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VOORWOORD
Nadat er eerst telefonisch contact was geweest en een
kort oriënterend gesprek had plaatsgevonden, kreeg ik op
dinsdag 12 oktober 2021 thuis bezoek van de heren Albert
Leutscher en Feike Oppewal. Hun verzoek was om
medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een
verhaal over mijn in 1983 overleden vader Gerrit Jan
Brunink. Zijn biografie zou heel goed passen in de serie
“Pekelders verhalen” die in gebundelde vorm in 2020 was
verschenen ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van
het Museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela en waaraan
middels nieuwe verhalen op de website van het museum
een vervolg is gegeven. Na ampele overweging besloot ik
aan het verzoek te voldoen. De belangrijkste drijfveer
daarbij was gebruik te kunnen maken van de geboden
mogelijkheid om mijn vader, 38 jaar na zijn overlijden,
postuum te eren en daarmee mijn bewondering en
respect tot uitdrukking te brengen voor het vele en het
goede, wat hij voor Pekela en de Pekelders, die zo veel
voor hem betekenden, heeft gedaan. Ik heb daarbij
kunnen putten uit het vele materiaal dat hij heeft
nagelaten: plakboeken, persoonlijke aantekeningen,
agenda’s, foto’s, krantenknipsels, boekwerkjes en
daarnaast natuurlijk mijn eigen persoonlijke
herinneringen. Gerrit Jan Brunink kénde zijn dorp en haar
bewoners en zij kenden hem. Als postbode, als
verenigings- en vakbondsbestuurder, als vraagbaak, maar
vooral als de “stukjesschrijver” over bijna alles wat van
betekenis was voor en zich afspeelde in de Pekelder
gemeenschap én als auteur van meerdere boekwerken. In
3

deze biografie wordt zijn druk, maar boeiend leven in
grote lijnen beschreven.

LEVENSLOOP
Gerrit Jan Brunink werd in Oude Pekela geboren op 21
november 1913 als zoon van Gerrit Brunink en Zwaantje
Hensema. Hij had geen broers of zussen en als enig kind
groeide hij op in het ouderlijk huis aan de Burgemeester van
Weringstraat in Oude Pekela. Hij kende een liefdevolle en
onbezorgde jeugd. Het lager en middelbaar onderwijs (ULO
Oude Pekela) volgde hij probleemloos. Al op jonge leeftijd
onderscheidde hij zich met het maken van opstellen. Het
schrijverstalent kondigde zich al vroeg aan. Een baan in de
krantenwereld lag voor de hand, maar toch werd na de
middelbare school daar niet direct voor gekozen. Hij trad
namelijk in de voetsporen van zijn grootvader Gerriet Brunink,
die kleermaker was, door als kleermakers leerling aan de slag
te gaan. De zoon van zijn baas was plaatselijk correspondent
van enkele kranten en Gerrit viel af en toe voor hem in. Zo
leerde hij verslagen maken en rolde hij toch in het
verslaggevers vak. Het duurde niet lang of het
correspondentschap werd volledig overgenomen. Gerrit was
toen amper 20 jaar. Hij zou het samenstellen van
pennenvruchten blijven doen tot aan zijn dood.

4

Gerrit Jan als dertiger
Het kleermakersvak hield hij na enkele jaren voor gezien. Hij
dook in het verzekeringswerk, de hypotheekverstrekking en
makelaardij en had een eigen assurantiekantoor. Inmiddels
had hij zijn vrouw en plaatsgenote Lammechina Stutvoet (* 8
juni 1921 - † 28 mei 2000) leren kennen. Met haar trouwde hij
in de roerige oorlogsjaren op 1 december 1942. Zelfstandige
woonruimte was niet of nauwelijks te krijgen. Ze gingen
inwonen bij de alleenstaande weduwe tante Trientje SaskerHensema aan de Wedderweg 1, waar ook hun eerste kind,
dochter Gerda Zwaantina ( *22 februari 1943 - 26 februari
2021)werd geboren. Vier jaar later werd het gezin compleet
met de geboorte van zoon Gerrit Abraham (Gerard *27 maart
1947). De oorlogstijd betekende voor hen, evenals voor die
talloze anderen, een moeilijke, zware en onzekere periode.
Verderop in deze biografie wordt daar uitvoeriger over
verteld. In 1954 stopte Gerrit met het assurantiebedrijf.
Inmiddels was het gezin verhuisd naar de Hendrik Westerstraat
74 (toen nog Britanniakade 51-1), de woning van de ouders
van Gerrit die zij in de dertiger jaren hadden laten bouwen
door de Pekelder aannemer Mans Sanders. Gerrit Jan Brunink
werd brievenbesteller bij de PTT. Het was veiliger en gaf
meer zekerheid, ook voor als hem iets zou overkomen. Niet
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onbelangrijk bij deze nieuwe stap in het bestaan was de
omstandigheid dat het ook een extra dimensie toevoegde aan
zijn rol als verslaggever/correspondent.

