
Een huwelgk uan een leuen lang
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Het Bonnerveld is een stukie Gieten waar in vroegere jaren
veel arrnoede heerste, Íïraar waar rnen rnet de dingen die rnen rvel had

todr een gelukkigleven kon opbouwen Het grcte vooóeeld hienran zijn
Flarrn Tingen Q9 -1^0-1867 / O8-O I - I 969) enJange Tïn;gen-\0'okrnan
(l | 4187 3 | O+O9 -1967). De redactie kwam hun rrerhaal tqen bij

het dooóladeren rran oude krarrtenlcripsels.
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Harm Tingen enJantje \Woltman traden
op 12 augustus 1891in het huwelijk en
zij vestigde n zíchin het Bonnerveld, nu
Varik. Samen kregen zij tien kinderen, vijf
jongens en vijf meisjes.
Harm is nooit naar school geweest en kon
daarom niet lezen en schrijven. In die tijd
bestond er nog geen leerplichrwet.
Om de kost te verdienen begon hij te
werken als dagloner in het veen, bij boe-
ren en kwekers. Veel bracht dit niet in het
laage.In het begin verdiende hij 30 cen-
ten per dag eninztlnbeste dagen 60 cen-
ten. Omwat bijteverdienen ging Tingen
bezems maken van heide, die hij ver-
kocht voor een stuiver per stuk. Heide
was genoegvoorhanden in het Bonner-
veld. De heide werd geplukt en de daar-
opvolgende dag maakte Harm er bezems
van die hij de dag daarnaverkocht. Ko-
niinen, hazen en ander wild, die vol-
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doende in het Bonnerveld aanwezigwa-
ren, werden doorHarm gestroopt om zo
regelmatig van een stukje vlees te kun-
nen genieten. Om brood op de plank te
krijgen, ging Tingen ook een tijdje stenen
kloppen die werden gebmikt voor de aan-

leg van wegen en dijken. De familie
Kloosterhuis, eigenaar van fruitkwekerij
Pomona, indenijd gevestigd aan de Gas-
selterweg, werd zijn volgende werkgever.
Voor 80 centen per week was ook dit
werk beslist geen vetpot.
Op een bepaald moment besloot Harm
kerstbomen te gaan kweken om zo meer
inkomsten te krijgen. De familie Tingen
werd in Gieten en wijde omgeving be-
kend door hun kerstbomen. Er zullen
waarschijnlijk velen onder de \ezers zijn
die ooit een kerstboom in de kamer heb-
ben gehad van Flarm en Jantje Tingen.

Jantje zorgde voor het huishouden. Daar
zÁ zehaar handen vol aan hebben gehad,

met tien kinderen. Naasthet huishouden
waren er de kleren die gemaakt of ver-
steldmoestenworden en ze hielp Flarm
als het nodig was in de grote trsin. Ze
zorgdeervoor dagelijks op de hoogte te
bliiven van het nieuws door de krant te
lezen. In tegenstelling tot haar man Harm
kon zii wel lezen en schriiven. Dit dank-
zij de drie jaren onderwijs die ze had ge-

noten. Een van de jongens, Teun, is al-
tijd als v$gezelbij hen blijvenwonen.
In L961, haalde het echtpaar Tingen de
krant met hun zeventig jarig huwelijk.
Harmwas toen bijna 94 enJantje 88 jaar.

In het interview werd Harm gevraagd of
hij kleinkinderen had. Harm antwoordde
hierop: "Kleinkinderen zrjn er niet zo
veel. Niet meer dan een stuk of dertig.
Precies weet ik het niet." Op de vraag of
er achterkleinkinderen zijn, antwoordde
hij: "Achterkleinkinderen?Ja dat zal wel.

Je kunt dat niet allemaal bijhouden."
Yrer jaarlater, op 12 augustus 1965, wis-
tenze met hun vierenzeventig jarig hu-
welijk opnieuw de pers te halen. Zewa-
ren toen het oudste echtpaarvan ons land.
Eenjaar laterwas het echt feest. Vijfen-
zevenÍig jaar getrouwd, een unicum.
Flarm had toen de hoogbejaarde leeftijd
van bijna 98 jaar bereikt enJantje deed
daar met haar 93 iaar niet voor onder.
Zelfs de koningin heeft hier bij stilge-
staan. Uit handen van toenmalig burge-
meesterÍnr. H.V. van \Walsum onwing het
echtpaar ee n taaÍt v ande koningin.
FIet zoete koninklijke geschenkwas ge-

garneerd met haasjes van marsepein, voor-
stellende devele hazen die Harm Tingen
inzynlange leven had gestroopt en den-
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Eenhuwelijk uan een leuenlang

nenboompjes, die zijn werk als kerst-
dennenkweker symboliseren en die de

bruidegom de bijnaam'Harm Denne-
boom'bezorgden.
De 83-jarige oud-veldwachter Bouwman
kwam langs op het huwelijksfeest. Dit-
maal niet om Tingen te bekeuren wegens
stropen, maar om er alsnog achter te ko-
men, hoe Harm als stroper hem steeds te
snel was afgeweest. Ooit heeft hij hem
één keer kunnen betrappen.
Gedeputeerde E.F. Albrecht kwam na-
mens het provinciaal bestuur langs om het
echtpaar te feliciteren. Het plaatselijke
muziekkolps'De Harmonie' bracht een

serenade. In een radio-uitzendingvan de

RONO vertelde Harm in een vraagge-

sprek metJan \Weggemans over zijn leven
samen met zijn vrouwJantje. Voor hen was

12 augustus 1966 eenonvergetelijke dag.

Uiteindelijk zijn Harm Tingen enJantje
\íoltman zesenzev entíg jaar getrouwd
geweest.
Ruim hebben ze het nooit gehad. Dankzij
de AO\W, voor die tijd ongeveerf..325,-
per maand vo elden àj zich rijk en konden
zij genieten van een onbezorgde oude
dag. Harm is op de leeftijdvan 10I1aar
overleden enJantje op de leeftijdvang4
)42r.
Met recht kunnen we hier spreken van
een huwelijk dat een leven lang heeft ge-

duurd.
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