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VAN DE REDACTIE
Frank Jansen
Hoofdredacteur
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje begonnen. We hebben 2020 achter ons gelaten en
zijn vol verwachting het nieuwe jaar ingegaan.
Waar we 2020, zoals alle jaren, begonnen met
veel goede voornemens is dat anno 2021 wel
anders. Ook om mij heen viel het mij op dat weinig mensen hun goede voornemens uitspraken
voor het nieuwe jaar. Je merkt vooral dat iedereen gauw terug wil naar het ‘oude normaal’. Het
is alsof we ontnuchterend wakker zijn geworden
in januari en nog met een flinke kater zitten van
het voorgaande jaar.
Toch hebben we in het achterliggende jaar als
SGPJ Rijssen niet stilgezeten. Zo hebben we Lineke Seppenwoolde mogen verwelkomen als
nieuwe penningmeester. In ‘Ff kletsen met’ maak
ook jij als lezer kennis met Lineke.
Als je ons volgt op onze socials dan heb je vast
gemerkt dat we veel in de weer zijn met video’s
en vlogs. En wat bevalt dat goed zeg! Het aantal
volgers op Instagram zit enorm in een lift.
Natuurlijk hebben we nog veel meer gedaan.
Hierover lees je verder in deze Raakvlak nog
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meer. Toch was het in het begin wel even behelpen. We hebben onze vergaderzalen moeten in-

Veel mensen ervaren de
coronapandemie als een straf van God.
ruilen voor vierkante centimeters op Teams. Voor
vrijwel elk evenement of normale ontmoeting
moet er nu een alternatief worden gevonden.
Vanuit de samenleving hoor je wisselende geluiden. Veel mensen ervaren de coronapandemie
als een straf van God. Anderen menen dat het
griep is die ernstig wordt overdreven. Weer anderen zien het als een reset van moeder natuur.
Moeder natuur…
Zou je dat niet kunnen zien als de seculiere tegenhanger van God de Vader als Schepper en
Onderhouder? In dat geval is het bemoedigend
om te weten dat alles geregeerd wordt door een
almachtige Vader en niets zal worden overgelaten aan de grillen van moeder natuur.
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”

VAN DE VOORZITTER
Leander Willems
Voorzitter
En dan is het alweer 2021. Hoewel de tijd soms
stil leek te staan, is het jaar 2020 dan toch plotseling voorbij. In het afgelopen jaar zijn veel
dingen veranderd, veelal door covid-19, maar
er is meer veranderd. Zoals ook in het actueel
artikel te lezen is, heb ik het stokje (hamertje)
als voorzitter overgenomen van Martijn. Ik heb
enorm veel zin om met het vernieuwde bestuur
aan de slag te gaan in een jaar waarin veel zal
gaan gebeuren!
“Het jaar waarin veel zal gaan gebeuren.” Daar
kan ik veel mee bedoelen. Zo staat er veel te
gebeuren rondom de coronacrisis. De overheid
draagt routekaarten aan om Nederland door
deze crisis heen te helpen, maar ik wil het graag
hebben over een andere route: de route van de
SGP-jongeren Rijssen. De eerste stop op deze
route zijn we net gepasseerd: 17 maart. De Tweede Kamerverkiezingen 2021. Al vanaf begin dit
jaar zijn de SGP- en de SGP-jongeren Rijssen druk
bezig met het voeren van campagne voor onze
partij op onze manier. We brengen in beeld hoe
het er voor staat met de kleinere ondernemers in
ons mooie Rijssen en we gaan de straat op in Rijssen en omstreken om van de mensen te horen
wat voor hen van belang is voor de aankomende
verkiezingen, dit wordt vervolgens gekoppeld
aan onze standpunten. Deze standpunten worden ook in korte (misschien wel grappige) video’s
naar voren gebracht.

Net als bij iedere verkiezing is ook dit jaar onze
campagne weer enorm belangrijk. Het politieke
landschap is in de afgelopen vier jaar namelijk behoorlijk veranderd. Uitdrukkingen als extreemlinks,
extreemrechts en polarisatie komen steeds vaker
voorbij, iets waar ik mij behoorlijk zorgen om kan
maken. We zullen nog flink aan de bak moeten om
onze achterban bij ons te houden, zeker nu er ook
nieuwe partijen aan de rechterkant opkomen. Dit
biedt natuurlijk veel kansen voor de SGP, maar dit is
ook een gevaar voor onze partij, daarom zullen wij
in deze laatste weken er nog alles aan doen om ons
Christelijke rechtste geluid te laten horen.
Wanneer de volgende stops op onze route gaan
zijn, is nog onduidelijk. Wel weten wij waar we in
ieder geval langs willen. In het afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld geen gastlessen en gemeenteraads-dag kunnen geven. Toch hopen wij dit jaar,
of het nu fysiek of online is, toch onze activiteiten
te gaan organiseren. Ook wordt er achter de schermen hard nagedacht over nieuwe manieren om
jullie op de hoogte te houden van wat er allemaal
gebeurt in de (politieke) wereld.
Wat er allemaal zal gaan gebeuren in onze wereld
het komende jaar, hebben wij niet in de hand. Het
kan zijn dat het nu nog lijkt als een berg waar we
misschien nooit overheen gaan komen. Laten we
daarom ook niet vergeten onze ogen op te heffen
naar de bergen vanwaar Zijn hulp komen zal.
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niet
Florian is
eendje

