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Het gezin van Delsen 

 

Jilis van Delsen, getrouwd met Cor de Bok 

 

Kinderen: 

Henk…Hendrik Cornelis  getrouwd met Annie Verhoef 

Dien…..Dingena   getrouwd met Maarten van Daalen 

Gre…..Margaretha   getrouwd met Gerrit Verhoef 

Kees     ongehuwd 

Koos     getrouwd met Adrie van Lomwel 

Corrie     getrouwd met Arie de Kruijk 

 

 

Familie van Cor de Bok: 

 

Rie de Bok    getrouwd met Otto Walraven 

Dien de Bok    getrouwd met Kobus Terlouw 



Gezin Verhoef 

 

Dirk Verhoef (1884) getrouwd met Lena Bouter (1883). Allebei geboren in 
Ameide 

 

Kinderen 

Huib 1909  getrouwd met Alie 

Margo 1910  ongehuwd 

Jannie 1912  getrouwd met Gijs 

Gerrit 1914  getrouwd met Gre van Delsen 

Annie 1916  getrouwd met Henk van Delsen 

Ina 1920  getrouwd met Egbert 

Nico 1923 getrouwd met Greet (overleden), Ami (overleden),  

Els (gescheiden), 4e huwelijk 

 

Twee zusters van opa Verhoef heten: 

An Verhoef 

Marie Verhoef  

Zij zijn allebei ongehuwd en wonen gezamenlijk in de Molenstraat, ook wel 
Brouwerij genaamd, en drijven daar een kruidenierszaak. Neven en nichten 
komen hier veel logeren. 

Ook woont er in Ameide nog een broer of neef Nico.  
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Kroniek der geweldige gebeurtenissen uit de dagen des 

levens van Hendricus Delsenius en zijn tijdgenoten 

mitsgaders vele overpeinzingen over de kleine en groote 

vragen, het geluk en de benauwdheden van hemzelf en 

dit wereldrond, geschreven in de jaren der jonkheid als 

een roos en een weemoed voor de dagen zijns 

ouderdoms. 

 

Hendricus Delsenius, 

1.7.1941 
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In het jaar 1941 
 

 

 

 

Heldere stemmen op ons plaatsje.  

Stemmen der begroeting. Stemmen met een juichende belofte er in.  

 

De stemmen van Annie en Wil, twee namen die door traditie verbonden, 

zulk een vroolijken klank in het leven van schrijver dezes gekregen hebben.  

Aangezien mijn kuif niet erg in de salonplooi zit, ga ik die eerst eens natmaken, 

alhoewel mijzelf misprijzend om zóó veel fatterigheid. 

 

Daar komen ze ons  “werkhol” binnen.  

Eerst krijg ik een hand van Annie, met een standje dat de mijne vies is, en 

dan een van Wil. Dan begint het lieve leven.  

 

’t Zouden Annie en Wil niet geweest zijn, als ze niet dadelijk met hun 

vingers overal aanzaten. Natuurlijk moesten ze al op slag hun deel hebben aan 

den aanmaak van gebakjes. Enfin, wat kan ik anders doen dan ze te laten 

knoeien.  

Wil snijd een stuk moscovisch (deeg) zoo zonderling door, dat de 

kinderkamer in opstand zou zijn gekomen, terwijl Annie weer op ander gebied 
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aan ‘t klodderen is, zodat het edele tweetal goed in de gaten gehouden moet 

worden, wil er nog iets goeds uit deze overval van lastig volk voortkomen.  

 

Daarbij hebben ze in het geheel geen gevoel voor onzen vak-trots en 

slingeren de zwaarste beledigingen maar heel gemoedelijk en vooral kwistig in 

het rond.  

Alles vinden ze vies, want wat ze niet in de gaten hebben, daar staat je 

hoofd van stil.  

Zoo slaat Annie opeens alarm, als ik mijn mes in het water doop, waarin 

ik even tevoren een likje crème van mijn hand gespoeld heb. Maar op de 

viezigheid die ze zelf bedrijven, gaan ze zowaar nog groot ook. Zie daar, die 

gebakjes, wat lijkt het? Beduimeld en rillerig opgespoten door Annie, die 

warempel nog verwaand is ook.  En terwijl die twee me bazig aan de kant gezet 

hebben, moet ik aanzien, hoe daar de werken mijner handen toegetakeld worden. 

Als ik op de één let, bezorgt de ander me in dien tijd een rampspoed en 

omgekeerd.  

 

Op een gegeven oogenblik vielen er wat moccaspatjes op de mooie rok 

van Wil. Wat keek ze me nijdig aan; alsof ìk de schuld was. En ik kon er toch 

ècht niets aan doen, of tenminste, ik had het niet alléén gedaan, maar ze zag 

wellicht de schrik, waarmee ik schrok, en daar schrok haar schrik bepaald zoo 

van: (dat ik zoo verschrikkelijk geschrokken was), dat haar schrik wegschrok. In 

elk geval, ik schoot dadelijk toe en sloeg meteen aan het pogen de spatters zo 

goed mogelijk te verwijderen, wat wel een beetje lukte.  

