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Han van der Made
- De ZegeriJ
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- Brummen
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Kopij voor de volgende editie van 'De Marke'
uiterlijk vrijdag 28 november 2014.

Op het stationsemplacement
van
Brummen wordt een wagon met
zakken (meel?) gelost en overgeladen in een vrachtwagen van de Gebroeders Van Lenthe uit Brummen.
Zij onderhielden een dagelijkse expeditiedienst van Brummen
naar
Zutphen en van Brummen
naar
Arnhem en deden
verhuizingen.
Destijds waren ze gevestigd aan de
Cortenoeverseweg 12.
De afbeelding is niet gedateerd,
maar van voor 1940.
(Collectie Henk Phielix).
(D Foto Brouwer-Brummen

Redactionele mededelingen
In dit nummer een artikel van loop Zengerink ovei lan de I ippelaar Dit naar
aanleiding van de oproep, die geplaatst was in de voiige 'Marke' bi| een albeelding van een koets, waarover helemaal mets bekend was Nu dus wel'
Maar we openen met een mooie beschrijving van het verdwenen landgoed 'De
droole Zegeii)" in Hrummen Han van der Made dook in de notariële archieven
en haalde veel onbekende leiten boven tal el
( orry de Kool-Verhoog deed eveneens belangrijk speurwerk met haai zoektocht
naar de herkomst van de naam Modderkolk in 1 cK^nen Hen staaltje van mooi genealogisch onderzoek
Will> Rouvvenhorst Hartgers is in dit nummei aanwezig met twee artikelen 'Het
dagboek van Irijnlje' sociale geschiedenis in een notedop' Hn een verhaal in
dialect 'hen echte piere'
Ik ben benieuwd naar de reacties op dit artikel Vindt u het wel ol niet leuk verhalen in dialect in 'De Marke' te lezen' Voor zo ver ik mij kan herinneien hebben
we al meer dan v ijttien jaar geen dialectverhaal meer in 'De Marke gehad
Reageer op Willem leusinkC" planet nl
laap van der Weel maakt ons deelgenoot van zijn vondsten op de site 'Delpher'
en lan Regelink bespreekt het boek 'Het commando Pieters' van de dorsselse
journalist en histoiicus Stijn Wiegeiinck
Zeil waag ik me nog eens een keer aan oproepen bij onbekende plaatjes
Ik wens u mede namens de bovengenoemde auteurs heel veel leesplezier
Willem Keiisink
Le/ing:
De eeistvolgende Marke lezing is op maandag 6 oktober bij 'De Korenmolen' in
Herbeek De Zutphense stadsaicheoloog Michel droothedde is de spieker Aan
vang zoals altijd om 20 00 uur
Persbericht: (verkort)
Sinds enige tijd heelt het plallorm www collectiegelderland nl een nieuwe
exposant' erbij Museum Het Pakhuis Himelo Met haar deelname voegt het l'ak
huis hirnelo een groot deel van haai liaaie collectie aicheologische voorwei pen
toe aan het geheel van delderse collecties op het succesvolle platloim
Museum Het Pakhuis in himelo is een centium voor erlgoed, natuui en milieu,
met een grote collectie aan archeologische vondsten en opgezette dieren Bezoekers worden in Het Pakhuis meegenomen dooi de verhalen rondom de archeolo
gische vondsten en geologie in Himelo Hr zijn vuurstenen, scherven en botten
van mammoeten die jezell kunt bekijken, voelen en ruiken
2

De Zegerij
een voormalig landgoed in Brummen
Gedurende twee ecuwen lag midden in Brummen het landgoed De ZegeriJ. Heden
ten dage is er niets meer dal aan hel luisterrijk verleden van het landgoed herinnert. We vinden alleen een verwijzing in een straatnaam: de ZegeriJ straat.
Hen benaming voor het huis met het omringend land, was 'de Grote ZegeriJ'.
Meerdere malen is het herenhuis met hel land verkocht samen met een kleiner
huis, dat nog altijd aan de Zutphenscstraat 14 slaat en 'de Kleine ZegeriJ' werd
genoemd, maar ook wel rentmeestershuis.
locatie
Het landgoed lag aan de weg van Arnhem naar Zutphen, nu Zutphenscstraat, vlak
bij het Marktplein. De hoofdpoort stond aan de zijde van het Marktplein.
Zie het plattegrondje van Brummen in 1830. Vóór 1888 omvatte het landgoed het
hele gebied ten oosten van de Zutphenseslraat lussen de Kerkstraat en waar nu de
Molenhorst staat, ruim 6,5 ha.

oudste documenten
Het huis IS gebouwd voor 1698 De naam 'Zegeri|' vvoidt in dal |aar namelijk in
een testament genoemd I ambertus van ( ampen, cliiinir^iis te Lodiein, die van
plan was naar Wesl-lndie te rei/en, bepaalde dat na /i|n oveili|den /i|n broer
]ohdn "de Seggene in den Ampte van Briimmen /oueiven
Hel volgende bewi|s van eigendom dateert uit 1729 In de acte staat onder meer
vermeld dat ''toekomende is aan Jiiffr Maria \an Dompseler m spec ie hel er\e en
i^oet de Zegenje hestaende m hiiijs, hoven, bomgaert en onderhavige landerijen,
oostwest en zitijtwest palende lani;s het c(>rten(>e\erse hoiiweeg/en ende brouwer
hofm het anipt en kerspel Briiininen'
Maiia geboien in 17()4, is in 1731 getrouwd met dariil lan van Santbergen, geboien in 1701
Zi| /i|n beiden op 1 december 177S in Zutphen begiaven Hoe de Zegeri)' in haar
be/il IS gekomen is met duideli|k De echtelieden Maria en (Jamt Jan, die overrentmeester der stad /ittphen was, hebben in 17S2 de Zegene verkocht voor \i/ff
diii/send vier honderd Caroliisi>iildens aan lohan Beek, sdioltis des Ampts Brum
men en Verwalter en rentmeesters des qiiartiers \an Veluwen
1 wee jaar later gaat het be/it voor vijf duijsent Caroliisguldens naar Wouter Val
kenier 1/
lid van de Brummense elite in opspraak
Wouter Valkenier geboien in 1716, was met van onbesproken gedrag We le/en
in een beschri|ving van de tamilie Valkenier dat /i|n kinderen en schcKin/uster
ver/oeken het Hol Provinciaal van (ielderland in 1781 om Wouter in hel Provin
ciaal Veibeteihuis op te nemen De redenen hi| had aan /i|n tweede vrouw con
sideiabele presente en nog meer gelden aan juwelen en voor meer dan j 2()()(),aan koslbaie kledeien en andere gillen gegeven en dat hi| de helde /ijnei vrouw
hoe langei hoe meei liachtte Ie allacheien, sparende geen kosten en spaargelden,
nog zware kosten van een equipage koets en viei paaiden, arreslee en andere middelen van v ei maak , te veelvuldig om op te noemen, om haar met bloot te stellen
aan de keu/e van een veel minder bejaard man als Wouter om het sejour aangenaam Ie maken
Na de dood van /i|n tweede vrouw had hi| /ich 'alhoewel van hoge jaren' /ich
aan schandelijke en verderlelijke jeugdige passies overgegeven door /ich te ver
slaven aan een gemeen vrouwspersoon uit de buurtschap Baak, genaamd Anlho
ma Hogenkamp Het was haai enige toeleg om het/ij dooi altioggelen van de
e\oibitanlste piesenten, het/ij dooi andeie middelen /ich meester te maken van
de voornaamste be/ittingen van Wouter Wouter was betoveid door dit allerlaagst
vlouwspersoon Het viouwspersoon ging onveiwachts dood Daarna toonde hij
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dezelfde zwakheid voor haar zuster Willemijntjc Hogenkamp, die een nog meer
veraehtelijker, inhalender en verkwistender voorwerp was dan de overledene. Hij
nam haar bij zich in huis en leefde met haar.
Wouter had een kapitaal bezeten van ongeveer ƒ 25().(X)(),-. Het vrouwspersoon
waarmee hij op dezelfde voet bleef leven, noodzaakte hem om al zijn meubelen te
verkopen. Wouter had zijn hele vermogen doorgebracht en verteerd. Men was
gewaar geworden dal Wouter aan den sterken drank verslaafd was en dat hij soms
er toe werd gebracht om op een lage wijze tot het voldoen van deze en soortgelijke passien, zelfs de kleren van zijn lijf te moeten verkopen.
Zijn kinderen verklaarden dat zij de onvoorbeeldelijksle kinderlijke liefde en eerbied aan hun vader hadden betoond, zonder dat zij ooit het genoegen hadden mogen smaken om een wederkerige vaderlijke liefde te ondervinden.'
De rechter oordeelt dat Wouter voor drie jaar in het 1'rovinciaal Verbeterhuis
moet worden ondergebracht.

nieuwe eigenaren
Na het overlijden van Wouter Valckenier, wordt in 1792 'de hiiiteiiphuits De Zegerij voor negen duizend vijf honderd en Hen giddens' verkocht aan Daniël van
Eijs. Na het overlijden van zijn vader Daniël in 1805 komt Philip Leonard van
Hijs door vererving in het bezit van de 'Zegerij' en omringend land, waarna hij
liet buitengoed de ZegeriJ in 1X13 voor ééëntwintig duizend franken verkoopt aan
de Jongvrouwen Elisabeth en Johanna van Pallandt, renteniers woonende op den
huize Keppel, arrondissement Zutphen. Dat is het huidige kasteel 'Keppel' te
Laag-Keppel. De dames hebben het niet lang in bezit gehad, want in 1815 wordt
hel buitengoed al weer verkocht aan Mr. Jan Isaac Valkenier, kleinzoon van de
besproken Wouter Valckenier, voor de somma van Negen Duizend Guldens.
Nadat Jan Isaac Valckenier Schout en notaris te Brummen, in 1819, op 43-jarige
leeftijd is overleden, dient zijn weduwe Vrouwe Johanna Elisabeth Alting bij de
5

