
 

TOELICHTING BIJ DE HERPUBLICATIE  

 

Deze herpublicatie is een gevolg van de correspondentie die 

ontstond na de bezorging in 2020 van het oorlogsdagboek van 

Piet’s tante Marie van Kessel.  

 

Relatief weinig is bekend over Marie van Kessel. Nadat Vincent 

Jansen las over het dagboek herinnerde hij zich dat zijn vader 

van zijn neef Piet de Kleijn een boek met jeugdherinneringen 

had gekregen. Het boek bleek een korte, maar treffende be-

schrijving van Piet’s tante Marie te bevatten. Maar herlezing 

van het boek openbaarde veel meer: een goed en vlot geschre-

ven tekst over het Wijchen van de jaren ’40. In het boek be-

schrijft de auteur zijn jeugd in de molen en het molenhuis 

waarin hij opgroeide. Zo zet hij een spoor uit dat de lezer 

meevoert naar een tijd en een wereld die nu in de nevelen van 

het verleden beginnen te vervagen. 

 

Het Huis en de Molen is oorspronkelijk geschreven in 1985 

voor familie en vrienden van de auteur. Maar in de jaren die 

verstreken zijn, is het boek zijn kleine oplage ontgroeid. Nu, 

meer dan dertig jaar later, geven de unieke beschrijvingen en 

sfeertekeningen van een huis en een huishouden in de jaren ‘40 

een inzicht dat vraagt om een groter publiek.  

 

Om het boek weer toegankelijk te maken werd besloten het op-

nieuw, digitaal, uit te geven. Onder redactie van Linie Plukker, 

die in 2020 het oorlogsdagboek van Marie van Kessel her-

publiceerde, zette Vincent Jansen het boek om in digitale vorm. 

De herpublicatie volgt, met uitzondering van enkele typo-

grafische correcties, het origineel. Hij voegde ook de noten op 

de volgende bladzijden toe die uitleg en achtergrond geven.  

 

Het boek is in digitale vorm vrij beschikbaar gemaakt door de 

Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen.  



 

NOTEN 
 

 

 

 

 

Pag. 8. De deel is de werkruimte in de stal van een boerderij. 

De deel had doorgaans grote deuren zodat wagens er binnen-

gereden en gelost konden worden. Vaak was er boven de deel 

een zolder voor hooiopslag. Uit Piet’s beschrijving lijkt dat niet 

meer zo geweest te zijn in het molenhuis waar deze ruimte lijkt 

te zijn omgevormd tot de "nieuwe zolder" 

 

Pag. 8. In agrarische bedrijven was er doorgaans een 

afscheiding tussen woon- en werkruimte in de vorm van een 

brandmuur om het doorslaan van brand van het ene deel naar 

het andere te voorkomen of te vertragen. Dit verklaart de zware 

deur met een grendel: de deur was tevens een preventie tegen 

brand. Een brandmuur moet het hele huis in tweeën scheiden en 

zal dus doorgelopen hebben in de bovenverdieping en zolder 

(zie ook pag. 47). 

 

Pag. 9. Op 15 juni 1940 werd bloem als één van de eerste 

levensmiddelen na het uitbreken van de oorlog gerantsoeneerd. 

Omdat bonverlies strafbaar was en verloren bonnen niet werden 

vervangen, was het zoekraken van bonnen een ernstige zaak.  

 

De Keuken 
 

Pag. 10. Piet verloor een broer in de oorlog. Zie pag. 19.  

 

Pag. 10.  Een salamander is een kleine, allesbrandende kachel 

die veel gebruikt werd voor de verwarming van woonvertrek-

ken.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandmuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distributiebon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salamanderkachel


 

Pag. 13.  Volgens de telefoongids van 1925 stond nummer 17 

in Wijchen op naam van "Klein. Fa. Wed. J.P. de. Oude 

Molen." Het nummer was dus al aangevraagd en in gebruik door 

Piet’s grootmoeder toen zij het bedrijf voerde. In 1925 waren er 

minder dan 50 telefoonaansluitingen in Wijchen. 

 

De Gang 
 

Pag. 19.  Op 6 juni 1644 landden de geallieerden in Normandie.  

 

Pag. 19.  Op 12 september 1944 trokken de eerste geallieerde 

troepen Nederland binnen.  

