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Geef deze gezichten een naam (64)
Marco Kleijer: 06-22726857; marco.kleijer@vrogger.nl
Berendien Demmer-van de Kraats: 0341-491654;
ghcdemmer@gmail.com
Tijs van den Brink: 0342-418503; t.brink1@upcmail.nl

Verandering
Op dit moment zijn ongeveer 4910 van de 6179 foto’s herkend of
voorzien van een naam, dat is ruim 79%, een enorme prestatie.
Daarvoor willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel
hartelijk bedanken. De verwachting is dat onbekende foto’s niet
snel meer herkend zullen worden. Daarom willen we de pasfoto’s
vanaf nu op een andere manier presenteren. Het idee is om een
gevarieerde reeks artikelen aan te bieden waarbij de personen op
de pasfoto’s centraal staan. Overigens hebben we naar aanleiding
van het vorige deel nog wel enkele reacties gekregen, waarvoor
dank.
Nog eenmaal volgt een opsomming van de pasfoto’s uit de vorige
Graver (maart 2020) zoals u dat van ons gewend was.
Nr.

Naam

4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808

Marie Kleijer
Gerritje Doppenberg
Hendrik van Steeg ??
Nog niet herkend
Geertje Hendrika Cozijnsen
Maasje Termaat
Aaltje Doppenberg
Gijsbertje Snapper
Johanna Mooij
Jannetje van den Broek
Steventje van Boeschoten
Cornelis de Vries
Arnoldus Dijkhuis
Gerrit van den Brink
Jannetje van Elten
Gerrit Ruiter
Nog niet herkend
Klaas Pieper
Evertje van Nieuwenhuizen
Aartje Rozendaal
Jacoba Meeboer
Jan van Wincoop
Antje Kooy
Jannetje Jansen

Geb.
datum
08-02-1923
28-03-1924
26-02-1919
22-12-1901
23-12-1923
29-08-1918
20-12-1907
24-07-1904
21-10-1924
22-10-1913
20-12-1901
05-05-1901
05-02-1911
11-03-1915
18-11-1916
26-12-1927
20-11-1927
21-12-1927
10-08-1927
14-06-1886
11-09-1927

Herkend door …
personen
3
9
4
11
9
4
1
14
11
6
7
26
1
15
7
13
14
9
12
1
8
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Hierbij wordt u actief uitgenodigd om informatie aan te leveren van
de personen die u kent van de pasfoto’s. Denk daarbij aan (grappige)
anekdotes of familiefoto’s. Wellicht kunnen we deze informatie in een
toekomstig deel van “Geef deze gezichten een naam” gebruiken.
Voelt u zich vrij om ook nu al extra informatie aan te leveren zodat
we dit in het komende nummer van “De Graver” kunnen meenemen.
Dat kan bij voorkeur per e-mail maar u kunt ook een afspraak maken
met Marco Kleijer zodat hij de informatie voor u kan vastleggen. U
kunt de pasfoto’s bekijken op https://gezichtvanputten.nl/pasfotos
Van alle foto’s zijn ook boeken gemaakt, bestaande uit 12 delen met
ieder ongeveer 500 pasfoto’s. Wilt u deze boeken inzien, of kent u
oudere familieleden waarvan u vermoedt dat ze gezichten zullen
herkennen? Dan kunt u contact opnemen met Marco Kleijer om een
afspraak te maken. Hij zorgt er dan voor dat de boeken (maximaal 2
per keer) bij die persoon bezorgd en later ook opgehaald worden (onder voorbehoud dat de maatregelen rondom het Corona virus dit
toelaten).

Uitgelicht
In dit deel van “Geef deze gezichten een naam” willen we Hendrika
(Rika, Riek) van de Kolk uitlichten.
Hendrika van de Kolk werd geboren
op 6 augustus 1913 in Nunspeet en
overleed op 20 april 2007 in Nijkerk
op 93-jarige leeftijd. Ze was een dochter van Dirk van de Kolk en Reintje
Boonen.
Volgens een verhuisberichtje in de