Als postbode kwam je immers overal, hoorde en zag je van
alles, praatte je met velen en ontmoette je mensen die je
(nog) niet kende. Het horen en zien resulteerde maar al te
vaak in wéér een krantenartikel. Dat schrijven was vooral een
hobby. Bruninks grootste liefhebberij. Hij genoot er van en
leefde zich er in uit. Hij had geen rijbewijs en deed alles op
het stalen ros. Een fietsende nieuwsgaarder, vaste
correspondent van het plaatselijke brandweerkorps en vaak al
bij de brand nog voordat de eerste straal het vuur bestreed.
Het was overigens wel een betaalde liefhebberij. Elke keer als
de krant weer op de deurmat viel werd gekeken of het
geschreven woord de kolommen had gehaald. Was dat het
geval dan moesten de regels worden geteld, want er werd per
regel betaald. Die werden vervolgens eens per maand
gedeclareerd. Voor berichten die niet werden geplaatst, werd
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ook geen vergoeding toegekend. Dat gebeurde echter maar
zelden. Immers, de epistels van Brunink deden er toe. De
berichten gingen op transport in speciale enveloppen naar de
verschillende redacties per openbaar vervoer (Gado). Gewoon
wachten bij een bushalte en de envelop afgeven aan de
chauffeur. Als nieuwsjager ben je af en toe afhankelijk van
bronnen en tipgevers. Die moeten uiteraard betrouwbaar zijn,
maar de journalist kent ook de beroepsethiek. Niet alleen
hoor en wederhoor dienen echter te worden toegepast. Het
draait ook om begrip, gezond verstand, gevoel en
inlevingsvermogen. Begrippen waar Brunink gewicht aan
toekende. Zijn manier van werken werd alom gewaardeerd,
getuige ook het grote netwerk, de vele kranten waarvoor hij
schreef, de reacties van het lezerspubliek en van de
verenigingen, organisaties en instanties. Dat bleek met name
tijdens de receptie die op 23 november 1977 t.g.v. zijn 45jarig jubileum als correspondent werd gehouden.
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Namens het gemeentebestuur van Pekela feliciteren wethouder
Leeuwerik en gemeentesecretaris Kazemier het echtpaar
Brunink. In het midden dochter Gerda en zoon Gerard.

In hotel Feijen (G. Sasker) bezochten meer dan 150 gasten de
receptie. Brunink werd bedolven onder lovende woorden,
boekenbonnen, dinerbonnen, flessen drank, sigaren en
bloemen. Het muziekkorps SDG bracht hem zelfs een
serenade. Hij genoot er zichtbaar van en het ontroerde hem.
Jarenlang ook schreef hij een column onder de titel
“ ’t Houkje “ in het Pekelder Blad. Daarin belichtte hij op
humoristische doch kritische wijze actuele onderwerpen. Ook
schreef hij onder het pseudoniem Randman vele seizoenen
een rubriek in het wekelijks verschijnende cluborgaan “de
Rood-Witte” van de voetbalvereniging Noordster.
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Enkele van de vele schriftelijke felicitaties:
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Gerrit Jan Brunink schreef voor de volgende dag- en
weekbladen:
De Vrije Nederlander, Het Parool, de Noord-Ooster, DrentsGroningse Pers, de Telegraaf, Winschoter Courant, de
Koerier, Pekelder Blad en Nieuwsblad van het Noorden.
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Het schrijven van persberichten, het maken van
verslagen zoals van de raadsvergaderingen en plaatselijke
voetbalwedstrijden, de grote stro branden, het project
Futurama en de strijd om het al dan niet dempen van het
Pekelder Hoofddiep vormden decennialang een
belangrijke invulling van zijn bestaan. Het zullen er
duizenden zijn geweest. Naast zijn “gewone werk” vond
hij ook nog de tijd en energie om vele bestuursfuncties te
vervullen én een goede en zorgzame echtgenoot en vader
te zijn.
Dat kon natuurlijk niet zonder de medewerking en onmisbare
steun van zijn vrouw Lammie.
“Mijn moeder had altijd overal begrip en geduld voor. Ze
leefde met alles mee en was niet alleen een lieve, zorgzame
vrouw en moeder maar bovendien een hartelijke en
goedlachse gastvrouw. Door de vele contacten van mijn vader
ontstonden er ook vele vriendschappen en kwamen er met
grote regelmaat mensen bij ons over de vloer. Indertijd
maakten buurtgenoten ook vaak gebruik van onze telefoon (nr
2251). Het zwarte bakelieten apparaat hing aan de muur in
vaders werkkamer met daaronder een doosje waar de
belkosten in konden worden gedeponeerd.”
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Ons ouderlijk huis aan de Hendrik Westerstraat 74 in
Oude Pekela.