Regtbank te Arnhem een vei/oek in tot een piihlwken \eiluni \(in de buitenplaats
de (jroote /e^eri/
Hel V ei zoek wordt als volgt gemotiveerd "dat het suppliante niet c onvenieert om
een dier^eliike buitenplaats met hare kinderen m i^emeense hap te houden, daar
dezehe i^eenszins ;s een \oordeliii rent^e\end ^oed Dal ook dit i^oed i>een i^e
noe^zame revenuen kan opbrengen, om de Interessen der Kapitalen, welken tot
den aankoop zijn opi;enoinen behoorlijk te bestrijden, terwijl bo\endien de op
zemiimi \an die Capitalen welke te wai liten is, zeer i;rote me onxenienten zouden
veroorzaken "
Bi| de koop was nameli|k een deide van de koopsom betaald en de rest van het
bediag /oii met een betaling van vieihondeid gulden pei |aai aan de verkopers
worden al gelost Dat bedrag was dus met meei op te biengen
publieke veiling
De veiling \indl m mei 1820 plaats m 'Loi^enient het Oude Kromhout' te Brum
men Het betrei t "een Kapitale Heerenliuizinge met t^ee \erdiepingen, waarin elf
zo boven als beneden Kamers, royale gang, een groote Keuken met alle vereisch
tens pul en re^enwalersjjcmipen \oorls kelder drooi^ en Ben^zolders afzonderlijk
koetshuis met stalling \oor /.es juiarden, hooijzolder en pomp, en groote Si huur
met daarin zijnde beestenstal, een afgezonderde melkkamer, groente kamer, kelder en beriiplaats \oor haardbrand mitsv,aders een naar den nieuw sten smaak
aangeleidde en met de vereischte luunriuhten bezaaid en im^eplante tuin, voor
zien met allerlei soorten van exquise vriu htbomen en lioiitgewassen, met deszelfs
Koepel en wandelwe^en, te zamen groot \olgens de laatste nietimi eene morgen
\ij/lionderd een en nei^entig roeden, staande en i;elei;en in het dorp Brunimen aan
de groote weg van Arnhem op Zutplien
Veider volgt nog een opsomming van een naastgelegen weide en een stuk land,
londom dooi "algemene wegen' omgeven, dal een uitgang had vooi de pastoiie
dei Heivoimde demeenle, die daaivooi |aaili|ks due gulden veischuldigd was
De kopei IS hiederik Hendiik Baron de Hraconiei voor de som van Vijftien duizend \ier honderd duldens Hi| noemt /ich soms baion, maar is met van Nedeiiandse adel
testament
In 1X^2 laai De MiaLoniei, iiejwnsioneerd ritmeester die kindeiloos is /i|n testaiiKiit opmaken
/lek te bed lim^ende m een l edikant m hel Voorkamerlje i^elijksloers met een
raam op hel marktplein en een ander raam o\ er de litin op de Straatweg uitzien
de zijn oordeel i;elieinien en uitspraak wel hebbende en gebruikende, zoo als
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bleek int zijne redenerim^en en t^esprekken die In/ was houdende zoo niet de i>e
tnifien als met den Notaris die zn h ten dezen allen e\presseli/k naar de woning
van den Heer Comparant hegeven hebben "
Hl) legateert behalve aan /i|n lamilie aan ''ini/ne keukenmeid Maria Beltman
eene Somma \an twee duizend guldens aan mijne melkmeid Heiidrika Bonman
eene Som van vier honderd guldens aan Aatje Boerstoel bij imj inwonende eene
Som \an honderd i^iildens en eindelijk aan mijnen knecht Hendrik Bosman eene
som van honderd guldens
Voorwaarde voor het verkri|gen van het legaat was wel dat allen 'zowel mijne
e(htiienote als mij o\erle\en
Maar / i | moesten naluuili|k wel in dienst blijven
en Aalt|e moest ook bli|ven inwonen tot het overlijden van de langstlevende
Verder werd m het testament ook de hoogte van het loon van het personeel gegalandeerd '"Aangezien ik steeds voor loon heb betaald aan mijne keukenmeid Ma
na Beltman de Som van zeventig guldens en zes gulden \oor nieuw Jaar en ces
guldens \oor kermis en aan mijne melkmeid Hendrika Bonman veertig guldens
sjaars benevens drie guldens voor Nieuwjaar en drie i^nldens voor kermis, en
Aaltje Boerstoel jaarlijks heeft genoten \oor kleding gelden de Som van twintig
{guldens bene\ens drie guldens voor Nieuwjaar en drie guldens voor kermis, zoo
wil en begeer ik dat na mijn overlijden de bepaling van voorschreven Jaarlijks
loon en kleding ^eld ^eene \erminderini> zal onderdaan
De Hraconier oveili|dt koite ti|d na de opstelling van dit testament Het /ou wel
eens kunnen /i|n dal hi| dit testament vorige testamenten hebben dan geen
rechtsgeldigheid meci heelt gemaakt om na /i|n dood ver/ekerd te /i|n van de
/oig voor /ijn viouvv h\ was namelijk een voogd voor haar benoemd
weer een veiling
De familie besluit het 'Buitengoed de Groote Zei>erij, \oor Zomer en Winterver
blijf zeer i^esi hikt lioed onderhouden en m het middenpiint \aii het Dorp Brum
men alleraangenaamst gelegen , openbaai te v ei kopen
Verkocht wordt het buitengoed aan Mr Nicolaas Witsen blias, agent \an de Do
meinen te Roseiidaal m Noord Brabant \oor Fen en twintii^ duizend guldens Het
IS met duidcli|k ol het dooi de/e eigenaar bewoond is In 1S^6 komt hel voor
vi|l honderd gulden meer m bezit van Jonk Vrouwe Anna Baronesse (\)llot
d'Hscorii Zi| trouwt in 1X^9 mei Rudolph Baron van Itleisum Uil de acte die is
opgemaakt vooi hun huwelijk blijkt dat /e /eer vermogend was
Zo be/il de bruid een hoeve met land in Friesland, waar /e geboren is ter waarde
van meer dan / 22 ()()()
Dat is dus nieei dan de waaide van de Zegen|' De
echtelieden geven elkaai levenslang vruthtgebiuik van de hele nalatenschap wan
neei een van beiden ov ei lijdt
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uitbreidinj» grondgebied
Van Itlcrsum koopt m 1X41 een akker bouwland van 1000 nr te lirummen. Maai
de uilbieiding gaal verdei. Op de in 1843 gekochte grond staat ook een
'lmi:(nf>e\ dat belast is met "eene jaarlijkse ititkerina of uitgave van twee hanen
of vijf en twintig cents aan de pastorie van de Hervormde Gemeente te Bnimmen". Waaina hij in ISS^i nog een sluk giond koopt en in erlpachl iiilgcelt aan de
hervormde gemeente en tevens grond met een daarop staand 'liiii:ini;e' koopt. Dat
alles voor de som van / SOO,-.
inventarisatie
in IH^*-) oveilijdt Van Itlcrsum. Hi| de inventaiisalic ten behoeve van de successierechten geeft de baronesse een opgave van de be/ittingen.
"Den inboedel, hel vee, de riiiiin^en en honwinans werktuigen meubelen en hinsracid" /i)n gelaxeerd itp ruim / 22.()()(),-. Mei de schallmg is ''men i^edurende
twee uren van des namidihn;s vier uren. lol :es uren daaraanvolgende bezig geweest" hl vvoidl ook vermeld dal "den S( hatter Aaron Sleniefeld met kan scliri/ven noch naam leekenen uilhoofde hij zulks nooit heeft i^eleerd". Veidei windt
een enoime lijst v an ";// den boedel i;evondene effe( ten' ingediend.

X

olografisch testament
In 1860 schrijft de Baronesse eigenhandig - dal heet olografisch - een testament.
De hele inventaris, te veel om op te noemen, wordt er in beschreven en gelegateerd, hen greep uit vermeldenswaardige voc^rwerpen voor de knideren:
''schildereitjes door mijzelven vervaardigd, waar ook m huis. Het oude en japan
sche porcelem, de grote wijde Arnistocl. gedurende zijn dierbaar leven bezeten
door U lieve vader. De stoel met onze Wapens door mij gewerkt. Een OostIndische koffer waarin de kleederen die mijne kinderen bij hun komst in de wereld
gedragen hebben en later".
Aan haar broer vermaakt /ij 'een krul van iiii/n haar door mijne kinderen te
zenden'.
Zij legateert aan de algemeene Armen der gemeente Bruninien dui/end gulden.
Aan de armen wordt ook gedacht bij de begral'enis. "Ik wil en wensch dat bij mijne begrafenis eenvoudigheid worde in acht genomen en de Armen die daarbij
tegenwoordig wenschen te zijn met worden geweerd".
de volgende eigenaren
Na de dood van de Baronesse gaat de 'Zegerij" in 1861 weer in de verkoop. Dit
keer wordt vermeld dal het gaat om een Heerenhiiis "met een op zuilen van Bentheimersteen steunend balcon. welk luns bevat, marmeren gang, zeven benedenen tien bovenkamers, provisie knecht en dienstboden kamer, kelders, zolders,
wel- en regenwaterspompen en verdere gemakken, koetshuis met paardenstallmg,
boiiwschiiiir en korenberg, wandelbosch, gazon en bloemperken, boomgaard,
moestuin, broeien/, druiven persiken en bloemenkast".
Verkocht voor / .^5.600,- aan de Heer Cwrhard van Santbergen. Rentenier, wonende op Rustplaats onder Arnhem. Dat is een buitengoed in Oosterbeek. Hij
koopt er nog een stuk bouwland bij van de Hervormde (iemeente.
Na /ijn dood heelt /ijn echtgenote Hennctte .lordan meerdere malen een oiograllsch testament opgemaakt. Hun twee kinderen zijn dan ai overleden.
Zij legateert, behalve aan de erfgenamen, aan "het fonds der Bewaarschool, waarvan ik de directrice ben, eene som van duizend gulden, met verzoek hetzelve Kapi
taal te doen tot bijdrage m de kosten van het gebouw, hetwelk ik mij voorstelle,
ter eenige tijd ten behoeve dier bewaarschool gesticht zal worden. De armen worden ook niet vergeten. Aan de door de Diaconie der Hervormde Kerkelijke gemeente van Brummen bedeeld werdende Armen iii eene aangeduide Kist aanwezige linnen li/fsgoed van im/ne overleden zuster (!)".
De oecumenische gedachte had toen al postgevat. Want "aan de Diaconie der
Hervormde Kerkelijke gemeente- aan de Diaconie der Room.sch Catholieke Kerkelijke gemeente en aan de Diaconie der Israëlitische gemeente van Brummen
9