 

Toen wilden ze met alle geweld het tompoucen maken zien, 

respectievelijk bederven. Maar pa scheepte ze gauw met een paar soezen af. 

Natuurlijk wisten de schepsels daarop weer goed te schimpen en deden ijskoud 

of ‘t nog een gunst was, dat ze dat spul op wilden eten.  
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Vervolgens kwam Annie’s buik ter sprake, die iets scheef zou zitten. 

Zowaar kwam er zelfs ter sprake dat ìk eens voelen moest of ’t waar was. Wie ‘t 

daar precies over te praat kreeg, weet ik niet, maar vanzelf één van die twee. 

Zulke nesten, alsof ik me ooit daar toe leenen zou.  

 

Toen kwam tante Marie op de proppen, om het weggelopen volk te halen. 

Tante Marie had het al dadelijk over zoenen. Nou, ik schròk er van, dat iemand 

zoo plots maar over zoenen begon, alsof het de gewoonste karwei was. Zoo’n 

teer onderwerp, daar kun je toch niet over beginnen, dan na een secure en 

bedachtzame voorbereiding, voorafgegaan door een prelude van zinrijke 

zinspelingen en bedekte termen, aleer het hoge woord “zoenen”  je over de 

lippen murmelt.  

Maar dìe schepsels vonden dat, schijnt ‘t, wel héél gewoon!  Ze stonden 

me doodgewoon aan te glimlachen, alsof ze zeggen wilden:  

“Toe joh, doe ’t  es.”  

 

Maar dat was toch mis hè. Mijn voorvaderen zouden zich toch in hun 

graven gewenteld hebben, als ik in deze vrouwelijke list niet ware staande 

gebleven. Zoo iets moet op zijn tijd en zijn plaats gebeuren.  

Maar ik wil dat maar niet zoo kaalweg zeggen, want ik heb wel 

consideratie met de eergevoelens van een ander. 

  “De lipjes staan nog zoo krampachtig,” zeg ik.  

Maar die schepsels lachen me weer kinderlijk wreed uit, alsof ik iets geks 

gezegd heb, en natuurlijk lachen de duvels ook, om maar te laten zien: 

  “Zie je wel, onze lippen zijn los genoeg!” 

Enfin, ik moet er nog eens over denken. Vanavond wil ik ze dan 

misschien wel een zoen geven. Ons edel tweetal gaat naar de post en 

ondergetekende laat hen uit met een groet tot weerziens. 
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’s Avonds, onder het spelen op mijn snarenspel hoor ik wederom onze 

gasten aankomen. Een poosje later zakt schrijver dezes ook van zijn 

opperkamerke af om den toestand beneden eens te peilen.  

Kijk, daar loopt ons jong katje; even op Annie’s hoofd zetten: ’t eene 

katje op het andere. Wil moet ook al niks van het stomme dier hebben. 

We gaan theedrinken.  

Maar daar krijgt dat beroerde me weer te grazen. Waarom, ja waarom? Ik 

voel, dat ik het hart niet heb om te gaan zitten. Annie vindt al, dat ik zoo 

zenuwachtig ben, die heeft natuurlijk al dadelijk alles wat vreemd is in de gaten.  

Staande slok ik mijn thee op en kijk voor afleiding naar kanten die me 

totaal niet interesseeren.  

Het wil niet weg, dus dan maar zelf weggegaan. Mooie streek om zo weg 

te lopen, maar het is de minst kwade van de twee. Gerrit komt me achterna. Hij 

vertrouwt me niet.  Trouwens, we vertrouwen elkaar nooit verder dan we elkaar 

zien. Hij denkt nu, dat ik wat met zijn fiets uitgespookt heb.  

 

Ik wandel naar de dijk, kijk wat rond en zie niets, slenter na geruimen tijd 

weer huistoe. Zouden ze er nog zijn? Ik hoor niets, ja, door de kier van het 

gordijn zie ik onder het voorbijlopen Wil in de kamer zitten. Ze zijn er nog.  

Ben ik blij of teleurgesteld; ja, eigenlijk allebei. Blij, dat ze er nog zijn en 

teleurgesteld, dat ik er niet van profiteren kan. Ik ga naar boven en ga weer aan 

de wiskunde. Het wil niet erg. Onder is er gerucht van gepraat en gelach, en 

hierboven zit ik, als koning Saul, die zich tussen de vaten verborg, toen zijn 

koningschap nabij was. Ik ben echt verbitterd op mezelf, op mijn 

machteloosheid om te zijn zoals ik wil zijn. Vanonder wordt geroepen. Thee 

drinken. 

Dan waag ik het toch nog een keer. Wat scheelt het me? Binnenkomende 

reikt Gerrit al dadelijk Wil’s gebakje aan. Wil komt al woedend aangetogen, en 

al gauw schiet Annie te hulp, om de prooi te herwinnen.  