De voetbalsport lag hem na aan het hart. Zonder ooit zelf
de sport actief te hebben beoefend kreeg hij er toch veel
mee te maken.
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Hij was niet alleen een trouwe supporter van zijn favoriete
club Noordster, maar vervulde ook de functies van rapporteur
bij het district Groningen van de Koninklijke Nederlandse
Voetbal Bond en competitieleider van het district Groningen
van de Provinciale Groninger Bedrijfsvoetbalbond. Daarnaast
was hij nog een aantal jaren scheidsrechter in de afdeling
Groningen. Ook werd er in Oude Pekela tijdens de
schoolvoetbalcompetities jarenlang gestreden om de door hem
beschikbaar gestelde G.J. Brunink-Wisselbokaal. Zo’n trofee
was ook seizoenenlang de inzet bij viswedstrijden van de
plaatselijke hengelsportvereniging Aan de Waterkant.

NEVENFUNCTIES
Niet alleen na maar voornamelijk ook tijdens zijn
werkzame leven werden vele nevenfuncties vervuld. Zijn
grote maatschappelijke betrokkenheid en brede
belangstelling voor Pekelder en andere aangelegenheden
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brachten hem vaak in een positie die leidde tot het ja
zeggen tegen bestuursfuncties en andere
vrijwilligerstaken. Hij wilde dienstbaar zijn aan de
Pekelder gemeenschap.
Op enig moment werden, naast de baan bij de PTT en het
“krantenwerk”, ook nog eens zo’n 25 bestuurs- of andere
functies uitgeoefend, die elkaar overigens niet altijd
overlapten. Opvallend daarbij was dat het meestal
secretariaten of “gewone” bestuurslidmaatschappen
betrof en nooit een voorzitterschap. Daar had hij wel een
verklaring voor:

“Voorzitters zijn meestal ook de woordvoerders in de media.
Dat valt niet te combineren met mijn rol als verslaggever. In
voorkomende gevallen zou ik mezelf moeten citeren. Dat zou
niet alleen onwenselijk maar ook ongepast zijn”.
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Overzicht van uitgeoefende (neven)functies:
- Controleur WW Bedrijfsverenigingen voor het Agrarisch
Bedrijf
- Actieleider district Noord van het NVV
- Raadslid PvdA gemeenteraad Oude Pekela (1967-1971)
- Secretaris Kring Noord NVV
- Secretaris DB Kring Oost-Groningen NVV
- Lid Overleg Orgaan NVV
- Adviserend Lid van de Streekraad Oost Groningen
- Secretaris van de ABVA, Algemene Bond van Ambtenaren
- Secretaris VARA afd. Oude Pekela en gewestelijk
bestuurslid
- Secretaris Stichting Nieuw Volksgebouw
- Secretaris Sociëteit Schoppen Zeuven
- Bestuurslid Stichting Opbouw Oude Pekela
- Bestuurslid Stichting Gezinszorg
- Lid Begeleidingscommissie Bejaarden
- Bestuurslid Pekelder Bestuurders Bond
- Lid Gascommissie Oost Groningen
- Penningmeester Bond voor Staatspensioen
- Bestuurslid Stichting Sport- en Recreatiebaan Oude
Pekela
- Rapporteur KNVB afdeling Groningen
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- Competitieleider Prov. Gron. Bedrijfsvoetbalbond
- Gewestelijk Bestuurslid VARA
- Dagbladcorrespondent
- Uitgever cluborgaan vv Noordster
- Omroeper Handelsvereniging Oude Pekela bij
festiviteiten
- Reisleider
- Auteur van diverse boeken

Uiteraard vroeg de ene functie wat meer vrije tijd, aandacht
en energie dan de andere en was er ook niet altijd sprake van
overlapping. Maar dat de uitoefening ervan af en toe een
behoorlijke wissel op het gezinsleven moet hebben getrokken
lijdt geen twijfel. Met name de aan de vakbeweging
gerelateerde werkzaamheden en activiteiten met bezoeken
aan o.m. de Tweede Kamer, demonstraties en overnachtingen
elders in het land zorgden voor hectische perioden. Aan de
nevenfuncties zou af en toe wel eens meer tijd kunnen zijn
besteed dan aan de reguliere baan van brievenbesteller………..
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Uitnodiging NVV met bewijs van toegang tot de StatenGeneraal