0007

Elburger Courant van 24 juni 1933
was zij dienstbode in Elspeet en ver-

huisde ze in dat jaar van Nunspeet naar Putten, adres I18 (Leembruggerweg 14).
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Op 15 april 1938 trouwde
ze met Dirk van Norden. Ze
woonden van 1938 tot 1946
in Steenenkamer, adresI149
De woning op dat adres is in de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd geraakt en is bij een taxatie in 1945 aangemerkt als “onherstelbaar verwoest beschadigd door oorlogsgeweld”. Na de oorlog is deze
woning niet herbouwd hoewel er in 1954 wel bouwtekeningen zijn
gemaakt voor een wederopbouwboerderij (“Een wederopbouwboerderij is een Nederlandse boerderij die na in Tweede Wereldoorlog door
oorlogshandelingen vernield te zijn daarna onder regie van de overheid
is herbouwd.”)
Omdat de woning niet herbouwd is, zijn er ook geen gegevens bekend van een eventuele omnummering van adres I149 naar een
adres met straat en huisnummer. Gelukkig kunnen we aan de
hand van het kadastrale nummer, K 1244, en met hulp van Jan
van de Kraats, achterhalen waar de boerderij heeft gestaan. Dat
moet op de hoek van de Waterweg met Hoornsdam zijn geweest,
tegenover boerderij “Groot Steenenkamer”.
Deze boerderij is vermoedelijk samen met nog 10 andere boerderijen
in Steenenkamer verwoest tijdens een vuurgevecht. Dat had plaats
op 18 april 1945 tussen ingekwartierde Duitse soldaten en het oprukkende geallieerde leger. In o.a. het juni 2007 nummer van “De
Graver” vinden we een ooggetuigenverslag van Dirk Schipper over wat
er plaats vond, een aangrijpend verhaal.
Van Hendrika’s man, Dirk van Norden, zijn twee pasfoto’s in het
pasfotobestand terug te vinden.
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Dirk werd op 12 mei 1914 geboren in Putten en overleed op 23 april
2000 in Putten op 85-jarige leeftijd. Hij is een zoon van Eibert van
Norden en Hendrikje Mouw.
In “De Harderwijker” van 13 mei 1914 vinden we een korte vermelding van zijn geboorte.

Over de ouders van Dirk komen we in het Veluws Nieuwsblad van
1 mei 1959 een aardig artikel tegen.

“Het echtpaar v. Norden-Mouw, wonende aan de Oude Steenenkamerseweg I 132b herdacht op zondag 26 april j.l. de dag dat het
60 jaar geleden in de echt werd verbonden.
Toen we hen opzochten in hun woning, zaten zij in de kamer onder
het licht van een petroleumlamp. Beiden zijn nog kerngezond en
hebben nog nooit een dokter bij zich gehad. Opgewekt vertelde de
heer van Norden, die geboren is op 31 januari 1877 en nu dus 82
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jaar oud is, ons, dat hij nog dagelijks zijn werkzaamheden als
landbouwer verricht. Als hij weer tot rust komt, rookt hij zijn pijp
met geurige tabak, terwijl verder zijn pruimpje een niet te versmaden genot is. Vroeger heeft van Norden 30 jaar lang steeds elke
zomer in Holland zijn brood verdiend. Het was vroeger armoede,
een hele week werken en dan had men f 4,20 verdiend. Thuis was
dan moeder de vrouw, die stond te hunkeren naar 't uur dat de
centjes kwamen. Uit hun huwelijk werden 11 kinderen geboren,
waarvan er nu nog 10 in leven zijn, n.l. 4 jongens en 6 meisjes.
Jannetje is jaren geleden naar Canada geëmigreerd en heeft daar
reeds een groot gezin. Er zijn nu 70 kleinkinderen en 32 achterkleinkinderen.
Mevrouw van Norden werd geboren op 20 september 1878 te Ermelo. Zij geniet ook nog een goede gezondheid en werkt nog dagelijks in de huishouding. Ook breit zij nog graag.
Reeds 11 jaar is Johanna, die getrouwd is met J. Teunissen, bij
haar ouders in huis en... steeds met volle tevredenheid.
De bruiloft werd maandag j.l. gehouden in de woning aan de Oude
Steenenkamerseweg.”
Het adres I132b werd later omgenummerd tot Stenenkamerseweg
56. Het lijkt er dus op dat Hendrika en Dirk na hun trouwen
dichtbij het ouderlijk huis van Dirk zijn blijven wonen.
Van een zuster van Hendrika is ook
een pasfoto beschikbaar in het pasfotobestand. Ze heet Gijsbertje (Gijsje)
van de Kolk en werd op 11 september
1919 geboren in Elspeet en overleed
op 29 december in Leusden, ze was
toen 71 jaar oud. Gijsbertje was getrouwd met Peter Bouw en woonde

453
5

aan de Vurenboomweg 1 in Putten.
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Tenslotte
Tijdens het doornemen van het fotobestand hebben we 2 foto’s
ontdekt die vermoedelijk geen of weinig publiciteit hebben gehad.
We vragen daarom of u de personen op de foto’s herkent. Als dat
het geval is dan kunt u dit telefonisch of per e-mail doorgeven aan
Marco, Berendien of Tijs (voor contactgegevens zie bovenaan dit
artikel).
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