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Herinnering aan
G.H. Ligterink
Weer is een van onze leden van het eerste uur
van ons weggenomen. Een vriend uit de gelukkige jaren van voor de 2e wereldoorlog, toen
we door Bernink en van der Lijn op de hoogte
werden gebracht met het boeiend onderzoek
van nederlandse zwerfsteengezelschappen.
Het aantal liefhebbers, die zich daartoe aangetrokken gevoelden was nog erg klein en-.we
kenden elkaar toen nog allemaal. Een prominente figuur in die kring van belangstellenden
was G . H . Ligterink. Bij de oprichting van
onze vereniging na de oorlog, enthousiast lid
en prettige deelnemer aan excursies van de
afdeling Twente N . G . V .
Hij werd geboren op 12 augustus 1901 op een boerderij te Barlo bij Aalten. Zijn
jeugd heeft hij beschreven, in een bij Witkam verschenen boekje getiteld ' D o de
Welt nog groot was'. N a enige tijd op een bank gewerkt te hebben is hij voor onderwijzer gaan studeren en werd benoemd in Sibculo. In 1930 werd hij hoofd van een
school in Zuidbarge bij Emmen. Veel vrije tijd werd doorgebracht in de grindgaten
te Sibculo en de Emmerschans. Tochten werden gemaakt langs de Hondsrug, hij
heeft hierover gepubliceerd. Er zijn ook 5 artikelen van zijn hand verschenen in
'Grondboor en Hamer'. Ook was hij betrokken bij het blootleggen van een urnenveld bij Zuidbarge. In 1949 werd hij directeur van een landbouwschool in Oldekerk
(Gron.). Hier heeft hij een breed opgezette studie gemaakt van het Westerkwartier
(historisch, geografisch, kerkelijk en maatschappelijk) en de resultaten hiervan
gepubliceerd in een boek 'Tussen Hunze en Lauwers' 450 pag. uitgave J. Niemeijer
te Groningen. Hij heeft ook veel studie gemaakt van theologie (Karl Barth e.a.).
N a zijn pensioen heeft hij korte tijd in Holten gewoond en is toen in Lochem gaan
wonen. Daar had hij een prachtige collectie stenen en fossielen. Hij maakte studie
van de emigratie naar Amerika in de vorige eeuw. In opdracht van de Staringstichting heeft hij een boek geschreven over deze materie. Dit boek zal in
September 1981 uitkomen. Ook komt er nog een roman van zijn hand ' D e Wever'.
Hij was een man vol humor met veel wijsheid en bescheidenheid en een rotsvast
geloof in zijn Heer Jezus Christus. Zonder lijden stierf hij in zijn slaap op 11 dec
1980, ons nalatende de prettige herinnering aan zijn persoon en werk.
W . F . Anderson
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