OORLOGSTIJD – CONCENTRATIEKAMP
De ongetwijfeld donkerste periode in zijn leven was tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Door de Duitsers begin januari 1945
opgepakt vanwege het in bezit hebben van verboden
literatuur, belandde hij in het beruchte Scholtenhuis in
Groningen om vervolgens te worden overgebracht naar een
concentratiekamp in Wilhelmshafen, een kamp voor “politieke
gevangenen” uit Noord-Nederland. Dit was gedurende de
periode januari t/m april 1945. Pas in maart hoorde de familie
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wat er was gebeurd en waar Gerrit verbleef. Al die tijd
daarvoor verkeerden vrouw, dochtertje, ouders en familie in
onzekerheid over het verblijf en de toestand waarin hij
verkeerde. Iemand had Gerrit herkend als gevangene in het
kamp Schwarter Weg (nu: Mühlenweg) in Wilhelmshafen en
bracht de familie op de hoogte. Eindelijk duidelijkheid.
Eindelijk een einde aan die vreselijke onzekerheid. De
omstandigheden in het kamp waren erbarmelijk en
mensonterend. Lange dagen van zware arbeid, weinig en
slecht eten, geen hygiëne, geen verzorging van wonden of bij
ziekte, klappen en vernedering als het niet ging zoals de
bewakers wilden. Medegevangenen zien lijden en sterven. In
april 1945 kwam er een eind aan de gevangenschap. Zo’n 500
overlevenden werden bevrijd en op transport gesteld met als
bestemming de haven van Delfzijl. Daar wachtte een nieuwe
beproeving. In de krant verscheen het volgende bericht:
EEN DUIVELSCH PLAN VAN DE MOFFEN
“Naar gebleken is zijn op 14 april ’45 honderden levens van
het concentratiekamp Wilhelmshafen aan den dood ontsnapt.
Toen een transport uitgehongerde en uitgemergelde stumpers
op de kade van Delfzijl lag werd het commando gegeven om
allen weer in het schip te brengen. Het lag in de bedoeling
om alle levens, door het torpederen van het schip, te
verdrinken. Door het optreden van doktoren en het Roode
Kruis kon het leven van zoovele mensen worden gered. En
door de geweldige ontvangst die deze Nederlanders in Delfzijl
ten deel viel, was het grootste leed spoedig geleden. Den
bewoners van Delfzijl komt een woord van warme hulde toe
voor de wijze, waarop zij deze moedige mannen hebben
ontvangen. Weer een sterk staaltje van de moffen mentaliteit
vlak voor de capitulatie. Maar God greep in.”
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In het krantenbericht wordt de rol van toenmalig waarnemend
burgemeester Welleman niet genoemd. Daarvan wordt wel
melding gemaakt in het door Brunink geschreven boekje
“Terug in het vaderland”, dat in het voorjaar van 1948
verscheen. Welleman wordt daarin een heldenrol
toegeschreven, omdat hij met zijn eigen leven garant wilde
staan voor de opvang van de ex-gevangenen. Enkele frases uit
genoemde uitgave geven een indruk van de omstandigheden in
het kamp:
Dinsdag, 27 februari 1945:
“Het is half acht in de avond. Het afweergeschut dendert
boven Wilhelmshafen. Veel vliegers trekken over. Er vallen
bommen. Een schuilkelder is er niet. Even heb ik buiten
gestaan. In de verte brandt het. Er hangen nog lichtkogels.
Zullen er meer komen? Het is vandaag een hele slechte dag
geweest. Ik stond met lekke schoenen onder in een groot
gat van drie en halve meter diep voor kabels. Er lagen
zware stenen in en ik moest er touw omheen doen en ze
hoog heffen met een breekstang. De werkmeester was een
verschrikkelijk mens. Hij stond van boven af te schreeuwen
als ik de stenen niet op kon heffen zodat het touw er
onderdoor kon. Toen ik hem niet begreep gooide hij me een
zware kluit modder op mijn hoofd. Ik kreeg mijn kleren vol
drek. Ik stond in de kuil te schreien van machteloosheid.
Het luchtalarm is inmiddels afgelopen. Alles is weer rustig.
Ik ben dankbaar dat deze dag voorbij is en besluit met mijn
gedachten bij thuis en alles wat me lief en dierbaar is.”
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Zondag, 25 maart 1945
“Ik lig nu in de diarree barak. Er zijn hier buitengewoon
veel luizen in het stro en ik zit er letterlijk onder. Dit wordt
mijn tweede dag zonder eten. Vannacht is er weer iemand
overleden. Dit is de tweede deze week. Het is ook een
onhoudbare slechte toestand, die ligging hier. De mensen
zijn bovendien vanmorgen weer uitgerukt zonder eten, er
was totaal niets.”
“Ik heb geen goede schoenen en geen bovenbroek meer.
Mijn sokken zijn totaal versleten. Nu, op zondagmorgen
denk ik aan huis en schieten mij de tranen in de ogen. Het
verlangen naar huis overweldigt me. Ik dwing me om aan
andere dingen te denken. Gisteren zijn er bommen gevallen
aan de haven waar we moesten werken. Alle Hollandse
jongens waren er gelukkig tijdig vandaan”. “Enkelen
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hebben geprobeerd te vluchten, maar zijn dezelfde avond
al opgepakt. Ik hoef het met mijn weinige kleren nooit te
proberen, maar ben er ook veel te slap voor. Mocht ik niet
weer thuiskomen en dit dagboekje komt in jullie handen,
dan weten jullie hoe we hier geleefd hebben. Dit zijn enige
aantekeningen, gemaakt in mijn klein dagboekje in het
kamp.”
Het gedenkboek “Terug in het vaderland” werd samengesteld
ter gelegenheid van de grootse reünie en
herdenkingsplechtigheid die op 16 april 1948 plaats vond in
Delfzijl. Een toen door de ex-gevangenen aangeboden
plaquette als uiting van dankbaarheid jegens de Delfzijlster
gemeenschap siert nog steeds de wand van een bordes in het
gemeentehuis van de havenstad.
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AUTEUR, EREBURGER EN ERELID