 

Pag. 19.  Nijmegen werd door de geallieerden op 17 september 

bereikt en op 21 september 1944 bevrijd. De Waalbrug werd na 

zware gevechten genomen. Maar de brug over de Rijn in 

Arnhem werd niet veroverd waardoor Operatie Market Garden 

vastliep en de geallieerde opmars stokte. Terwijl boven de 

rivieren de hongerwinter woedde, was Nijmegen voor 5 maan-

den een frontstad. Het centrum van Wijchen, en daarmee de 

molen, liggen ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Nijmegen. 

 

Pag. 20.  Op 22 februari 1944 werd het centrum van Nijmegen 

gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. Deze missie had 

als doel om de Duitse stad Gotha te bombarderen, maar keerde 

om, gedwongen door slechte weersomstandigheden. De 

bommen werden vervolgens afgeworpen boven andere doelen. 

Het spoorweggebied, naast het station, van Nijmegen was één 

zo’n doel omdat het gebruikt werd voor wapentransporten. 

Ongeveer 800 burgerslachtoffers werden gedood in het 

bombardement.  Onder de slachtoffers waren Jan en Mien de 

Kleijn, een broer en zus van Piet. Zij hadden die dag onverwacht 

vroeg vrij gekregen van school en zaten op het moment van het 

bombardement in een bus op het stationsplein, die klaar stond 

naar Wijchen te vertrekken. Mien werd zwaar gewond 

thuisgebracht. Jan, die naast de chauffeur zat, overleed.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Overlord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden


 

De Grote Kamer 

 

Pag. 20.  Bruine pijen werden gedragen door de minderbroeders 

(o.a. franciscanen en kapucijnen). Het klooster in Alverna was 

een franciscanenklooster, dus dit is waarschijnlijk een ver-

wijzing naar bezoeken van paters uit het klooster van Alverna. 

De dominicaan op pag. 15 zou een witte pij met zwarte mantel 

gedragen hebben. 

 

Pag. 23.  De ouders van Piet’s moeder waren Johann van Kessel 

(1858 – 1916), timmerman en gemeenteopzichter, en Petronella 

van Baal (1860 – 1932). 

 

Pag. 23.  De ouders van Piet’s vader waren Johannes Petrus de 
Kleijn (1852 –1911), gemeenteontvanger en molenaar op de 

Oude Molen in Wijchen, en Jacoba Johanna de Wildt (1862 –
1941). Ze hadden een graan en meelhandel die na de dood van 

Piet’s opa voortgezet werd door zijn grootmoeder als de 

Weduwe J.P. de Kleijn (zie ook pag. 13).  

 

Pag. 24. Het Wijchen’s kerkkoor Soli Deo Gloria zingt nog 

steeds ter ere van God. 

 

Pag. 24.  Herman Schaepman. (1844 – 1903) was een katholiek 

priester, politicus en emancipator. In de negentiende eeuw 

waren de Nederlandse katholieken nog steeds een achtergesteld 

deel van de samenleving. Tot 1795 konden katholieken geen 

openbare functies bekleden. Dit werd later veranderd, maar in 

de praktijk waren katholieken tot ver in de negentiende eeuw 

buitengesloten van het bekleden van politieke of ambtelijke 

functies.  Schaepman was belangrijk door het scheppen van een 

basis voor katholieke en confessionele politieke samenwerking 

waardoor dit langzaam begon te veranderen. 

 

Pag. 25. Het lof is een dienst met zang waarbij de hostie wordt 

aanbeden. Vaak op zondagmiddag, nadat op zondagmorgen al 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapucijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Schaepman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lof_(plechtigheid)


 

een hoogmis gevierd was. Wellicht kan dit de matige opkomst 

van de koorlieden verklaren. 
 

Pag. 25. "met trots drraag ik Uw krijgslivrei": een regel uit Mijn 

Vader is een Edelman, een lied van de Derde Orde van St 

Franciscus. 
 

Pag. 25. De standaard variant van het liedje "Helder op de tel-

der"is "Helder in de kelder, boter bij de vis". Marie’s variant is 

bekend uit Limburg. Kinderliedjes worden meestal van moeder 

op kind doorgegeven. Wellicht duidt dit op een Zuid-

Nederlandse connectie. 

 

Pag. 26. Ave-Aves kunnen verwijzen naar het Ave Maria, Ave 

Verum en Ave Regina, liederen van de katholieke liturgie. Het 

Tantum Ergo is een gregoriaans gezang dat wordt gezongen 

tijdens het lof. 