bedeeld wordende Armen, eene som van een duizend vijf honderd gulden: onder
bepaling dat elk dier besturen daarvan geniet in evenredigheid van het zielental
der door haar ten dage van mijn overlijden bedeeld wordenden ".
Henriette Jordan overlijdt in 1867.
Op een veiling in datzelfde jaar komt de 'Zegerij' in bezit van Vrouwe Cornelia
Catharina van Voorst, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe den heer
Herman ter Haar, voor twee en dertig duizend gulden. Zij overlijdt in 1879 te Amsterdam. Jaren eerder is het landgoed al weer verkocht.
Want in 1874 komt het landgoed in handen van de acht minderjarige kinderen
Lorentz, ais erfgenamen van hun vader Theodorus Lorentz, in leven grondeigenaar, wonende te Brussel. Hun moeder Maria Soet, geeft als voogdesse haar kinderen toestemming voor de koop voor een bedrag van twee en veertig duizend
gulden. Vrouwen waren in die tijd, en nog lang daarna, 'handelingsonbekwaam'.
Dat betekende, dat gehuwde vrouwen niet zelfstandig een overeenkomst konden
afsluiten. Weduwen konden dat echter wel. Wat is hier het geval? Waarom is het
landgoed door de kinderen gekocht? Speculerende zou het kunnen zijn dat de
vader, die kort voor de koop was overleden, heeft gewild dat zijn kinderen het in
eigendom zouden krijgen.
nieuwe tuinaanleg
In 1876 kreeg Leonard Springer, de later beroemd geworden tuinarchitect, opdracht veranderingen aan te brengen in het landschappelijke park. Het was zijn
eerste opdracht (!).^
"Het ging maar om een klein stukje van het park, maar voor het eerst kon Springer ontwerpen in een groter geheel in landschapsstijl. Nog duidelijk op zoek naar
een eigen vormentaal ontwierp hij hier enkele sjabloonmatige cirkelvormige en
niervormige gazons".
Tuinontwerp De grote Zegerij
LA. Springer, 1876
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Op verzoek van de eigenaar nam hij ook de leiding van de uitvoering op zich; een
situatie die Springer in latere jaren telkens weer als ideaal zou bestempelen. Hij
was van mening dat het ontwerp van de tuinarchitect doorgaans verknoeid werd
door ondeskundigheid en gebrek aan inzicht van de tuinlieden die de aanleg deden en het onderhoud uitvoerden. Samenwerkend met tuinbaas en helpers op 'De
Zeegerij' had hij voor het eerst nu ook profijt van de praktische ervaring, die hij
had opgedaan op Linnaeus.'
~ Linnaeus was de Tuinbouwschool in Amsterdam.
andere bestemming
In 1882 koopt Balthasar Jan von Pritzeiwitz van der Horst, institutenr. het landgoed met een groot deel van de grond voor acht en dertig duizend drie honderd
zeventig gulden.
Balthasar was hoofd van een Franse school, die gevestigd was op 'Spaensweerd'
in Brummen, van 1872 tot circa 1895. De leerlingen, jongens, waren ondergebracht in een internaat, gelegen aan de Zutphensestraat 92. Toen hij de 'Zegerij'
kocht ging hij er zelf wonen en gebruikte het tevens als internaat. Het pand heeft
maar tot 1886 die functie gehad.
Van 1886 tot 1888 was er een 'herstellingsoord voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen' in gevestigd.

II

einde van de Zegerij
Daarna heelt het gebouw leeg geslaan lot het in 1892 gesloopt is In 1891 biedt hij
(Balthasar lan \on IVit/elwil/ van der Horst) /i|n be/it nog Ie koop aan De aanbiedingen \\i|sl hl) al en verkoopt vervolgens het giondgebied in delen Dal proces heett meer dan tien jaar geduurd
Fen roemloos einde
Noten:
1 Illustraties 1886 en 1887, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
Den Haag
2 ( D H Moes,'I A Springer, 1855-1940, I uinarthilect, Dendroloog',
Rollerdam 2002
3 Aldeling Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen IIR
Han van der Made

Jan de Tippelaar
Naar aanleiding van de oproep in hel juni nummer 2014 "wie kan er wat meer
over vertellen", namelijk over de foto op bladzijde 32 (en hieronder), werd ik gebeld door ons 86 jarige lid de heer G Bosman uit Ferbeek, die mi| vertelde dal dit
lan de lippelaai was, die hi) op 10 jarige leeltijd dus in 19W had ontmoet tij
dens het verkopen van ansichtkaarlen in herbeek Hij wist ook nog dat hij in een
boerderijtje woonde lussen I aag Soeien en Dieren in de buurt van het 'I eihuis'
Mijn nieuwsgierigheid was
gewekt en ik ben op /oek
gegaan naar verdere gegevens over de/e lan de lippelaai, die blijkbaai m een
nagemaakte 'Gouden Koets'
rond reed De/e al beelding
:s als ansichtkaal l uitgegeven door drukkerij H Beek
Liil Dieren
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Zi|n echte naam is Johannes Markus Belgraver (alias Fan de lippelaar), geboren
in het Friese Wansvveid op 6 juni 1887 en overleden op 29 november 1967 in
Kollum HIJ was het negende kind uit een reeks van twaalf kinderen, waarvan er
vier |ong /i|n overleden Zi|n vader was Willem Belgraver, ondervvi|/er en later
schoolhoold, eerst in Wanswerd en later in Bidaard en /ijn moeder was Pietje
Lacrooy
Volgens de stamboom van de lamilie Belgraver was Fan achtereenvolgens, bouw
kundige, globetrotter en los arbeider Hi) was ongetvvi|leld het '/warte schaap'
van de familie want een broer werd hoofd van de ( hr F andbouvvschool in Alphen a/d Ri)n, een andere broer onderwijzer in Amsterdam, een derde broer verpleger in Wolfhe/e, tervvi|l een zuster een galanteriewinkel in Akkerwoude had
Maar in zi|n jeugdjaren genoot hij een opleiding tot bouwvakker/timmerman en
was vanal 1908 tot 1925 dan ook o a werkzaam als timmerman, tekenaai en op
zichter in diverse plaatsen door het hele land
Jan de Tippelaar werd geboren met een lichte alwijking aan zijn voeten Fn een
van zijn dagboeken schrijft hij zelfs dat bij de geboorte zijn voeten "er achterstevoren aan zaten" Dankzij een hersteloperatie liep Fan als een kievit en kon hij
zelts diverse landen per voet bezoeken Op 8 maart 1926 vertrekt hij op zijn
'wereldreis' Nieuwsgierig naar andere oorden en het sterven van zijn moeder op 2 maart 1925 - brachten hem tot dit besluit F'er liets vertrekt hij eerst naar
Duitsland, Oostenrijk, F-rankrijk en Zwitserland De bevolking vermaakt hij met
muziek op zijn althoorn en clownesk gedrag Fn Zwitserland ontmoet hij een Duitse reiziger en ze besluiten samen te voet verder te gaan Hij verkoopt dan zijn
fiets en muziekinstrument Op een dag verdwijnt de FDuitser spoorloos met al zijn
spaargeld en lan zet zijn reis alleen vcxirt Op 19 oktober 1926 komt hij aan in
Denemarken, waarna hij m november Zweden bereikt Fn het buitenland vinden
zijn kaarten gretig aftrek en is het zelden nog nodig bij een boer in het hooi te
slapen Fn F)enemarken laat hij bv KXX) kaarten drukken Ook maakt hij tekeningen en schilderijen om te verkopen
Fn juli 1927 zet hij weer voet op Nederlandse bodem en tot 19^2 verblijtt hij op
verschillende adressen in Nederland
Vanal 19^2 t/m 19^8 bivak
keert hij in delderland in ach
tereenvolgens Doetinchem,
OonderMf 7t Octobtr, 'i ivonds 7 «mr. In CaK 00STC3UN}
Vorden, Westendorp, (ïaande- )p
tt Hitte, door
ren, F aag Soeren en hpe
d«n HMr BELGRAVCR. «di W«rtUnMc«".
Op basisscholen en in cal es vttt lÜB nwrftochtrn door Europa, de keQBiimal|liic OMt d<
vertelt hij over zijn avonturen prilda voUcntanuMa. «te