Met het maken van opstellen in de schoolperiode (1919-1929)
onderscheidde Gerrit Jan zich al vroeg van zijn klasgenoten.
Hij bleek een talent te hebben om gedachten en fantasieën op
papier te zetten. Dat gebeurde op een zodanige manier, dat
de epistels prettig waren om gelezen te worden. In de loop
der tijd bleken de korte verhaaltjes voorboden te zijn geweest
voor het grotere werk. Hoeveel persberichten, verslagen,
achtergrondverhalen, interviews en columns zouden van zijn
hand zijn verschenen? Een halve eeuw lang vloeiden de
artikelen uit zijn pen. Van korte zakelijke berichten tot pagina
vullende verhalen. In april 1948 verscheen zijn eerste
boekwerkje met als titel “Terug in het vaderland”. Het vertelt
over zijn terugkeer uit een Duits concentratiekamp in de
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haven van Delfzijl op 20 april 1945 en over de rol van de
toenmalige burgemeester van de havenstad. Ook was hij de
samensteller van enkele andere uitgaven: “Oude Pekela in
oude ansichten” en “Historie en Restauratie Sint Willibrordus”
De uitgave “Uit Pekela’s verleden” kan echter worden gezien
als Bruninks levenswerk. Het boek telt 235 pagina’s, beslaat
de periode van 1600 tot 1978 van Oude Pekela en is verrijkt
met vele foto’s. Het eerste exemplaar werd op 22 november
1978 aangeboden aan het gemeentebestuur van Oude Pekela
in de raadzaal van het gemeentehuis. Daaraan ging echter
heel veel vooraf. Een citaat uit het door vriend en journalist
Harry van Mierlo geschreven voorwoord uit het boek ter
illustratie:
“Brunink heeft dit boek niet geschreven nadat hij er tijd voor
kreeg toen hij zijn dagelijkse werkzaamheden bij de PTT
beëindigd zag. Hij is met dit boek zijn hele leven bezig
geweest. Stapels aantekeningen, in goede orde bewaard,
“voor als de tijd komt”, heeft hij jaar na jaar opgestapeld. En
de tijd is gekomen. Het schrijven van een tekst na die
voorbereiding is dan zoiets geworden als het plukken van de
vruchten na een rijke zomer.“
“Ik herinner mij de enorme hoeveelheid aan materiaal dat bij
ons thuis op zolder was opgeslagen. Waar soms iets van afging
maar meestal iets bij kwam. Die berg werd steeds groter,
maar af en toe waren er “sorteermomenten”. Dan werd
bezien wat of er écht moest worden bewaard en wat bij het
oud papier kon. En als al tot het laatste werd besloten, dan
ging hem dat maar moeilijk af. Af en toe werd dan toch nog
weer iets terug gelegd, voor het geval dat………..Anderen
droegen ook wel eens ideeën aan. Soms waren dat smeuïge
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verhalen die niet met naam en toenaam aan het papier
konden worden toevertrouwd. Zij haalden de pagina’s dan ook
niet.”