 

Pag. 26. De ouders van Piet’s moeder waren geboren in Wyler, 

Duitsland, en groeiden daar op in de jaren 1860 – 80s. Toen zij 

geboren werden was Duitsland nog geen staat zoals nu, maar 

een veel lossere federatie. Het Duits als eenheidstaal werd pas 

gedurende de 19e eeuw ingevoerd, en in sommige regios werd 

tot ver in de 19e eeuw Nederlands gesproken en werd zelfs op 

school in het Nederlands onderwezen. In de 18e eeuw was in de 

Nederrijn regio de officiele taal Duits, maar werd in grote delen 

in het normale leven Kleverlands gesproken, een Neder-

frankisch dialect dat veel op de dialecten van Zuid-Gelderland 

en Oost-Brabant lijkt. Tot in de negentiende eeuw was in het 

hertogdom Kleef het gebied ten noorden van Wesel tweetalig, 

en werd ten westen van de Rijn vooral Nederlands gesproken.  

De ouders van Piet’s moeder zijn opgegroeid in een omgeving 

waarin de alledaagse taal een variant was die veel dichter bij die 

van Groesbeek of Ubbergen lag dan bij het Hoogduits. Dit 

verhaal uit Wyler geeft een idee van hoe dat klonk, en geeft ook 

een beeld hoe mobiel mensen waren en op en neer verhuisden 

over de grens. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weesgegroet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ave_verum_corpus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ave_verum_corpus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ave_Regina_Caelorum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tantum_ergo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleverlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederfrankisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederfrankisch
http://www.r-steger.de/Theunissen_Geschichte.html


 

Pag. 26. Het franciscanenklooster en de St Jozefkerk te Alverna 

werden tussen 1886 en 1889 gebouwd aan de weg van Nijme-

gen naar Grave en ontworpen door de Wijchense architect P.T. 

Stornebrink. In 1980 werden de monumentale gebouwen ge-

sloopt. De torenspits van de gesloopte kerk staat nu in de tuin 

van La Verna en Rivo Torto aan de Graafseweg in Alverna. 

 

Pag. 30. Billy Smart’s circus was een Engels circus dat een 

speciale kerstvoorstelling verzorgde. Van 1960 tot 1982 werd 

deze show ieder jaar met Kerstmis op de Nederlandse televisie 

uitgezonden en was voor veel gezinnen vast deel van de 

kersttraditie. Voordat samen televisie kijken een gemeengoed 

was, werd in veel gezinnen tijd door gebracht met samen zingen 

en muziek te maken. Ook in Piet’s familie was dat het geval (zie 

tekst pag. 37). De moeder van Piet schijnt hier, met enige 

weemoed, te verwijzen naar die tijd. 

 

Pag. 33. Carl Czerny (1791 – 1857) was een Oostenrijks com-

ponist en pianopedagoog. Zijn pianoboeken Schule der 

Geläufigkeit en Schule der linken Hand werden veel gebruikt 

bij het piano-onderwijs. De naam Czerny zal voor veel willige 

en onwillige eermalige pianostudenten herinneringen oproepen 

aan toonladders en vingeroefeningen.  

 

Pag. 33. Wilder Reiter, Armes Waisenkind, Kleiner Morgen-

wanderer en Ernteliedchen zijn stukjes voor piano uit het 

pianoboek Album für die Jugend van de componist Robert 

Schumann (1810 – 1856). 

 

Pag. 35. Het Wijchens Woordenboek geeft de bijnamen van een 

aantal Wijchense schoolmeesters, waaronder de on-germaanse 

bijnaam van Meester Verheijen. 

 

Pag. 35. Waarschijnlijk is hier bedoeld: Weißt du, wie viel 

Sternlein stehen, een Duits wiegeliedje geschreven door 

Wilhelm Hey (1789 – 1854). 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Stornebrink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Stornebrink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Czerny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Wijchens


 

De Slaapkamer 

 
Pag. 40. Grote gezinnen waren relatief normaal voor de oorlog. 

In katholieke kringen werd het krijgen van kinderen binnen een 

huwelijk gestimuleerd. Geboorteregeling werd door de kerk 

niet toegestaan. Gezinnen werden doorgaans groter tot moeder 

of geen kinderen meer kon krijgen of overleed. Voor de tweede 

wereldoorlog, toen antibiotica nog niet bestonden, overleden 

veel vrouwen aan de complicaties van zwangerschap of 

geboorte. 
 

