wij zaten heel vaak in dat 
bootje, dat vastlag, wachtend op een grote boot die fijne golfslag 
zou geven, zodat ons bootje schommelde. Soms mochten we zelf 
ook met het bootje mee. Moeder ging dan ergens op bezoek aan de 
overkant. Wanneer we dan terugkwamen moesten we aan de kant 
staan roepen: “Jan van Aaaeerssen, Jan van Aaaeersen, net zo lang 
tot we aan de overkant iemand zagen komen……. Jan van Aerssen 
die ons terug overzette voor een paar dubbeltjes. Dan was ik blij 
dat ik terug was, ik vond de Aijen kant mooier. 
We waren nog klein toen opgeschoten jongens in het bootje 
plaatsnamen en ons uitnodigden voor een vaartochtje. Aanvankelijk 
wilden we niet, we wisten dat het niet mocht maar toen ook een 
paar kinderen uit Aijen instapten bleven wij niet achter. De jongens 
roeiden ons de Maas op, helemaal in het midden. Ik werd bang 
toen er een groot schip naderde dat begon te toeteren, lang en 
dreigend. 
De jongens roeiden als gekken maar kregen de boot amper weg bij 
het gevaarte dat ons genaderd was. Het water kolkte rond en we 
keken in een diepe gleuf  die ontstond tussen ons bootje en het 
schip. Ondertussen zag ik dat onze vader, waarschijnlijk had hij de 



scheepstoeter gehoord, aan kwam rennen, hij schreeuwde en 
gebaarde: “Hierop aan, hierop aan”.  Zo klein als we waren, we 
voelden doodsangst, die ik tot op de dag van vandaag kan navoelen. 
Het lukte het bootje weg te krijgen, misschien had de schipper het 
bootje al heel lang in zijn vizier (?)  en terug aan de kant stond een 
woedende vader die de waaghalzen achterna rende…. 
tevergeefs………. Wij kregen flink op onze kop, terecht, dat was het 
wisselgeld dat we met liefde ontvingen, zo bang waren we geweest. 
Het gebeurde ergens halverwege de jaren 50 en Aijen had bijna 
minder inwoners gehad. 
Langs de Maas liep een idyllisch zandpad dat uitkwam bij een 
kapelletje en langs een wei van oom Grad liep. Elke ochtend, 
behalve in de winter, fietste oom Grad daarover wanneer hij zijn 
koeien ging melken. Op een dag mochten mijn broer en ik alleen 
met het karretje en het pittige paardje naar de wei rijden. Met de 
nodige instructies en waarschuwingen gingen we op pad. Mijn 
broer leidde het paardje uitstekend en wanneer ik aan vakantie 
denk zie ik het weggetje, ruik de Maas en de heggen, hoor het 
gezoem en zie het beeld. Mijn broer, die nu films maakt , zei: “Kijk 
wanneer vader daar nu met een film camera staat dan heb je van 
daaruit een prachtig beeld, daar loopt de Maas en alles kun je 
filmen, dan wordt Aijen  een plek waar iedereen op vakantie naar 
toe wil”. Dat van die filmcamera begreep ik niet, niemand had 
toentertijd zo’n ding maar het beeld we zagen, staat voor altijd op 
ons netvlies. Helaas moest dat mooie weggetje verdwijnen: 
dijkophoging. 
Triest einde. 
Onze tante Mia, die bij oom Grad woonde, had een eeuwige 
verloofde, die meestal alleen in de weekeinde kwam. Als kinderen 
vonden we dat niet erg. De man was niet groot maar praatte aan 
een stuk door,  grote woorden gebruikte hij wel , op een manier die 
wij niet kenden en waar je heel erg moe van werd. Het koppel 
trouwde begin jaren 60 en zo kwam oom Grad alleen te wonen. Nu 
was het zijn beurt om af en toe op vakantie te gaan, uitgenodigd 
door familie in Twente.   
We werden ouder en Aijen verdween wat naar de achtergrond. 
Jongere broertjes genoten nu van de volledige vrijheid die oom 
Grad hen liet.  Toen die ook later weg bleven,  bleef oom Grad 



achter op zijn boerderij. Hij vereenzaamde en hoewel familie in 
Twente moeite deed om hem een prettig onderkomen te geven 
werd er van  de andere kant aan hem getrokken om terug naar zijn 
boerderij te gaan.  Hij vond het moeilijk om een keuze te maken. 
Toen wij na zijn begrafenis een blik door het raam van zijn 
huiskamer wierpen,  bleek dat  oom Grad, televisie fan vanaf het 
eerste uur, het moest het doen met een piepklein draagbaar 
televisietje, niet groter dan een doosje.  Over de stoel hing z’n 
colbertje, pantoffels eronder, z’n eeuwige pijp lag uitgeklopt op de 
koperen asbak. 
Met het overlijden van oom Grad verdween de familie Geurts uit 
Aijen. 
Nu woont de familie  Weijenborg in het huis dat eens van oom Grad 
was. Het ziet er prettig uit, het werd deze familie werd het van 
harte gegund. 
In de jaren 87  was er een Gildefeest, tevens reünie, in Aijen.  Op de 
loswal stond een grote tent waar het feest met een 
eucharistieviering werd gestart. Samen met moeder bekeken we de 
tentoonstelling over Aijen. Moeder ontmoette er een man die een 
jaar of 10 jonger was. Hij bedankte haar omdat ze als jong meisje 
(14jaar) was gaan helpen in hun gezin waar ze de erg zieke moeder 
had verzorgd en het huishouden had gedaan. Ze had haar taak 
nauwgezet en liefdevol uitgevoerd, weken aan één stuk.  De 
moeder van het gezin knapte dank zij haar zorgen wonderwel 
op.  “Door jou toedoen hebben we onze moeder mogen 
behouden”,  zei hij en bedankte haar .Wat was moeder blij met die 
lovende woorden. 
We hebben warme herinneringen aan Aijen. Het leven in Twente 
was, zeker in die tijd, anders en voor moeder moet het  een 
behoorlijke overgang geweest zijn, al heeft zij nooit spijt gehad van 
de “emigratie”. 
Het was fijn om als kind te ervaren dat het levens elders anders kan 
zijn en een waardevolle aanvulling op dat wat je kent. Ook al is 
wereld binnen handbereik, een nieuwe blik, een andere ervaring, 
goed voor iedereen. In ons leven was het dat kleine dorpje Aijen 
aan de Maas.                       
Marianne Poelman-Morsink  schreef de verhalen van Dini Geurts. 
 