Praktisch elke dag werd er negen maanden lang aan de
totstandkoming van het boek gewerkt. Een enorme uitdaging
en zeker ook een hele klus. Na de vooraankondigingen in de
media ontstond al een grote belangstelling voor deze uitgave.
Velen verzekerden zich bij voorinschrijving van één of
meerdere exemplaren. De 1e druk verscheen als paperback.
De 2e druk werd uitgebracht in een harde omslag met in
goudkleur bedrukte letters.
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Mijn vader thuis in zijn karakteristieke houding met pijp
achter de schrijfmachine.
In de goed bewaarde plakboeken zijn brieven opgenomen
afkomstig uit het hele land waarin het initiatief wordt
toegejuicht en bij voorinschrijving al bestellingen worden
gedaan. Ook uit het buitenland komen tal van soortgelijke
reacties, veelal van geëmigreerde oud-inwoners of hun
nabestaanden. Bij de overhandiging van het eerste exemplaar
sprak waarnemend burgemeester D.G. van de Noort o.m. de
volgende woorden: “U heeft meer dan 1900 uur aan de
totstandkoming van het boek gewerkt. Het is historisch van
grote waarde en het zal straks prijken in de boekenkast van
menig Pekelder.” Maar de burgervader had nog meer in petto
voor de Pekelder schrijver/journalist.
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“Mijnheer Brunink, als blijk van waardering voor hetgeen u
voor de Pekelder gemeenschap heeft gedaan, ontvangt u van
de gemeente Oude Pekela de erepenning en wordt uw naam
bijgeschreven in het boek als veertiende ingezetene die zich
voor Oude Pekela bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt”.
Het boek kwam van de persen van Drukkerij Hoekstra in Oude
Pekela en verscheen in een oplage van duizend exemplaren.
Die waren in een mum van tijd verkocht. Een half jaar later
verscheen een tweede druk.
Netto opbrengst voor Het Groene Kruis

Het tekent de mens Brunink dat hij de netto-opbrengst van de
verkoop van het boek beschikbaar stelde aan het Groene
Kruis, afdeling Oude Pekela. “Dan komt het weer ten goede
aan de Pekelder gemeenschap”, was het korte commentaar op
de waarom-vraag.
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Tijdens een bijzondere bijeenkomst die op 4 november 1979 in
wegrestaurant de Pekelahof werd gehouden, werd de nettoopbrengst (fl 7003,78) door de auteur aan de voorzitter van
Het Groene Kruis afdeling Oude Pekela, de heer J. Drenth,
overhandigd.

]
Op de foto v.l.n.r. wnd. burgemeester D.G. van den Noort,
auteur Brunink, bestuurslid Lammers en voorzitter Drenth.
Tijdens dezelfde bijeenkomst uitte de heer Drenth woorden
van dankbaarheid en waardering. Ook deelde hij mee dat het
afdelingsbestuur het besluit had genomen om de heer Brunink
te benoemen tot erelid van de afdeling.
NIEUWE UITGAVE
In de Winschoter Courant van 22 mei 1980 verscheen
vervolgens een bericht dat Oude Pekela’s volksauteur
andermaal een uitgave zal verzorgen. Het ging ditmaal niet
om een boekwerkje, maar om een drietal mapjes met ieder 10
ansichtkaarten van oud Oude Pekela en aan de achterkant
verklarende teksten van G.J. Brunink.
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Nog geen jaar later, op 22 februari 1981 wordt de
aankondiging gedaan dat er opnieuw een boek van de hand
van Gerrit Jan Brunink zal verschijnen: “De St. Willibrordus
Oude Pekela, Historie en Restauratie”.

Burgemeester Smidt ontvangt het 1e exemplaar.

Twee maanden later, op 24 april 1981 wordt het 1e exemplaar
in het gemeentehuis van Oude Pekela, in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van het Bisdom Groningen, aan het
gemeentebestuur overhandigd. Het telt 61 bladzijden en
bevat enkele tientallen foto’s. Aanleiding voor het schrijven
van het boekje vormde de voorgenomen restauratie van de
rooms-katholieke Sint Willibrorduskerk op de hoek van de
Feiko Clockstraat en Kerklaan in Oude Pekela. Ook in dit geval
ging de opbrengst naar een goed doel: de restauratie van de
Sint Willibrorduskerk.
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Brunink vormde samen met pastoor J. Bootsma en de heren
J.B. Caspers, E.G. Kaldijk, H. Jager, H.R. Wierth, N.G. Holman
en K. de Jonge de bouwcommissie.