W" LEZING -w
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Entree

vrQ. * C I

n

Zo was hij onder meer in Congo en Israël geweest, hield hij de kinderen voor.
Achteraf bleek hier niets van waar te zijn, want hij heeft alleen maar Huropese
landen bezcx;ht en bleek meer fantast te zijn dan wereldreiziger.
De eerste maanden is hij druk met schoolbezoeken. Zijn eerste vertelling houdt
hij op 11 juni 1934 op een school in Ruurlo. Ook verkoopt hij ansichtkaarten en
krijgt hij geen toestemming voor de verkoop dan geeft hij ze gratis weg en vraagt
om een vrijwillige bijdrage.
In juli 19,35 verhuist hij opnieuw met hui.sje
en al van (iaanderen naar l.aag-Soeren. Hij
deze verhuizing heeft hij de hulp van vele
jeugdige vrienden. De gemeente Rheden
maakt het hem behoorlijk lastig. Zij keurt
zijn 'villa" af als woonruimte. Hij krijgt
enige dispensatie maar krachtens een politieverordening mag hij wegens brandgevaar
niet in zijn onderkomen slapen. Hij moet de
nachten doorbrengen in zijn tentje en moet
zijn eten buiten op een potkachel koken (zie
afbeelding rechts).
Onderstaande ansichtkaart van drukkerij Beek uit Dieren zou een afbeelding
van zijn onderkomen in Laag-Soeren kunnen zijn.
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Op 20 maart 1936 viert hi| een jubileum De openbare lagere school in Brummen
valt de eer te beuit de 1(X)' school ie /ijn die door hem wordt be/ocht Het schoolhoofd de heer ( Blceker, kennelijk van Friese afkomst, schrijft o a
"De heer Belgraver /egt 'f-orjil mij net' (vergeet mij niet), welnu on/e kinderen
/uilen hem /eker met vergeten, 'noch, as bolle wijntsjes vvaijc en 't Ireunlik mo
antje him bescijnt' (ook met wanneer bolle winden waaien en het vriendelijk
maantje hem beschijnt)"
Mogelijk zijn er nog inwoners in Brummen dic le/ingen van lan hebben bijgewoond en IS de lolo van de koets op de ansichtkaait op pagina 32 van het juni
nummer en uitgegeven door drukkerij Beek uit Dieren, afkomstig van een leerling
die de le/ing heelt bijgewoond
De kinderen namen elk een paar centen mee en dank/i| die vrijwillige bijdragen
kon Jan weereen tijdje in /ijn levensonderhoud voor/ien
Vanal 1941 verlegt hij /ijn werkterrein naar Friesland om ook hier de jeugd te
laten genieten van /ijn sterke verhalen Op de/e manier be/oekl hij ruim 1200
scholen en heelt dui/enden kinderen van /ijn reisverhalen laten genieten
Ook houdt hij openbare le/ingen /oals uil de advertentie van een Ie/mg in Halle
(Achterhoek) blijkt
De lezingen waren gratis, maar via vrije gil ten brachten de lezingen hem het
meeste geld op (zie ook afbeelding op pagina H)
Hij nam ook deel aan veel wandelevenementen en werd in 1935 in Arnhem gehuldigd voor /i|n lOOe tocht
in 1936 liep hij voor de eerste keer de vierdaagse van Nijmegen, waaraan hij
daarna meerdere keren heeft meegedaan
I ijdens /ijn verblijf in on/e regio heeft hij ook aan diverse wandelingen deel genomen, hetgeen blijkt uit de medailles in de Oudheidkamer van Kollum /oals in
1934, 22 april Ferbeek I juni Apeldoorn 3 |uni Brummen
1935, 6 en 18 april Apeldoorn, 22 april Ferbeek, 26 mei Dieren, 30 juni Brummen
Volgens Aris Blankenspoor, de auteur van hel boek 1 aag Soeren, een dorp met
een rijke geschiedenis', /ou de foto op pagina f6 wel gemaakt kunnen /ijn in de
Professor Huetlaan m I aag Soeren lan de 1 ippelaar heeft blijkbaar de aarde op
een wagen gemaakt, met namen als Indische Oceaan, Arabische Zee, enz
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Hij was ook erevoor/itter van de Zwolse wandelvereniging 'Jan de Tippelaar',
opgericht op 24 maart 1941.
Op 28 maart 1948 werd de naam Man de Tippelaar" echter gewij/igd en heette de
vereniging vanal' die datum M)e Zwolse Tippelaars". Onder de/.e naam bestaat
de/e wandelvereniging nog steeds.
Na vele jaren wandelen kondigt hij in 1949 het einde van /,ijn wandelloopbaan
aan en als tastbare herinneringen aan al die inspanningen blijven de medailles
achter in de Oudheidkamer van Kollum, waar ook zijn dagboeken en plakboeken
/.ijn ondergebracht, in de oudheidkamer is ook het /wart fluwelen jasje nog te
be/ichtigen met een viji'tigtal bewaard gebleven medailles.
Hij was een kleurrijk perscxin, die in Kollum tol rust komt en daar /ijn laatste levensjaren doorbrengt. Wel legt hij nog regelmatig be/oekjes af in Triesland, maar
ook de Achterhoek is hij nog niet vergelen. Hij deed ook allerlei werkzaamheden
op vrijwillige basis, /oals bij een confectiebedrijl', bij een vSparwinkel en deed
allerlei klusjes voor verschillende gc/innen.
Op de avond van 28 november 1967 is hij op bc/oek bij de l'amilie De Boer - met
.lan de Hoer liep hij in 1946 de Friese Hlfstedentocht - en gaal daarna alleen naar
huis. De volgende morgen vinden een paar timmerlieden hem dood aan de kant
van de weg, slechts enige tientallen meters verwijderd van /ijn kamer. Hij is be16

graven op de Algemene Begraalplaals in Kollum Op de plek waar hi| is begraven, had hij jaien tevoren al drie keien laten plaatsen, waarop een lekstplaatje
gezet moest worden met het grafopschrilt "horhu/e nei 't Heitelan"
Bronnen:
stamboom familie Belgraver;
hriesch Dagblad;
Foeslrumer Archiel;
diverse kranten artikelen,
boek ' lan de I ippelaar'
.loop Zengerink

Het dagboek van Trijntje
In de laren dertig van de vorige eeuw was rei/en met de trein bi) de meeste mensen geen alledaagse gebeurtenis, vooral wanneer |e nog nooit \an huis was geweest, zoals de ongeveer l8-|aiige I ri|nt|e uit het West-hriese Fnkhui/en
Pullend en piepend kwam haar tiein op het station in Beekbei gen lot stilstand
Hier moest het dan /i|n dacht I riintje, druk was het met op het perron en toen /e
naar de uitgang liep stond daar een lange man. Hi| tikte aan zijn pet, maakte zich
bekend als de chaulleui en
gebaarde haai in te stappen
in de geieedstaande automobiel Bagage hoelde mei
gesleept te worden want "t
enige wal lri|nl|e bij zich
had was een klein koflertic
met hooguit wal nachtgoed
en een enkele veisthoning
De automobiel sloeg linksal
de Hulleweg in, de bult over
en het bos in Bi| de I oenenseweg gekomen stak de auto
de weg over en reed het terrein van het Sanatoiium op
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Bi| de hooldingang stond de dokter met /i]n lange witte |as al klaai om 1 ri|nt|e te
begroeten devvillig liet /e alles over /ich heen komen Wat kon /e anders' Als
I bt-patient had |e immers niets te vertellen ' Want inderdaad |a, I ri|nt|e had I bc,
een in die |aren /eer gevreesde /lekte, die - als |e geluk had - door lust kon genezen De meest geschikte plek hieivoor was het Sanatoiium waar /waai /leke men
sen met open I bc werden verpleegd (icen vader ol moeder ol verdere lamilie die
haar begeleidde op de lange reis naar het verre Veluwse Beekbergen Want een
treinkaait|c was vooi een ge/in van /even kindeien al veel geld en wie weet /ouden /e in de komende jaren de reis nog vaak moeten maken om hun dochter te
be/oeken Want laren /ou het gaan duren dat was /eker Als patient kwam |e in
een open luimte te liggen, waai de boslucht vri| naar binnen kon Zowel in de
zomer als 's winters in de vrieskou Om de tijd door te komen schreef ln|nl|e
gedichten, waar /e vervolgens weer veel moed en kracht uit putte
De laren verstreken, lri)nt|e knapte Goddank
weer op en begon /ich steeds meer ondei de
bevolking ic begeven Vaak liep /e op /on
dagmorgen de Hulleweg af om in 1 leren ter
keike te gaan De meis|esvereniging in Beekbei gen en de catechisatie vvaien ook een welkome afleiding
loen lri|nl)e ge/ond veiklaard werd was de
OOI log al uitgebroken De kans om als dienstbode in betrekking te komen in het ge/m van
de directeui van het Sanatorium de familie
Kolll, nam /e dan ook met beide handen aan
De familie in hnkhui/en had al moeite genoeg
om hel ge/in Ie voedden en te kleden, dus een
mond minder kwam m oorlogstijd goed uit

Dr Kolffsr

De |ongc dienstbode was al aardig ingebui
geid in Beekbelgen en bevocht samen met
vriendinnen de zanguitvoering, waar /e Gerril
leerde kennen l^e warmte en geborgenheid
van een normaal huisge/in had /e jarenlang
gemist en die vond ze bi) Gerrit en /i|n lami
lie leiug Ze hadden /oals dat toen weid genoemd innige vcikeiing hen paar
maanden later, het was |uni 1941 gebeurde het verschiikkeli|kste wat /e denken
kon (lerrit /ou zi)n vaderland moeten verlaten om als kri|gsgcvangene voor de
be/etter te gaan werken hen ti|d van hoop en vrees brak aan en /oals /e enkele
laren daarvoor een/aam en verlaten met haai kof leit)e op het perron stond, voelde
/e opnieuw wat het was om alleen te zi|n
IK