langer in

z'n

FF KLETSEN MET...
Lineke Seppenwoolde
Penningmeester
Net als voor elk ander was ook voor ons als
SGPJ-Rijssen het afgelopen jaar een apart
jaar. Ook nu we het nieuwe jaar ingegaan
zijn, blijft het nog wel
even zoals het nu is. Zo
konden we geen winterfair organiseren en zijn
onze vergaderingen nog
steeds online. Ondanks de
omstandigheden zijn wij
de laatste tijd alsnog druk
bezig geweest voor bijvoorbeeld de campagne.

/sgpjrijssen

/sgpjrijssen

Leander, Tom en ik zitten in
#TeamDigitaal om voor de
Tweede Kamerverkiezingen
ook SGP Rijssen op de kaart
te zetten en om natuurlijk
zo veel mogelijk stemmen
binnen te halen voor de
SGP. Eward Bosma staat als
kandidaat uit Rijssen op
plek 17 voor de landelijke
kandidaten lijst. Des te meer
reden om alles uit de kast te
halen voor een zo goed en
leuk mogelijke campagne.
Doordat niet zoveel op locatie kan, hebben we ervoor
gekozen om wekelijks een
vlog te plaatsen op ons YouTube kanaal. Dit doen we als jongeren samen
met de SGP.

We hebben bijvoorbeeld al een video waarin te
zien is dat we Florians eendje mogen testen en er
komen er nog veel meer aan.
Houd onze kanalen dus
vooral in de gaten!
Zoals net al benoemd is,
hebben we absoluut niet
stilgezeten de afgelopen
periode en ook binnen
het bestuur zijn er een
paar wisselingen geweest.
Martijn is afgetreden als
voorzitter en heeft het ‘hamertje’ doorgegeven aan
Leander. Leander is al een
tijdje voorzitter nu en hij
doet dit met veel plezier.
Ook hebben we afscheid
genomen van Janco als
penningmeester. Daarvoor
ben ik in de plaats gekomen. In het Whatsapp-gesprek hiernaast stel ik mezelf aan jullie voor.
Voor de komende periode
hopen we actief te blijven
op onze socials en alles
met plezier te mogen doorzetten.
Veel plezier bij het lezen van de Raakvlak en tot de
volgende keer!

SGPJ Rijssen
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jaar

EEN LESJE OVER
Nienke Pieffers

DEMOCRATIE

Tijdens de jaarwisseling van 2020
naar 2021 was er vast iets wat jij
niet zo leuk vond. Er mocht geen
vuurwerk worden afgestoken. Misschien vraag jij je wel af: Wie heeft
dat nu eigenlijk verboden? En hebben wij als burgers daar nog iets
over te zeggen? Lees maar mee,
dan gaan we het ontdekken!

In Nederland mag iedereen meebeslissen
over wat er moet gebeuren. Misschien
denk jij nu wel: maar ik heb nog nooit
wat mogen zeggen. Dat klopt, want
daarvoor moet je ouder zijn dan 18
jaar. Alle mensen die ouder zijn dan 18
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jaar mogen meedenken in Nederland.
Dit noemen de volwassenen met een
moeilijk woord democratie.
Dat klinkt wel heel goed toch, dat
iedereen wat te vertellen heeft? Dat
is inderdaad waar, maar het is niet
zo makkelijk als je nu misschien denkt.
Voordat er een nieuwe wet komt,
waar wij ons aan moeten houden, hebben eerst heel veel
mensen hun mening
erover gegeven.