GERRIT JAN BRUNINK
Hij werd in Oude Pekela geboren op 21 november 1913 en zou
er zijn hele leven blijven wonen en werken. Brunink was
verknocht aan Oude Pekela. Hij maakte er als inwoner en
“volksauteur” van alles mee, schreef er over en kon er
prachtig over vertellen. Aan anekdotes geen gebrek. Rookte
pijp en was liefhebber van een goede, ongematteerde sigaar.
Trouwde op 1 december 1942 met zijn grote liefde
Lammechina Stutvoet, werd een jaar later vader van dochter
Gerda Zwaantina en in 1947 van zoon Gerrit Abraham. Hij
hield van gezelligheid, was graag onder de mensen, nam een
neutje op z’n tijd en genoot van zijn gezin en van heel veel
meer om hem heen. Deed ook graag iets voor een ander. Hielp
met het schrijven van brieven naar instanties, vulde
belastingformulieren in, regelde stukjes in de krant en was op
verzoek ceremoniemeester bij bruiloft of jubileum en spreker
bij een uitvaart zonder daarvoor iets te vragen. Kwam wel
dikwijls thuis met “blijken van waardering”: een haas, patrijs,
fazant, rollade, leverworst, ’n moaltje bonen, rabarber of een
doos sigaren. We hebben het thuis allemaal langs zien komen.
Hij vond naast zijn werk, zijn journalistieke bezigheden en
vele bestuursfuncties ook nog tijd voor hobby’s. Hij viste
graag, hield van sport en ging, samen met zijn vrouw, graag op
reis. Op de fiets met zoon op de bagagedrager en bepakt en
bezakt naar Veele en de Ganzedijk om de hengel uit te
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gooien, met Stutvoet en Klooster busreizen maken naar
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland of met de Stena Line per
boot naar Zweden. Van alle trips werden aantekeningen en
beschrijvingen gemaakt en foto’s genomen, werden
toegangskaartjes bewaard en ansichtkaarten gekocht. Niet
alleen om te versturen, maar vooral ook om terecht te komen
in plakboeken. Ook brachten ze vele bezoeken aan dochter
Gerda in Apeldoorn en later in Amsterdam, waar zij als
belastingambtenaar vanuit standplaats Winschoten
gedetacheerd was. Gerrit Jan hield ook van zingen en muziek.
Samen met Lammie was hij vele jaren lid van het toenmalige
Volksonderwijskoor, hij als bas en zij als alt. Ook stond hij op
de planken als toneelspeler en vertolkte een rol in de
operette Im weiszen Rösl. Het zijn voorbeelden van zijn
talenten, veelzijdigheid en brede belangstelling. Maar de
grootste hobby was toch het verslaggever zijn. In een
gepubliceerd interview met een redacteur van de Winschoter
Courant van 27 november 1978 staat het volgende citaat: “Zo
lang ik leef ga ik door met schrijven”. Dat zou nog maar vijf
jaar zijn, want op 5 oktober 1983, ’s avonds om twintig
minuten over zes overleed hij op 69-jarige leeftijd geheel
onverwacht in het Academisch Ziekenhuis in Groningen aan
een hartinfarct. Er kwam een einde aan een vol, rijk,
gevarieerd en boeiend leven en daarmee ook een einde aan
een halve eeuw geschiedschrijving en schrijverschap.
Burgemeester Bert Smidt van Oude Pekela sprak tijdens de
crematieplechtigheid in het crematorium de Boskamp in Assen
o.m. de volgende woorden:
“Gerrit Jan Brunink is niet meer onder ons. Een aimabele man
met een heel groot hart voor Pekel en de Pekelders. We gaan
hem én zijn pennenvruchten missen”.
31