Boven 
 

Pag. 44.  De winters van 1940, 1941, 1942 en 1947 staan in de 

top tien van de strengste winters in Nederland. 

 

De Oude Zolder 
 

Pag. 47. De muur die de nieuwe en de oude zolder scheidt, is 

waarschijnlijk dezelfde brandmuur die het woonhuis scheidt 

van de deel.  

Pag. 48.  De Katholieke Illustratie was een veelgelezen familie-

blad dat van 1867 tot 1967 uitkwam. De naam leeft nog voort 

in het jeugdtijdschrift Okki, wat oorspronkelijk een afkorting 

was van Onze Kleine Katholieke Illustratie. 

 

Pag. 52.  Le Grand Meaulnes is een roman gepubliceerd in 1913 

en geschreven door Alain Fournier (pseudonym van Henri-

Alban Fournier (1886 – 1914), waarin een zoektocht naar een 

oud en mysterieus landgoed een centrale rol speelt. 

 

Pag. 52.  Frankenstein is een roman van Mary Shelley (1797 – 

1851), waarin Victor Frankenstein een creatie samengesteld uit 

delen van dode mensen tot leven weet te wekken. De eerste ver-

filming was van 1931, dus dit kan verwijzen naar het boek of 

de film. 

 

file:///C:/Users/ujba115/Documents/Manuscripts/Personal/Huis%20en%20Molen/Katholieke%20Illustratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alain-Fournier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(roman)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Frankenstein


 

Achter 
 

Pag. 61.  Café H.G. Hock was gevestigd op Kasteellaan A150, 

Wijchen. 

 

Pag. 66. Verenpikken en kannibalisme onder kippen is geen na-

tuurlijk gedrag. Dit gedragsprobleem komt voor bij groot- en 

kleinschalige vormen van kippen houden. Dit gedrag is niet 

hetzelfde als pikken voor het bepalen van de pikorde, waar de 

kippen geen letsel aan overhouden. 

 

Pag. 67. "Madeleine effect": een verwijzing naar de Franse 

romancyclus Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust 

(1871 – 1922) waarin de schrijver’s jeugdherinneringen boven 

komen bij het eten van een madeleine gedoopt in 

lindebloesemthee. 

 

Pag. 70.  Balkenbrij wordt gemaakt van resten van de slacht of 

kaantjes, bouillon, boekweitmeel waaraan rommelkruid, een 

mix van kruiden, wordt toegevoegd voor de smaak. Nadat de 

brij is opgesteven worden er plakken van gesneden die 

gebakken worden. Gebakken balkenbrij heeft een knapperige 

buitenkant en is van binnen zacht. Het wordt gegeten met suiker 

of stroop. 

 

DE MOLEN 
 

Pag. 72.  Gradus (Gerardus) de Kleijn (1812 – 1878) was de 

overgrootvader van Piet. 

 

Pag. 72.  J. J. R. Osy (1792-1866), (ook wel Osy de Wychen) 

was een Belgisch bankier en politicus. Hij was de kleinzoon van 

Jean-Charles Osy, Heer van Zegwaart, die de molen liet 

bouwen. 

 

Pag. 72. De molenberg van de Oude Molen is gemaakt op een 

oude rivierduin. Dezelfde rivierduin is ook gebruikt als 

grafheuvel in de ijzertijd en Romeinse tijd  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pikorde
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_recherche_du_temps_perdu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balkenbrij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joannes_Josephus_Osy
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Oude_Molen_(Wijchen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzertijd


 

De Kapzolder 
 

Pag. 75. Op de website van de Nederlandse molendatabase 

staan foto’s van de kapzolder van de Oude Molen, waarop ook 

de vang goed te zien is.  

 

Pag. 76. De broer van Piet’s vader die stierf op 2 november 

1910 was Henk de Kleijn. Hij overleed 8 dagen voor zijn 16e 

verjaardag. De knecht was Johannes Thomassen uit Cuijk, 20 

jaar. 

 

De Wieken 
 

Pag. 89.  Ook Meester Hendriks staat vernoemd in het Wijchens 

Woordenboek. 

 

De Molenberg 
 

Pag. 92. Deze passage doet vermoeden dat de familie De Kleijn 

het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 had aan-

schouwd vanaf de molenberg, zonder op dat moment te weten 

dat hun zoon en dochter gedood, respectievelijk, gewond 

zouden raken in het bombardement. 