Dat jij het afgelopen jaar geen vuurwerk mocht
afsteken is niet door één persoon besloten. Hier
is in de regering veel over gesproken. Dit betekent dat het wetsvoorstel eerst in de Tweede
Kamer komt. De Tweede Kamer is een gedeelte
van de regering. Hier wordt er eerst over
dit voorstel gesproken. De een is er voor, de
ander is er tegen en daarom gaan ze stemmen.
Als er bij de stemming uitkomt dat er heel veel
mensen het eens zijn met het voorstel van de
wet, gaat het door naar de Eerste Kamer, het
andere deel van de regering.

vindt het heel belangrijk dat er wordt geregeerd
vanuit de Bijbel. Wat wil de Heere van de mensen? Hoe vindt Hij dat wij het doen moeten? Zo
zijn er nog veel meer meningen.
De verschillende foto’s van die mensen horen
bij verschillende partijen. Al die partijen vinden
iets anders belangrijk. Alle mensen die ouder zijn
dan 18 jaar mogen kiezen wie van deze mensen,
welke partij het beste bij hen past. De mensen die
gekozen zijn praten vanuit hun partij en vanuit
de mensen die hen gekozen hebben. Zo kiezen
wij de mensen die gaan beslissen, democratie.

Ook in de Eerste Kamer worden alle voordelen
en nadelen goed bekeken. Zijn de meeste mensen
het er mee eens, dan wordt het wetsvoorstel
getekend door de minister en door de koning.
Het kan zijn dat je nu denkt: Mag iedereen naar
die Tweede Kamer? Of zijn dat bepaalde mensen? Dat laatste is waar. In maart zijn de verkiezingen, dat is een moeilijk woord hè? Je hebt
vast al wel borden langs de kant van de weg
zien staan met foto’s van allerlei mensen erop.
Die mensen hebben allemaal een mening ergens
over. De een vindt het heel belangrijk dat er
goed voor de natuur gezorgd wordt. De ander
Raakvlak 39
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Tom Jansen
Politiek bestuurslid
Politiek is saai. Het interesseert me niet. Wanneer je mensen vraagt naar wat ze van politiek vinden, zul je deze antwoorden vaak horen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat
2/3 van de jongeren (onder de 18) niet geïnteresseerd is
in politiek. ‘Politiek’ oninteressant vinden is eigenlijk een
te groot woord. Daarmee stel je dat je alles wat te maken
heeft met politiek oninteressant vindt. Zo kam je alle politieke instanties over 1 kam. We hebben een hoop politieke
instanties: De Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, de gemeenteraad, de Waterschappen enz. Dat
politiek zo groot en vaag is, zorgt er ook voor dat mensen
het maar een ingewikkeld onderwerp vinden. Dat brengt
ons bij de vraag van dit artikel, wat is politiek eigenlijk?
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Het woord ‘politiek’ is afgeleid van het Griekse ‘’politikos’’
(=de burger betreffend). Politiek is dus niet alleen voor een
groepje mensen ver weg in Den Haag. Nee, politiek betreft

Politiek is dus niet alleen voor een groepje mensen
ver weg in Den Haag. Nee, politiek betreft ons allemaal.

ons allemaal. Afgelopen jaar werd het voor veel mensen
steeds duidelijker dat de politiek met ons allemaal te maken
heeft.
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Wij mensen zijn sociale wezens. Wij houden ervan om met
elkaar te praten. Dat doen we dan ook veelvuldig. Een onderwerp waar bijna iedereen dagelijks over praat is Corona.
De acties die de regering ondernam als gevolg van de het
Corona-virus trof iedereen. Sommigen zullen de maatregelen van de regering goed vinden. Anderen verklaren je weer
voor gek als je de maatregelen serieus neemt.
Of we het er nu mee eens zijn of niet, iedereen heeft een
mening over de maatregelen. Daarmee is eigenlijk ook iedereen onbewust met politiek bezig. Mensen die wellicht zelf
politiek totaal oninteressant vinden, hebben misschien wel
een hoop commentaar op de overheid en daarmee vinden
ze politiek stiekem toch wel interessant.

Het mooie aan onze politiek is dat we leven in een democratie. Er is niet een
grote leider die bepaald wat we als land en in ons land gaan doen. Nee, democratie komt van het Griekse δῆμος (dèmos = "volk") en κρατειν (kratein
= "heersen"). Letterlijk betekent dat "volksheerschappij". Wij als volk heersen
over een land. Wij mogen met z’n allen bepalen wat we als land gaan doen. En
iedereen mag meedoen! We vergeten vaak dat het best bijzonder is dat iedereen zomaar mag zeggen wat hij/zij vindt. Er zijn nog steeds miljarden mensen
op aarde die niet zomaar alles mogen zeggen wat ze vinden. Ook in ons land
mag pas sinds 1919 (vrouwenkiesrecht) iedereen meedoen aan de politiek.
Wij hebben dus een bevoorrechte positie in de wereld. Iedereen kan en mag
bij ons meedoen aan de politiek. Dat politiek toch interessant is voor iedereen
heb ik net laten zien aan de hand van het voorbeeld over de Corona-maatregelen. Nu ga ik er nog een schepje bij bovenop doen. Eigenlijk zouden we
allemaal ons steentje bij kunnen dragen aan de politiek. Als je 18 jaar bent kun
je dat doen door bijvoorbeeld te stemmen in de verschillende verkiezingen.