In oorlogsli|d was alles schaars en
had ieder wel geleerd om /uinig
te /i|n en /o gebeurde het dat
lii|nl|e het schnit, waar /e haar
gedichten in schreef, ging gebruiken als dagboek In haar dienstbodekamcrt)e, boven bi| de familie
KoUl, heeft /e beschreven wal /e
1 < 1 - ^ . doormaakte Fn net als de troost
die 7e uit haar gedichten haalde,
vond /e nu steun en kracht bij
'tLry^'U. , r»»--* "«^ tU,-.^
haar dagboek, en kon /e intieme
gevoelens kwi|t die /e alleen aan
y^4<*.oU CLK.
fJt^M.
Gerrit /ou vertellen Van hoe lang
het zou gaan duren had lri|nt|e
geen besef, w ant steeds was er de
hoop dat hi| gauw weer terug /ou
komen De laatste woorden van
(lerrit waren "Hoor |e goed ik
kom weer'" Voorin het schrilt
had lri|nt|e een viooll|e ingesloPagina uit het dag boek van Trijntje
ten dat ze samen geplukt hadden
vlak voor 7i|n vertrek Het gedroogde vioolt|e zit nog steeds tussen de bladzijden
De post verliep in die li)d moeizaam, zeker vanuit de kampen en het buitenland
Het lange wachten was begonnen
Van een broer van Cierrit, die ook krijgsgevangene was, vernam ze dal derrit in
Assen zat Wachtend op vertrek naar Duitsland Omdat bioer Henne al getiouwd
was en een kind had, kreeg hij nog wel eens verlol Cierrit zou terecht komen in
het oosten van Duitsland in de buurt van Dresden aan de hlbe
Na zes weken wachten kreeg Irijntjc vooi het eerst post van derrit, wal was ze
gelukkig iels van haar gehelde te horen Op H augustus slaat er in de krant dal je
een pakje mag stuien, maar ze wacht nog op het adres dat ze zullen krijgen van
hel Rode Kruis Ook mocht jc een kaart sturen met maximaal M) woorden, wat
nog een hele loer bleek te zijn en irijntje en haar vriendinnen hadden de slappe
lach, omdat ze bij hel lellen steeds te veel of te weinig hadden
In het verie i:)uitsland bleek (ieiiit ook precies bij te houden op welke plaatsen hij
allemaal geweest is Op 1 september 1943 schrijlt hij een pakketje te hebben ontvangen, rookartikelen een zeep zijn er uit Find september was broer Henne ineens weer thuis O, wat een blijdschap' Wanneer zou (icrrit thuiskomen' Weer
hebben ze in vijl weken mets van hem vernomen Volgens de berichtgeving gaan
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de Russen haid lri)nt|e denkt dal haar gehelde het moeili|k heelt en schrijlt in
haar wanhoop dat hij maar gauw weg moet kruipen als de Russen komen De /egelring van üerrit, die hi) lri)nt|e om de vinger schoot vcx)r zijn vertrek, geeft
haar steeds weer moed Ook de jeugddienst m 1 leren op 22 november, waarin de
dommec preekt ovei de blieven van Paul us, geelt haai veel kracht
In december is de vader van dernt erg /lek Dokter Pont heelt /eits moeite gedaan en geschreven ol dernt naar huis mocht komen, wat helaas geen resultaat
opleverde
In die/ellde maand komt de post wel weer goed door en leest /e dat Ge rit het
goed heelt getrt)llen Hi| werkt bi| een boer en heelt het goed van eten en drinken
en 's avonds zitten /e om een warme kachel Het is inmiddels januari 1944 en de
brieven die het thuisiront en lii)nt|e geschreven hebben, komen allemaal weer
terug Pakjes komen wel over en Inpitje besluit een bnel binnenin een koek te
stoppen Pas in maart mag je weer schrijven
Op 17 maart maakt dernt aantekeningen dal hij /'n snor er heelt al geschoren In
de bneven die hij aan Trijntje schnjlt, is hi) steeds optimistisch en denkt hi) binnenkort weer thuis te /i|n In )uni 1944 is iedereen in het doip /enuwachtig wal er
te gebeuren staal De nieuwtjes /ijn met van de lucht, een invasie in hranknjk en
de Russen /ouden ook hard gaan In juli /al Injntje een week op vakantie naar
haar ouderlijk huis, maar /e twijlell vanwege beschietingen op treinen en m I oenen hebben /e weer ra//ia gehouden
hen paar maanden later, op een /alerdagmorgen, is I rijntje even tussen het werk
door naar haar kamertje geglipt om met haar gehelde te praten In haar dagboek
vertelt /e hem dat de vergunning voor een gasstel gekomen is, dat betekent dal je
dan een huishouden kunl beginnen Maar steeds weer die vraag 'wanneer /ou hij
terugkomen' en de bede dat /e hel allebei vol mogen houden
In Kampen heelt /oon Pim Kolll (/ijn echte naam is Willem, maar in huiselijke
kring weid hi| Pim genoemd) juisl baanbrekend werk vcrncht door hel uitvinden
van de kunslnier Vele jaien latei /al blijken dal aan de/e uitvinding wereldwijd
dui/enden ol /ells wel miljoenen mensen hun leven te danken hebben en Pim /ou
wereldwijde bekendheid knjgen, ja /ells een nominatie vooi de Nobelpnjs I lijntje wisl wel dat Pim, in dejaien dat hij nog thuis was, eigens op /at te bioeden en
liet braaf alle schnjiseltjes en krabbels, die her en der in huis verspreid lagen, stil
liggen, want er mocht mets kwijl raken Na de/e uitvinding was er voor Pim en
/i|n ge/in even tijd voor een korte vakantie die doorgebiachl werd in het ouderlijk huis in Beekbergen In die jaren was hel heel gewoon dal de dienstbode dan
ook mee kwam, /ij mocht /olang het /olderkamertje mei I rijntje delen
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In september schnjlt I'rijnlje dal er in hel dorp allemaal Duilscis /.ijii. Hij (icrrit
thuis zit er ook één. Een angstige tijd. Je voelt het als het ware in de lucht. De
NSB is al gaan lopen; dus dat is al heel wat. In Arnhem en Nijmegen wordt vreselijk gevochten. Schrijven is nu wel helemaal uitgesloten. Hel dorp is nu ook vol
met evacué's. Bij (Jerrit thuis zijn er vijl" en bij de familie KollT zijn ze ook. Trijntje vraagt zich al" of (Jerrit ook zou weten wat hier allemaal gaande is en intussen
steeds die smeekbeden of ze allemaal gespaard mogen blijven. Hn dan al die mensen in het donker met een kaars of een carbidlamp. Ook zijn er steeds meer mannen nodig voor het graven van loopgraven voor de bezetter en ook geregeld berichten over mensen die gedood zijn. In haar wanhoop heeft Trijntje een ding,
waar ze zich steeds weer aan vastklampt en dat is haar geloof, daarin vindt ze
moed en kracht om door te gaan.
(iclukkig hebben ze bij (ierrit thuis in november een best varken om de winter
mee door te komen. Steeds vertelt Trijntje in haar dagboek dat hel niet langer
meer om te dragen is voor de bc .>lking en dan toch steeds wordt hel weer erger.
Hn dan die verschrikkelijke VI's die steeds over komen en in Loenen waren er
vorige week zondag 54 doden.
De familie Kolff heeft gelukkig nog voldoende eten, maar de berichten komen
wel door dal duizenden mensen om hun heen honger moeten lijden.
Op 10 maart 1945 is rrijntje erg bedroefd, want op de Woeste Hoeve zijn I 17
mensen doodgeschoten.
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Gelukkig /i|n er weer brieven gekomen van Cïerrit en ondertussen maakt 1 n|nt)e
zieh zorgen omdat haar sehrilt vol begint Ie raken Ze begint steeds kleinei te
schrijven en elke bladzi| wordt in z'n geheel benut Papier is immers ook schaars
en hoe moei ze haar gevoelens en gedachten aan derril dan kvvi|t' Ol - \ raagt ze
zichzell al - zou alles nou heel gauw al gelopen zi|n en zullen ze eindeli|k bevri|d
worden'^ Er zullen toch nog een viertal losse blaadjes nodig zijn, voordat Trijntje
in haar dagboek zal schrijven dal ze op 17 april bevrijd zijn en ondanks het
schaarse papiei zal ze met grote letters opschrijven ' VRIJ, VRll
LbVh Db
KONlNdlN ' '"
Op 19 april schrijll ze dat ze nou al twee dagen leest hebben gevierd en dat ze
zere kelen hebben van het roepen "Leve de Koningin"
hr komen geruchten door dat bi| de Hbe erg wordt gevochten en hoe zou het in
Noord Holland bij haai ouders zijn' hr breekt een tijd aan van hoop en vrees bn
dan hoort ze hel bericht op de radio dat op 5 mei in Wageningen alles is betekend
en dat ze nu echt vrij zijn Vrij"
Het verlangen naar Gerril begint steeds groter te worden en ze snapt met dal ze
het Iwee jaar zondei hem heelt vol gehouden Op 12 mei heelt ze naar Breda ge
schreven Misschien weten ze daar meer Maar, denkt ze bij zich zeil, zo doen
vanzell duizenden mensen die ook van elkaar houden Irijntjc begint zich erg
veidnetig te voelen, omdat va en moe dachten, toen ze met een stel meiden uil
was geweest, dat ze met de 1 ommy's mee waren.
't Is Pinksteien en nog steeds is (ierrit met
thuis gekomen Een enorm leeg gevoel
maakt zich van 1 rijntjc meester en er is vol
gens haar nog lang geen vrede en o, als der
ril toch maar met naar Indie moet, want dal
kan ze niel meer aan
bn dan op 2^ mei is ineens (ierrit er weer'
Hij IS doddank gespaard gebleven Wat is
1 rijntjc zielsgelukkig'
Willv Rouwenhorst-Hartgcrs

Trijntje en Gerrit
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„Modderkolken, daarvan zijn er zooveel in Loenen ...!"
Een Arnhemmer had belangstelling gekregen voor /ijn familiegeschiedenis en
vroeg hulp bij het /oeken naar antwoorden op de volgende vragen: "Mijn achternaam is 'Hendriks, genaamd Modderkolk' en mijn voorfamiiie komt uit Loenen.
Maar van welke boerderij wij komen, weet ik niet, en waarom hebben wij een
dubbele achternaam?"
Het lijken eenvoudige vragen, maar dat is schijn. In de eerste plaats liggen er in
het kleine dorp Loenen drie boerderijen, die in aanmerking kunnen komen als
plaats van herkomst: 'De Groote Modderkolk', (en dus ook) 'De Kleine
Modderkolk', en 'De Modderkolk' in het buurtschap Zilven dat nu onder Loenen
ressorteert. Vervolgens hebben de honderden dragers van de naam Modderkolk
voornamelijk gewoond, of wonen tegenwoordig nog, in een beperkt gebied zuidoostelijk van Apeldoorn, rond Deventer en een concentratie in Rheden/Arnhem.
En dan /ijn er nog de vele vernoemingen naar de/elfde voorvaders. Dan ligt er
niet gauw een antwoord klaar voor de argeloze vragensteller. Het werd spitten.