32

Illustratieve bijlagen
Kort na de bevrijding en nog herstellende van alle
ontberingen in het concentratiekamp in Wilhelmshafen pakte
Brunink de pen al weer op en schreef stukjes, o.m. voor het
Nieuws- en advertentieblad “De Vrije Nederlander” en het
landelijk dagblad “Het Parool”
.
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Het verslaggeverswerk nam hij steeds uiterst serieus.
Verdiepte zich in de materie, deed het nodige voorwerk,
bezocht altijd zelf de locaties en evenementen en sprak met
de betrokken instanties en personen. Hij hield echter ook van
een geintje en had een groot gevoel voor humor. In 1976
maakte hij melding van de vondst van een bijzonder ei op de
landerijen van boer Begeman aan de Achterweg. Begeman
schakelde de media in en het bericht van de bijzondere
vondst werd wereldkundig gemaakt. Het leverde tal van
reacties en suggesties op. Een oud-natuurvorser uit Alteveer
dacht dat het een ei van een wilde eend of van een
“regenwupper” kon zijn. Een ander sprak van een
hommelbeertje en weer een ander hield het op het ei van een
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Putoris-vleermuis. Iemand dacht zelfs aan het broedsel van
een arend die huisde in één van de naburige loodsen van de
kartonfabriek de Kroon. Het ei (gewicht 289 gram) werd
tentoongesteld in een vitrine in het winkelcentrum de
Helling. Het hield de gemoederen een aantal dagen bezig,
totdat………….bekend gemaakt werd dat het om een 1-april
grap ging (1976).
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Kennelijk kwam er een moment dat het toch allemaal wat
teveel werd. Meerdere functies werden neergelegd om meer
tijd te kunnen vrijmaken voor het schrijverswerk.

Brunink was ook scheidsrechter van de in 1907 opgerichte
Groninger Voetbal Bond. Hij bewaarde daar niet alleen maar
mooie herinneringen aan. Een uit het veld gestuurde speler
sloeg hem eens zo hard op de kaak dat hij zelfs even het
bewustzijn verloor. Het weerhield hem er niet van de fluit
daarna nog een aantal jaren te hanteren.
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Oude Pekela had door de jaren heen op verschillende locaties
een ijsbaan: o.a. aan de IJsbaanlaan, op een terrein van de
fabriek Erica, op een onder water gezet stuk grasland bij de
Turfweg en in het centrum aan de Burgemeester Snaterlaan.
Op de foto het bestuur van de ijsclub bijeen ter voorbereiding
van de openstelling en abonnementenverkoop. Van links naar
rechts de heren Kuik, Nieboer, de Vries, Brunink en Kazemier.
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De heer Bult ontvangt uit handen van de schenker de G.J.
Brunink-wisselbokaal als winnaar van het eindklassement
seizoen 1976 van de hengelsportvereniging Aan de Waterkant.
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Op 17 september 1975 overhandigt postbeambte Gerrit Jan
Brunink bij de achteringang van het postkantoor aan de Feiko
Clockstraat “de laatste” postzak aan Henny Klok, die 32 jaar
lang voor de PTT de distributie van de post in de regio
verzorgde.
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Toen iedereen nog vol vertrouwen was. Op de foto
burgemeester Bert Smidt in gesprek met Harm (Appie)
Fruitema, toen voorzitter van de plaatselijke
handelsvereniging. In het midden correspondent G.J. Brunink
en op de achtergrond de nagebootste raket.
FUTURAMA:
Een megagroot project dat Oude Pekela zou voortstuwen in de
vaart der volkeren. Een levensgrote raket, Ufo-dorp,
monorail, maanlandschap, ruimtevaart- en recreatiecentrum.
Een investering van vele tientallen miljoenen en
werkgelegenheid voor circa 200 personen. Landelijke en
internationale aandacht was er voor dit futuristisch project in
de begin tachtiger jaren. Het hield de gemoederen
maandenlang bezig. Brunink schreef er pagina’s vol over.
Honderden belangstellenden uit Pekela, de regio en
daarbuiten vergaapten zich aan de meterslange maquette die
in wegrestaurant de Pekelahof te bewonderen viel.
Burgemeester Bert Smidt, ruimtevaartdeskundige Chriet
Titulaer en projectontwikkelaar/onroerendgoedmagnaat
Reinder Zwolsman gaven enthousiast uitleg en toelichting. Op
7 februari 1982 stond geschreven: “In de zomer van 1983
kunnen de eerste toeristen het ruimtevaartcentrum Futurama
in Oude Pekela bezoeken. De uitvoering van de plannen zal
tussen de 50 en 60 miljoen gulden kosten. Futurama zal een
beeld geven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van ruimtevaart, de afgeleide technologie en
energievoorziening. Het park zal een oppervlakte beslaan van
ongeveer 50 hectare. De verwachting is dat jaarlijks 1,2
miljoen mensen, uit binnen- en buitenland, het park zullen
bezoeken.” Uiteindelijk kreeg het de kwalificatie
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“luchtkasteel”. De kranten kopten: Futurama wordt
Futudrama.

Gerrit Jan Brunink was auteur van de volgende uitgaven:
Terug in het vaderland (1948)
Uit Pekela’s verleden (1978) 1e en 2e druk
Oude Pekela in oude ansichten (1981)
De “St. Willibrordus” Oude Pekela, historie en restauratie
(1981)
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