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In liefde blij vend verbonden met 

Gerhardus Hermannus Lohues 
Erica, 10 juni 1933 Emmen, 13 mei 2008 

Herman was het vijfde kind in het gezin. Na hem werden 
er nog zes kinderen geboren. Hij groeide op in een groot 
gez in met een strenge en gelovige vader en een 
blijmoedige moeder. Als kind had hij bijna wekelijks een 
mi gra ineaanva l, waardoor hij op school veel heeft gem ist. 
School was daarom voor Hemian zwaar, behalve sport en 
vooral voetba l, waarin hij uitblonk . De oorlog heeft op 
hem veel indruk gemaa kt. Ondanks de ellendige tijd 
bracht de oorlog één goed ding met zich mee: Kees, die in 
de Hongerwinter vanui t Den Haag in het gezin Lohucs 
werd ondergebracht. We hebben later nog zoveel gelachen 
om de verhalen over a lle kattenkwaad die Henk, Kees en 
Hemian hebben ui tgehaald . 
Na de oorlog is hij vroegtijdig van school gegaan om zijn 
vader te gaan helpen op de boerderij. Herman kreeg het 
moei lijk toen Henk naar Canada emigreerde. Inmiddels 
was Lied in zijn leven gekomen. Lag de toekomst in 
Canada of toch in Nederland? In 1964 heeft hij de reis 
naar Canada gemaakt, voor die tijd een hele onderneming. 
Veel brieven met Lied zijn er geschreven om contact te 
houden. Uiteinde lijk heelt vader Bolk beslist met de 
onvergetelijke woorden: "Du krigst ons Liedje nait mit! " 

Als boerenzoon werd het leven op het land hem met de 
paplepel ingegoten. Herman trouwde met Lied en nam de 
boerderij van zijn ouders over. 

Hem1an was als boer een perfectionist. Er mocht geen 
sprietje onkruid boven het bietenveld ui tsteken. Hij genoot 
van zijn boerenbestaan, van de bijzondere locatie van de 
boerderij buiten het dorp en de vr ijhe id die dit alles met 
zich meebracht. Maar de combinatie van zijn zorgelijke 
karakter, de tota le afhankelijkheid van het weer en de 
omvang van het bedrijf, maakten dat hij in zijn leven ook 
moeilijke momenten heeft gekend. Marita en Han werden 
geboren en Herman had daanncc zijn gezin gescicht. Zij 
vormden een zeer hecht gezin, ook weer door de 
bijzondere plek van de boerderij zonder directe buren. 

Opvolging behoorde niet tot de mogelijkheden en de 
gemeente Emmen voerde haar plannen ui t om van het 
gebi ed rondom de boerderij een recreatiegebied te maken. 
Herman , Lied en Marita verhuisden naar het nieuwe huis 
dichtbij het dorp. Voor Herman brak een zorgeloze tijd aan. 
Hij vond het een geweldige ui tdaging om het grote perceel 
om te toveren tot een prachtige tuin . Dat maakte het gemis 
van de boerderij weer deels goed. Eindelijk was er ook 
gelegenheid om naar Canada te gaan . Hem1an heeft intens 
genoten van deze reis en van alle familie die ze daar 
hebben bezocht. 

Vanaf het overlijden van voor He1111an zeer dierbare 
fami lieleden ging het langzamerhand minder goed. Het 
ouder worden vie l hem zwaar en hij maakte zich veel 
zorgen om de toekomst. Op het allerlaatste zag hij 
helemaal geen uitweg meer. 
Hij heeft nu z ijn rust gevonden. 

Wc hebben na de gezongen uitvaartviering op 19 mei 2008 
zijn lichaam aan de aarde toevemouwd op het 
R.K. kerkhof te Erica. 

Liedje, Marita, Han en Johan 