 

Pag. 92. Tijdens operatie Market Garden op 17 September 1944 

landden parachutisten in Overasselt, Grave en Groesbeek. 

Pag. 92. Processies waren een normaal deel van het "rijke 

roomse leven", zo ook in Wijchen. Dit was niet altijd zo 

geweest. De middeleeuwse traditie werd na de reformatie ver-

boden, maar herleefde met de religievrijheid in 1795. Dit werd 

weer beperkt in de grondwet van 1848 door een processiever-

bod; een regeling die het mogelijk maakte om processies te 

verbieden. Het processieverbod bleef in de grondwet tot 1972 

maar werd in de praktijk alleen toegepast boven de grote 

rivieren. 

 

 

https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=299
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=299
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vang_(windmolen)
https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Wijchens
https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Wijchens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Nijmegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijke_Roomse_Leven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijke_Roomse_Leven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Processieverbod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Processieverbod


 

Pag. 93. Een monstrans is een houder waarin de hostie wordt 

getoond. Eén van de Wijchense monstransen heeft als inscriptie 

"Gertrudis de Kleyn en Francisca Dekkers 1807". Wellicht is de 

monstrans die hier beschreven is geschonken door een verre 

verwante van Piet. 

 

Pag. 97. Regel uit het gedicht van William Wordsworth (1770 

– 1850): The French Revolution as It Appeared to Enthusiasts 

at Its Commencement.  

 

Pag. 97.  Deze tocht van Sinterklaas in december 1944 over de 

molenberg per Bren Gun Carrier, werd opgenomen in het 

bioscoopjournaal van het Canadese leger (Canadian Army 

Newsreel 51 (1944), Sint is in laatste  2 minuten. Bron: Library 

and Archives Canada/J.P. Rigby collection/IDCISN: 33228)  

 
 

Pag. 98.  Merk op dat Piet zich de namen van Duitse liedjes uit 

zijn jeugd zonder moeite herinnerde maar dat het herkennen en 

uitspreken van Engelse woorden moeilijk was. Dat was 

waarschijnlijk voor veel mensen in de jaren veertig het geval. 

Engels leren werd opeens populair. Bijvoorbeeld, volgens het 

liedje Trees heeft een Canadees (zie pag. 99): "Nu is Treesje 

aan 't studeren, iedere middag neemt zij les. Want tot nu toe was 

haar Engels enkel maar: Oke en yes! " 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monstrans
https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=FilVidAndSou&IdNumber=33228
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=FilVidAndSou&IdNumber=33228
https://drive.google.com/open?id=150xm9BfndYvEHHQUGXN-lK4-fnuesb5j


 

Pag. 98.  "Sri sikent army" lijkt een fonetische vorm van "Thirty 

Second Army". Mogelijkerwijs was dit het 32 Combat Engineer 

Regiment dat als deel van de 2nd Canadian Infantry Division in 

Nederland verbleef in 1944 – 45. 

 

Pag. 99.  Trees heeft een Canadees: Liedje van Albert de Booy 

met tekst van Lou de Groot dat populair was na de bevrijding. 

 

EPILOOG 
 

Pag. 112. Als Piet hier, zoals hij schrijft, 7 jaar is, dan heeft dit 

plaats op 20 of 27 juni 1943. Zijn jeugdherinneringen zijn die 

van een gelukkig en onbezorgd kind op een zonnige, zomerse 

zondag.  Het lijkt een beschrijving in het algemeen en 

waarschijnlijk niet een precieze beschrijving van de 

gebeurtenissen of gedachten van deze dag in het bijzonder. 

Maar de datum geeft een inzicht in de soort van tijd waarin Piet 

opgroeide.  

De herinneringen van volwassenen aan die dag zijn waar-

schijnlijk veel minder onbezorgd.  De koffie en de sigaren zijn 

op de bon en levensmiddelen worden steeds schaarser. Radio’s 

zijn verplicht ingeleverd, en op de ramen van café’s en in 

openbare ruimtes hangen bordjes "Voor Joden verboden". 

Jonge mannen worden gewongen tewerkgesteld in Duitsland, 

en velen van hen duiken onder. Duitse militairen zijn inge-

kwartierd in het klooster in Alverna, en regelmatig vliegen er 

bommenwerpers over, richting Duitsland.  

Gelukkig voor de 7-jarige Piet lijken op deze dag de zorgen aan 

hem voorbij te zijn gegaan. 


