verkenningen hadden in de loop van de jaren een rijke buit opgeleverd en hij kon er
smakelijk over vertellen. Zijn rijke verzameling agaten en fossielen mocht gezien
worden. De huiskamer van de Brillemans was langzamerhand op een naturaliënkabinet gaan lijken. Gerrit hanteerde bovendien de camera op een manier, die tot
een rijke verzameling kleurendia's leidde. Heel de flora en fauna van het verrukkelijke Dinkelland had hij in zijn plaatjes verzameld. Dat gaf hem veel meer voldoening dan de opgezette vogels, waarmee hij als natuurverzamelaar was begonnen'.
Tot zover de heer Buter. A l s leider van de jeugdherberg hebben hij, zijn vrouw en
mej. Tine Waasdorp honderden, ja duizenden, uren van geluk en schoonheid geschonken, die voor hun gehele leven van betekenis moeten zijn geweest. Hij was
een waarlijk groot mens, een kwalificatie; die hij zelf echter in zijn bescheidenheid
niet graag gehoord zou hebben. Hij heeft ons aller leven verrijkt en zal tot onze
dierbaarste herinneringen blijven behoren. Naast gevoelens van rouw overheerst
toch een diepe dankbaarheid.
Von des Lebens Gütern allen, ist der Ruhm das Höchste doch. Wenn der Leib in Staub
zerfallen, lebt der grosse Name noch.
(Friedrich Schiller)

Meester Gerritsweg te Eesveen bij Steenwijk
G . J . ter Horst
Onze oudere leden zullen zich de Heer
M . Gerrits nog wel herinneren en ongetwijfeld terugdenken aan vergaderingen en excursies in Havelte e.o. Hij is
sinds 1946 lid van de Nederlandse
Geologische Vereniging.
N a 8 jaar in Nieuwleusen - is hij 38
jaar hoofd der school geweest in Eesveen bij Steenwijk.
Dit laatste was zeer terecht aanleiding
voor het bestuur der gemeente Steenwijk hem te eren door eind 1979 een
weg naar hem te noemen te Eesveen,
bij zijn oude school: Meester Gerritsweg.
Wij beschouwen dit met hem als een
hele eer, vandaar dat wij er hier gaarne
melding van maken. Hij is thans 77
jaar en woont te Ommen.
Een groot gedeelte van zijn omvangrijke stenenverzameling is tentoongesteld in de Oudheidkamer te Ommen.
In het vakantieseizoen fungeert hij
daar als gids. Wij hopen dat hij dit
werk - dat hem veel voldoening geeft nog vele jaren zal kunnen blijven doen.
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