ordening van Modderkolken
De internetsite (Jenlias gaf een schat aan gegevens over gebcx)rte, huwelijk en
overlijden van vele Modderkolken, én van hun echtgenotes.
N.B. (Jenlias is vervangen door de nieuwe website www.wievvaswie.nl. Bij zoeken op 'Modderkolk" geeft deze ook de naam 'Hendriks, genaamd Modderkolk'.
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Onmisbaar waren de/e vrouwen voor het kunnen onderscheiden van de mannelijke Modderkolken met dezelfde voornamen. Met hulp van een genealogieprogramma konden bijna alle personen worden geordend. Toch viel het resultaat tegen. Fr waren wel enkele takken Modderkolk zichtbaar geworden, maar deze
konden niet met elkaar worden verbonden, en ook de naam 'Hendriks, genaamd
Modderkolk' kwam er niet in voor.
Hoe wonderlijk kunnen dan omstandigheden een rol spelen, in dit geval een bezoek aan het Centraal Bureau voor (ienealogie (CB(j) in Den Haag voor een totaal ander onderwerp. Bij wat rondsnuffelen in laden en kasten tijdens een pauze,
kwam bij een kaartje LOENHN één dun papiertje tevoorschijn: een ouderwetse
doorslag van een getypte kopie van een akte \an naamsaanneming uit 1812. De
gewenste naam? Inderdaad: MODDHRKOLK. Maar thuis bleken de gegevens
toch niet helemaal te kloppen.
1812
In dat jaar behoorde Holland tot het grote Franse rijk van keizer Napoleon. De
Franse vorst leek wel wat op een illustere voorganger van bijna 2000 jaar eerder,
op de Romeinse keizer Augustus. Deze wilde dat alle inwoners van zijn enorm
Romeins imperium zich lieten registreren. Daart)m moesten volgens het ons bekende Kerstverhaal ook Jozef en zijn jonge zwangere vrouw Maria van Nazareth
in Galiiea naar .ludca rei/en om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Daar werd
toen hun zoontje .Iczus geboren.
Enigszins vergelijkbaar wenste ook Napoleon een administratie van zijn onderdanen. Daartoe leidde de invoering van de Burgeriijke Stand, voor Nederland in
1811. Die hield in een uniforme verplichte registratie van geboorten, huwelijken
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en overlijden van alle inwoners van zijn rijk, uit te voeren door de gemeentesecretarieén. Nog steeds zijn die regels in Nederland van kracht.
Ingrijpend voor (in dit kader) ons 'Marke'-gebied was de vastlegging van erfelijke familienamen.
Daarmee kwam een eind aan het gebruik van patroniemen, zoals dat op de Veluwe de gewoonte was. Kinderen konden daar anders heten dan hun vader en grootvaders: .lan, de zoon van Rutger, heette Jan Rutgersz, maar de zoon van Jan Rutgersz met de naam Berend, werd Berend Jansz. genoemd. En als Berend zijn zoon
vernoemde naar grootvader Rutger, dan werd het jongetje bekend onder de naam
Rutger Berendsz. Het was te verwarrend voor de overheid: grootvader Jan Rutgersz, vader Berend Jansz en kleinzoon Rutger Berendsz. Volgens het Keizerlijk
Decreet van 18 augustus 1811 zou Jan Rutgersz een achternaam (familienaam)
moeten kiezen, geldend voor al zijn nakomelingen.
Artikel 6 van het decreet luidde:
De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader
van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend
zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn,
denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader,
of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of hij ontstentenis van denzelven,
hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij
nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf.
Drie documenten laten zien dat de vastlegging van de bevolking in Loenen in drie
fases heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk is het in andere gemeenten ook zo toegegaan.
1.'Register van aanneming van familienaam in Loenen', 1812;
2.'Population de la Commune de Loenen' uit 1813, een registratie van alle inwoners boven de 12 jaar, met hun adres, inclusief kostgangers en inwonend personeel;
3.Adreslijsl na hernummering van de huizen uit 181.5, met vermelding per adres
van de gezinshoofden.
Alle documenten zijn te vinden in CODA Oud Archief Apeldoorn.
nieuwe familienamen in de gemeente Loenen
In de Franse tijd en nog enkele jaren daarna - van 1811 tot 1818 - vormden de
buurtschappen Loenen, Zilven en Berbeek samen de gemeente (mairic) Loenen,
met aan het hoofd de burgemeesters (maires) mr. A.C.W. Nies en Olivier G.W.J.
baron Hacfort tot ter Horst. Beide heren woonden in Loenen op korte afstand van
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elkaar, de eerste in 'Hel Veenhuis' aan de 'Weg van hel Veenhuis naar
Oosterhui/en' en de andei op kasteel ' I ei Hoist"
De pro-Franse ge/indheid van de toen invloedrijke baron Haclort lol Ier Hoist /al
er aan hebben bijgedragen, dal /esen/evenlig inwoners van de drie dorpen /ich
meldden om /leh te laten inschrijven, sommigen met een al beslaande, maar de
meesten met een nieuw geko/cn familienaam Onder hen waren er achtentwintig
alkomstig uit Ferbeek, drie woonden m Coldenhoven en bi| de overige vijfenveertig staal I oenen als woonplaats vermeld
Maire baron Haclort lot ter Horst registreerde en ondertekende persoonlijk alle
akten met aangenomen namen Zoals gewoonlijk werd de naam van de bundeling
akten op de achter/ijde veimeld en die luidt wat opmerkelijk Ref^istcrs van Aan
neming; familienamen van Christenen in Loenen
Alle inschrijvingen vonden plaats op 18, 19, 20 en 21 november 1X12
BSGISTKR VAN AANaSNOHEN SSSLACHTNAMai IN LOENBN In 1812
datum aki a
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
18.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
>.ii

.11

19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
19.11
20.11
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woonplaata
Rut Hoalofs
Loenen
Teunls Herma
Loenen
Waander Oarrit»
Loenen
Loenen
0«rrit J u m a n a
Jan Roelofa
Loenen
Lubbert Comellaasn
Loenen
Willam Janaan
Loenen
Jannes Jansan
Loenen
Bik Janaan
Loenen
Handrik tterrita
Loenen
Loenen
Jan Henna
Loenen
Hendrik tlllaraa
Jannaa Jochama
Loenen
Jan van Haalsum
Loenen
Loenen
Caral van Healauni
Loenen
Albert Jansen
Loenen
Deric Harms
Loenen
Teunis Herms
Jacob tlllams
Loenen
Hendrik Hoalofs
Loenen
Loenen
Arant aerrlts
Arend Arends
Loenen
Jan Everta
Eerbeek
Hendrik Joohims Gielen
Loenen
van da Beidt
Wille» Comelisaen
Loenen
Loenen
Joannes van Valaen
Loenen
Jan Hendrika
Loenen
Hendrik Everts
Loenen
d a a s Peters
Loenen
Hendrik van Delden
Loenen
TeunlB van Delden
Loenen
Jan van Selden
Waander Hendriks
Loenen
Loenen
Jacob Peters
Loenen
Albert Everts
Loenen
Wïlleni Jacobs
Loenen
({«mt van Maanen
Loanan
H e m a n Berends

naam
Bongera
NI jenboer
van de Beek
vin Beek
Bonkers
de Beer
Boerboom
Modderkolk
van Basen
van de Beek
van de Beek
van Haz^el

Pas

van Heelsum(behoud deze)
van Healsun(behoud deze)
Iioonman
van der Kamp
Heyboom
de Vink
de Kaat
van de Beek
van de Beek
Veldhuis
ven de Beid
Verberg
van Velaan (behoud
Modderkolk
van de Spreng
Ter Velde
van Delden (behoud
van Delden (behoud
van Daldan (behoud
Maanaman
Kruk
van de Spreng
Brinkaan
van Maanan (behoud
Bosman

deze)

deze)
deze)
daza)

deze)
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datum akta
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1

fiart
Jan Taxuilesan
H e r a e n Harms
Jan Janaan
Reinder Janaan
Bgbart Klaaaaan
J a n Henna
Jan j a b e r t a
P a t a r Hanrlka
C a r n t Jan BTaunissan
Jan van Vaalan

woonplaats
Eerbeek
Eerbeek
Eerbaak
BerlMek
Eerbeek
Eerbaak
Earbaak
Bai^aak
Barbaek
Sarbeok

20.1 1

Bvar-t r a n Vaalan

BaiAaak

20.1
20.1'
20.1
20.1

Handrlk Baraads
Andrlaa O o m a l l s s a n
WlllaiB W l l l a n s s n
? r a e r l k ran Deldan

Loanan
Loanan
Earkaak
Barbaek

Jan Barands
Handnk d a m t s
Jan O l j a b a r t s
S a r r i t Jan Willamsan
Willam P a t e r a
Jan O o m a l l s a a n
Jan R o a l o f a
Haraan Wlllama
iiandrlk a i g b a r t a
Jacob G a r r l t s
SOossan I t a l l a f a a n
Kamen C o m e l l s B a n
Jacob O a r r l t a
Jaa Tan Haelauin

Loanan
Eerbeek
Loenen
Loenen ?
Eax'beek
Coldenhovaa
Loanan
Barbaek
Eerbraek
Bai^aek
Eerbeek
Sex^eak
Coldenhoven
ColdenhoTen

Haraan Janaan
Sazlc Jans an
Jlkosaa P a t e r a
H a n N a v a n ^rt>argan

Eertiaek
Eerbaak
Eerbeek 7
Eerbeek

20.1
21.1
20.1
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1

1
1
1

1

aili )
21.1
21.1
21.1
21.1
21.1

1
1
1
1
1

handnk
J u m e n a
Sarrlt
averts
Willem
Egberts
ffarrit
Hemder*»
Peter Willams

Eerbaék
Eerlraek
Eerbeek
^rb«ek
Loenen

naam
Honders
Schotpoort
Krijaaan
Zianders
Klunpe
Schotpoort
Boumtui
Dulja
van dar P o o t
van Vaalan [behoud
dece)
van V e e l e n Ibahoud
daca)
1
Voaholt
da Bear
van da Pannekoek
van I j l d e n ; bahoud
deïa)
Voahold
Hanalnk
t a r Buurkaa
Varploag
Vanalnk
Vaasaan
Zwlarlini;
Stuivenbllt
Straatman
Haanlnk
van ll^lllan
ZandToort
Lan^anberg
van Haelauin (bahoud
deze)
Hoftean
Wlatjeskamp
Haamlnk
van Evbergen (behoud
deze)
Beek
Veldhuis
Massing
ELaauw
Dekker

Modderkolk en Modderkolk
Ondei de vi|ien\eertig mensen ml 1 oenen en Zilven waren ook lannes lansen en
lan Hendiiks Beiden hadden 'Moddeikolk' uitgeko/en als nieuwe geslachtsnaam
en beider wens werd gehonoreerd lannes lansen kwam op maandag 18 november
en lan Hendriks een dag later De aktes met vastlegging van hun nieuwe lamilienaam /i|n evenals alle andeie in het Register goudmi|nt|es voor genealogen Hike
akte IS immers een momentopname van de ge/inssamenslelling van de aanvrager
in 1812, compleet met woonplaatsen van eventueel vertiokken kinderen en lamilieielaties Bovendien /ijn de pationiemen, die daarna /uilen veidvvijnen, er nog
27

de akte van
Jannes Jansen

/

/ - ;

