Inmemoriam
Woensdag 21 februari 200 1 overlee d o p 71-jarige leeftijd on ze
vo orzitter G .J.A . Dijksrra.
Hij wa s geen ma n die ge noot van het o p de vo o rgro nd tr eden.
Zijn leiding berustte o p hee l andere eigenschappen : intelligentie,
nuchterheid, mildheid en be tr okkenheid bij de Stichting en de
mensen die hij kende.Vooral tijdens bestuurs- en co m m issieve rgaderinge n kw amen de ze tot hun recht. De kern van ee n pro ble em werd bekn opt en o nt daa n van alle franj e same ngeva t en
vrij moedig m aar hoffelijk vo lgde zij n stan dp un t.
Van af 19X2 bekleedde hij diverse be stuursfun cti es w aarvan 10 jaar het voo rzitterscha p. Als voorzitter w as hij een warm voorstander van regelmati g o verleg tu ssen de redactie van n Sliepst een .
de Promo tieco m m issie e n het bestuur.
Lang voor die tijd zat hij reeds name ns de Sticht in g in de Mon ume nte ncommissie G emeente
Ensc hede ( 1977t/ m I91)6) en enk ele j aren later vol gde de Sticht ing Collec tie Eve rr Rubbers
( 19X5). Oo k trad hij toe tot de Bo erderijcom mi ssic ( 19XX) en Binn en stadscomm issie ( 11)1)6).
In 19XXbegon hij ene rgie k de zwa re kar te trek ken van o nze Bo erd erij co m mi ssic. N iet allee n
betekende dat ee n h eleb o el overleg , tact en typ ew er k , hij slaagde er zelfs in tientallen art ike len
te sch rijven voo r de inmidd els befaamde Bo erd erij bo ck eu .jamm er dat het derd e dee l postuu m
m o et verschijne n.
H et is prettig te weten dat de co m m issies voo r hem vee l betekenden en dat hij het spe ur en naar
gegevens heel graag deed . J e o ntmoette 'de zw oegende mensen van d e vorige eeuw.' Spr ak
h em dit zo aan, omdat h ij zelf een h ard e werker wa s? Wel is zeke r da t zo'n uitspraak be trokkenhcid met m en sen verraadt.
Het afscheid van hem tijdens de uitvaartdienst en cre m atie was niet gemakkelijk . Voorzitter ad
int erim A. H cij nen liet daarover in U sselo geen mi sverstand bestaan . Ons m edeleven gaat dan
ook uit naar zijn vro uw, kinderen , kleinkinderen. overige fam ilie en vrienden . Zij zij n het
zw aarst getroffen .
Na rneus het bestuur van de Stichting H istor ische Soc ië te it Ensch edc-Lonneker,
P.H .L. Spec