2K

in vermeld. Juist die pationiemen (hier 'Jansen' en 'Hendriks') geven houvast bij
het zoeken in de doop-, trouw- en begi aal boeken van vóór 1812.
Als voorbeeld geven we hier eerst de akte van Jannes Jansen. In een volgend
nummer van 'De Marke' /al die van Jan Hendriks aan de orde komen, omdat bij
/^ijn vier zonen de nieuwe lamilienaam ondanks de strenge regels op heel velschillende wijze is gebruikt.
de akte van Jannes Jansen (/ie afbeelding pagina 28)
Bij overname van de akte uit het originele Register van Aanneming hamilienamen (in Apeldoorn) bleek waarom de kopie in het ('H(i onduideli|kheid had opgeleverd: de kopieerder had regels overgeslagen: /ijn kopie was dus incompleet.
De hele akte luidt:

Voor ons Mciire van Je gemeente van
Loenen. arrondissement Arnhem, département van den hoveni/ssel is verse lieenen
Jannes Jansen, woonende te Loenen, en
heeft verklaart aan te neenien voor
familie naam de naam Modderkolk
en voor voornaam die van Jannes Jansen,
dat hij heeft twee zoons Berent woonende te U)enen aan wien hij ^eeft de
naam van Berent, en Rut^er woonende
te Loenen aan wien hij geeft de naam
van Rntger; en vijftien kleinkinderen
elj kleinzoonen Jannes Berend:, aan
wien liij geeft de naam van Jannes, Freerik
Berend:, aan wien liij geeft de naam van
Freerik. Jannes Rutgers:, aan wien
hij geeft de naam van Jannes, Jan
Riitger:oon aan wien hij geeft de naam
van Jan, Evert Riitgers:oon aan wien In/
geeft de naam van Evert. Hendrik Jan
Riitgerzoon aan wien hij geeft de naam
van Hendrik Jan. Jannes Jans:oon aan
wie liij geeft de naam van Jannes, Jan
Janszoon aan wien hij geeft de naam van
Jan, Riiti>er Jans:oon aan wien In/ i>eeft
de naam \an Riiti^er, Gerrit Jans:oon
aan wien In/ ^eeft de naam van Gerrit.
Aart Jans:oon aan wien hi/ i^eeft de
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iKitiin van Aart: en vier kl('i>hl(>i;t('r\ Willu'liiiiiia (Kin wu'ii liij iiccjt de luuini van
Wilhelmina: Jantje, aan wien hij f;eeft
(Ie naam van .lanl/e; Callianna aan
wien liij ^eejl de naam van Callianna en
Janna aan wien hij f^eeft de naam van
Janna: en eene kh'inkleiiitlof^ter mei
name Jenneken aan wien hij i^eeft de
naam van Jenneken.
U>enen den /<S' November IHI2.
De Maire voornoemd

O.CJ.WJ.

Hacfort lol Ier Horst.

Bron: CODA Oud archiel'Apeldoorn aicli.l inv nr 58M, Iblio ^ v. (nr. 8)
Voor de duideiijkiicid is uit de/e potpourii van namen het volgende over/icht
gedestilleerd. Uitgaande van de aanvrager Jannes Jansen geeft het aan voor welke
nakomelingen hij de naam 'Modderkolk" heeft aangevraagd, met voor elk zijn (of
haat) oude en nieuwe naam. Behalve voor /ieh/ell" waren dat /.ijn twee /onen,
vi|ltien kleinkinderen (elf kleinzonen en vier kleindochters) en een 'kleinkleindoehter' (= achterkleindochter). De jaartallen (geboortejaren) zijn er bij ge/ocht.
(vader)
Jannes .lANSF.N

Jannes Jansen 1V1()I)I)I< KKOLK

(zonen)

Unlucr JANSKN

* Rutgcr IVIODDKRKOLK ( i 1765)

(klein-) zonen

: Jannes RU IXillRS
(± 1785)
Jan RUTGERS
(± 1790)
(achterkleiii-) dochter van Jan: Jenneken
(± 1810)
Evert RUTGERS

Jannes
Jan

MODDI'RKOLK
MODDLRKOl.K

Jenneken MODDERKOl K

l-'vert

MODDFRKOI K

(+ 1793)

Hendrik Jan RUTGERS
(± 1798)
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HendrikJan MODDHRKOLK

Jan JANSI< N (geb i i77X is m 1812 al oveileden)
(klein) /onen

lannes JANS/
(± 1800)
Aart lANSZ
(± 1804)
Geriit lANS/
(± 1806)
Jan JANSZ
( i 1808)
Rulgei lANSZ
(± 1809)

Jannes
Aait

M ODDbRKOLK

Geirit

M ODDl RKOI K

lan
Rutger

Bereiit JANSFN

> Berent M ODDLRKOLK ( i 1780)

(klein) /onen

lannes B r R T N D /
(± 1808)
Freerik BERbNDZ
(-i 1810)
Wilhelmma
(± 1797)
lant|e
(i 1800)
Catliaiina
(± 1805)
lanna
(± I 8 n )

(klem) docliteis

M ODDFRKOLK

M

ODDhRKOl K
M ODDbRKOLK

>

Jannes

M ODDbRKOLK

>

Freerik

M ODDLRKOLK

Wilhelmina M ODDLRKOi K
<•

Jantie

M ODDFRKOLK

<■ Catharina M ODDE RKOI K
>

lanna

M ODDl RKOI k

lannes lansen weid de stamvadei \/M\ een omv<ingii|ke lamilie M oddeikolk Zo
gioot dat een doipsgenoot de uitspiaak deed M oddeikolken daai /i|n er zoo
veel van 111 [ oenen'"
Wordt vervolgd
( oirie (Ie Kool

Naschrift:
De albeeklmgen op pag 26 en 27 /i|n samengesteld uit verknipte onderdelen van
twee toto's , waardoor ei kleuiveisehillen (S() tinten gii|s ') /i)n ontstaan I let kon
helaas mei andeis' (WR)
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Bibliotheek 'De Marke'
Onze bibliotheek is uitgebreid met het onlangs verschenen boek van de |ournalist en
historiLUs Sti|n Wiegerinck 'Het eommando I'ieters, Hollandse SS-ers in Brummen
en I oosdrecht april-mei I94S'
In het boek wordt door hem verhaald hoe
hi| naar aanleiding van het vinden van een
li|sl met oorlogsmisdadigers, die na de
I weede Weieldooilog op last van de Nederlandse lustilie waren doodgeschoten,
onderzoek deed
Als laatste waren in 1952 Andries lan Pie
ters en Wilhelm Arthur Albrechl doodge
schoten Pieters was een Nederlander en
Albiecht een Duitsei
Wiegerinck besloot hun straldossiers op te
vragen De eeiste vier archieldozen bevatten honderden pagina's aan verklaringen
van slachtoilers en getuigen van de misdri|ven die l'ieters en zipi mededaders
begingen
Samen vertellen de documenten het verhaal van het ontstaan, de training en de
uitzending van een bijzondere groep van SS-ers De meeslen van hen hadden de
Nederlandse nationaliteit Ze vertellen ook over bi|na tachtig Nederlandse burgers
en veizetsstri|ders die in de laatste dagen van de Duitse bezetting werden opgepakt en op een uiterst gewelddadige manier door Pieters en zijn groep werden
verhoord Negen arrestanten maakten de bevri|ding met meer mee
Op indringende wi|ze wordt aan de hand van verklaringen het drama beschreven
dat zich onder leiding van de Nederlandse SS er Pieters op kasteel droot
Hngelenburg te Hiummen in de laatste maanden van de oorlog al speelde
lot verbazing van de schrijver was deze geschiedenis nooit eerder in bcx;kvorm
verschenen Wel besteedde de Brummenaar (en 'Marke' lid) Piet Willemsens in
zi|n in 1994 verschenen boek over de ooilogs)aien in Brummen veel aandacht aan
het verblijf van het commando Pietcrs op kasteel 'Groot bngelenburg'
Wilt u als lid van De Marke een boek uit onze bibliotheek lezen, neem dan con
tact op met onze bibliothecaris de heer W Klomp I angschoten 71 te I oenen,
teleloonOSS 5052276
Jan Kct^elink
M

Brummen
(Eén en ander via 'Delpher' en ouder dan 100 jaren)
BIJ hel zoeken naar onderwerpen die wellicht een ieders aandacht hebben, kwam
ik via 'Delpher' onder Brummen wat tegen wat |e eigenli|k daar met verwacht
Ik vond en las een boek getiteld deographische beschri|ving van (Jeiderland' uit
1794 Op pagina 49 slaat dat 'Brummen een tamelijk groot Dorp is, met verre van
de Yssel, en dat het leidt in een vrugtbare I anddouvve Dat er vier maal per week
een postwagen langs komt tussen de steden Zutphen en Arnhem Fr een dereformeeide Keik is aan Pancralius toegewijdt en door een Predikant wordt bediend"
Verder las ik wal over belangrijke mensen die hier woonden en werkten I ol mijn
verbazing echter vond ik ook onder deze plaatsnaam een afbeelding van een vva
terval in Beekhuizen Hen erg overdreven al beelding van een metershoog bouw
sel Loenen is er niels bi|
Ook vond ik een 'Nieuw geschenk voor de jeugd', geschreven door Martinet,
maar dat stond mei op de voorkant Het v ooi blad toont een drietal jeugdigen die
bezig zijn met werkzaamheden in een bos hne A v d Berg schreef een gedicht
voor lakoba Wilhelmina Katharina en Hendrik lan 1 aureus kinderen van de ka
pitein tei zee I' I dervais Vcx)i u heb ik gevonden dal deze Pieter Jacob dervais
in 1751 in Zutphen werd geboren en 62 jaar later in Doesburg overleed Hij was
vlagkapitein van schout-bij-nachl IH van Kmsbeigen op de'lupiter'
Het door mij verkorte gedicht
"Toen wij ons, aan de Helder,
Aan Vaders boord, vermaakten,
[Hel zal u lieve kinders'
Uw gansche leven heugen]
I oen lazen vvij te samen
Nooidhollands landbeschrijvmg.
Door Marti nel gegeven
Pn gij vond m dat boekjcn
Pen zondeling behagen
Weel gij wel, lieve kinders'
Wat ik u toen bel ooi de ^ —
II ook een landbeschrijving
Van 't vaderlijk landschap
Waar in gij zi|t gebt)ren.
Pot geschenk te geven"
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Daarna gaat de schrijver over op dichtregels met de woeste Veluwe, dorre heiden,
graanrijke akkerlanden, enzovoort. Hij eindigt met een les ook voor ons leden van
de Marke: "Leest, leert, groeit op in kennis maar bovenal in deugden".
Hn op pagina 1 17 en 1 IX het gedicht "Om regen".
"Zie, hij komt, hij komt!
Om het dorre graan Ie drenken.
Om de riaauvve bloem te drenken.
Ruischcnd valt hij neer;
Spoelt het stof van dorre bladen.
Zie, de boomen lachen enz. enz."
Hel lijkt mij als buitenstaander,
(wat weet ik van kinderen?), geen
lectuur voor de jeugd, ik had het
boekje opengeslagen, omdat ik
dacht dal er een plaatje in zou
slaan van iets in Brummen. Hr was
slechts één plaat en die was van de
overdreven hoge waterval in Beekhuizen (zie allieelding hiernaast).
Hn door Brummen kwam ik op
.lohannes
Florenlius
Martinet.
Hen predikant uit Zutphen. Hij
stond daar van 1755 lot zijn t)verlijden in Amsterdam op 4 augustus 1795, 61 jaar oud. Hij werd in]
Deurne geboren.
In zijn levensbeschrijving staat hij
te boek als natuurkundig historicus, schrijver, pedagoog, theoloog |
en predikant. In dezelfde Wikipedia slaat een selectie uit zijn boeken geschreven tussen 17X0 en L. ^^ _. ,„^ ,
, . __„„,_,_„„,
1795 en daarvan de bladzijden t : — °
—
opgeleid kom ik tot ruim 3800 stuks! In 15 jaren of ruim 250 pagina's per jaar.
Ik heb lol de volgende 'Marke' lijd om het 'Huisboek voor vadcrlandsche
huisgezinnen" door te werken en u daarover, en andere zaken die ik tegenkom, Ie
informeren.
,laap van der Weel
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Een echte piere
A| uut 1 leien komp dan bo( ie wel, want /eg noe eerh|k d'r geet niks boaven Lieren en ie kunl ok pas een echte I lerennaar we/en a| d'r geboren bint en van
longsai op egruu|d bint
(loa) later aarns anders wonen /u| toch allied een Lierensen blieven en doar mu'i
bes trots op ween Viogger beveurbeeld in de |oaren vi|ltig, loenk nog een kind
vva//e waak biie dak mei in Ooslerhuu/en wonen
Wie hadden in die tied ok een sooit haat-lietde-verhouding met de |ongens uut
Ooslerhuu/en
I egen ons /eien /e allied "I leren is een pot|en mil pieren", ma vviele hadden ons
antwoord al kloar en /eien "Ooslerhuu/en is een pot)en mil luu/en"
I oal mien ma een piere ween want doar hef gien mense las van, /e kruup in de
giond en weg bint /e, en hoe meei pieien hoe beier de grond Kuj van luu/en met
/eggen, die bint hoas met uut te roeien
Die Oosterhuu/ense luu ku'| soms toch al met volgen, elk |oar heb /e karmse ma
loarenlange ston de kaïmus in de hnk bie de Hulleweg, hoas in Bikbargen
Bliekbaar
kwamen
/e doar /ellel ok ach
Ier want /e heb um
noe toch weei dichlei op huus an
ehaald In ledei geval
an de Oosterhuu/ense kante van de
spoorli|n, in de Kattenkuule, een echte
Kaltenkarmse" dus
Ze heb noe ok een
Amiitheatei, lemen
Zondagavond 6 juli 2014 om 22.57 uur op de Achterste sen / o nuump /e die
Kerkweg in Oosterhuizen. De Enk na zonsondergang, kuule bie ut darpsFoto: Rita GorsselinglInternet.
huus Wiele /ollen
gewoon /eggen /il ol
lèèl kuule, ma d'r hel d'r ene aarns in een duur woordenbcK^k ekeken en toen
kwamnie de naam amtilhealei legen, nou ik /ol /o /eggen doe oe beste en loat
dan ma is wat theater /len
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Veur mien is ut gewoon een kuule, pas hètei in de li|n Kattenkuule Ia want loavv
noe eerlijk ween ie /ek tegen de Kattenkuule toch ok niet Kattenlheater
Ach |a wie motten ma zo denken /e bmt met vviesder
Ze heb doar tiouvvens nog een grote kuule, dat is ut Alba gat vvoar /e vrogger
zand uut heb chaaid omme van die mooie witte sleender van te maken As kind
wodden wie altied ewaarschuwd daw doai niet mochen kommen umdal dal giote
gal vol water veuls te gevoarlijk was Ma d i bint allied luu die /ich doardeur juus
anetrokken vuult en niet wilt luustern
Ze heb uuleindeli|k /elf ma kuultjes emaak, van die kleine kuultjes vvoar van die
gehakballen een ballel|en in sloat Vollegens eigen /eggen sloat /e mit een club,
ma ik kanne oe wel /eggen 't bint gewoon kluppels
Vrogger ree|en d"r karretjes mil van die mooie witte steenden d'r op noe rie)t d'r
karretjes mil een bos van die kluppels d'r in
In Lieren kom ie dal soort dinger met tegen, de mensen bint doar nog gewoon
/ich/ellef ebleven
Loal mien ma een piere blieven, want van 1 uu/en kiie"| alderbasende |euk en dan
ku'i wel IS raie dinger doen
Ik las in de vorige Marke" het verhaal '|e bent een echte Brummenaar als
met aan hel eind de conclusie dal dit ook van toepassing kan /ipi als |e uil een van
de andcie doipen uil de omgeving komt en als diegene dan ook nog lid van de
Marke wil worden
^ loevallig heb ik in 2004 een verhaal geschreven over
dat ik een echte I lerense ben en laai ik toevallig nu ook al Markelid /i|n'
Willv Rctuwenhorst-HartRiTS
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Wie 't weet, mag het zeggen
De in voorgaande uitgaven van 'De Marke' gedane oproepen bij onbekende
plaatjes hebben elke keer weer reacties opgeleverd, waardoor er kennis en st)ms
veel achtergrondinrormatie loskwam. Hen reden om nog eens een keer een beroep
op u te doen:

Het eerste plaatje betrci't een (oorspronkelijk bruine) foto van een landhuis, dat ik
kreeg met de mededeling: "ik heb nog een mooie l'oto van het gemeentehuis van
Brummen voor Je". Hn u voelt 'm ai aankomen: het is zeker niet het gemeentehuis
van Brummen aan de Hngelenburgerlaan en /.eker ook niet hel oude gemeentehuis
aan de Zutphensestraat (nu hui/.e 'De Beelhorst'). Maar wat is het dan wel?
De enige link die ik erbij heb is, dat ik de foto kreeg van oppervlakkige kennissen
uit een plaats in Zuid-Holland. Zij hadden familie in Vcx)rst en Tvvcllo. Totnogtoe
heb ik het niet in Voorst oflwello kunnen plaatsen, maar misschien dat iemand
met een frisse kijk een idee heeft, waar de/e villa stond of staat.
Op de volgende pagina een foto uit de collectie van Henk Phielix. Het is weer
eens een optochtwagen, (jemaakl tijdens een Koninginnedag-optocht. Mogelijk in
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1938 te Brummen. De tekst op de zijkant van de wagen is nauwelijks leesbaar,
maar er staat: "Ons aller
ORANJH
" Wie herkent er wat. Misschien is de
man rechts voor sommigen onder u herkenbaar.
Hieronder een afdruk van een gedigitaliseerde dia (ook uil de collectie van Henk
Phielix). Kopend, mei kruiwagen of met fiets, wcirdt de dichtgevroren I.Issel overgestoken. Maar waar? De hoerderij aan de overkanl is \olgens ons niet de boerderij van Wijers in
Hronkhorsl.
De suggestie dal
liet bij de boerilcrij"
'Haif\ asten" zou kunnen zijn, is ook
door ons verworpen.
De gevel en het
dak van 'Half\ asten' zien er
lotaal anders uit.
Wij hopen dat u
liet weet!

Mi

Wie is de man met de 'mu/iekmobiel'? En waar werd de opname gemaakt? Ook
dit is een afdruk van een gedigitaliseerde dia.
Van Henk Phielix kreeg ik dit voorjaar een tweetal doosjes met in totaal 12 zgn
glaspositicven, een soort dia's met een afmeting van ca 9 \ 9 cm. Twaalf hele
leuke afbeeldingen uit verschillende plaatsen. Op het omslag van de/e 'Marke'
bijvoorbeeld ziet u een opname van het stationsemplacement van Brummen.
Helaas /ijn niet alle afbeeldingen te traceren. Bij het beoordelen van de plaatjes
doen zich een aantal pit)blemen voor.
1.
Wanneer en door wie werden de foto's gemaakt. Zijn de glaspositieven
origineel of werden ze gemaakt van bestaande foto's. De opbergdoosjes
doen vermoeden dat /e van direct na de oorlog zijn (1946-I9-4X), maar de
opnames zelf geven eerder beelden uit de Jaren twintig en dertig (na vergelijking met bestaande ansichtkaarten).
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2. Omdat de opnames mogelijk een langer lijdvak beslaan, is het aannemelijk dat
de dia's naderhand zijn gemaakt (misschien wel in 1946/1948).
3. Hen ander probleem dat zich bij pogingen tol herkenning voordoet, is de vraag
of je het linksom of rechtsom moet zien. Als je de gefotografeerde omgeving
kent, is het geen probleem. Dan weet je of een bomenrij links of rechts van de
weg staat, maar bij andere foto's is dat niet even duidelijk.
Daarom hieronder nog
een (zock)plaatje: wat
is het juiste beeld en
waar is het?
Wie gaat zoeken, wens
ik veel succes! Ik wacht
met spanning op de
eventuele reacties.
Willem Kcusink
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