Maar als je nog geen 18 bent, kun je ook
meedoen aan de politiek. Je mag weliswaar nog niet stemmen, maar toch kun
je al meedoen aan het debat in de maatschappij. Hoe oud of jong je ook bent,
je kunt meedoen door te praten met
mensen. Voer het gesprek over maatregelen van de regering, maar voer ook
gesprekken over andere onderwerpen.
Misschien kun jij ook mensen geïnteresseerd laten worden in de politiek. Ga
eens luisteren naar debatten in de Tweede Kamer. Of kom zelf een keer kijken bij
een vergadering van de Gemeente Raad
in Rijssen zelf! Iedereen kan en mag dit!
Je kunt zelfs nog een stap verder gaan.
Word lid van een politieke jongerenorganisatie! Daar zijn nog meer jongeren
die politiek heel interessant vinden.
Dus vind je politiek helemaal te gek,
overweeg dan eens lid te worden. Kijk
bijvoorbeeld eens op https://sgpj.nl/
lidworden of check onze Instagram pagina! Misschien zien we jou dan wel een
keer in dit blad staan!
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DIONYSIUS
DE AREOPAGIET
Frank Jansen
Hoofdredacteur
Anno 2021 leven we al een aardige tijd in een democratie. Het lijkt bijna vanzelfsprekend. Hoewel de democratie al een aantal ferme tikken te verduren heeft gekregen – denk bijvoorbeeld
aan de Duitse bezetting – houdt zij nog fier stand. Alhoewel, fier?
De toeslagenaffaire maakte pijnlijk duidelijk dat
er toch nog flinke hiaten in onze democratie zitten. Onder leiding van Pieter Omtzigt brachten een
aantal volksvertegenwoordigers aan het licht dat
rechters geen recht spraken, parlementsleden de
regering onvoldoende controleerden en dat behoorlijk bestuur ver te zoeken was.
Dezelfde Pieter Omtzigt heeft ook daarna niet stilgezeten en heeft recent zijn boek gepresenteerd,
met daarin daarin een voorstel voor een nieuw sociaal contract. Hiermee introduceert hij een andere
vorm van democratie door bijvoorbeeld te werken
met kiesdistricten, zodat parlementsleden kunnen
werken met direct mandaat vanuit de regio en op
deze manier minder afhankelijk zijn van partijbesturen. Na de verschijning van zijn boek met daarin
concrete plannen, is het zaak dat we als SGP(-jongeren) ons hierover beraden om te kijken wat de
eventuele gevolgen zijn voor onze partij.
Nu even terug naar het onderwerp. We concluderen dat het democratische systeem dus niet
in topvorm is. Toch mag je van een dusdanig oud

systeem verwachten dat het inmiddels tot in de finesses is uitgewerkt. Hoe oud dat systeem is en hoe
het er vroeger aan toe ging wil ik graag samen met
jou als lezer uitpluizen.'Zoals Tom in zijn artikel al
heeft uitgelegd is het woord 'democratie' een samentrekking van twee Griekse woorden, namelijk
'demos' - volk- en 'kratos' - macht -. Het betekent
dus: macht van het volk. Rond 500 voor Christus
ontstond in het oude Athene al een vorm van democratie. Inwoners konden stemmen over allerlei
politieke vraagstukken. Zo'n veertig keer per jaar
verzamelde deze volksvergadering en stemde zij
over wetsvoorstellen. In principe een hele directe
vorm van democratie. Echter mochten alleen vrije
mannen van achttien jaar en ouder stemmen. Dit
was ongeveer tien procent van de inwoners.
Ook de rechtspraak was in het oude Athene al gedemocratiseerd. Zo kenden de Grieken een juryrechtspraak zoals we dat tegenwoordig nog in de
Verenigde Staten zien. Elke burger kon een andere
burger aanklagen waarop deze zich moest verantwoorden tegenover een groep volksvertegenwoordigers. Vervolgens werd er gestemd over de

Raakvlak 39

www.sgpjrijssen.nl

15


-

jij…
l
i
W


-
Hermen Pas
Hermen Pas

Barmsijs 65
Barmsijs 65
… zo snel mogelijk je roze pasje op zak?

… een rijschool die veilig, betaalbaar en betrouwbaar is?
… gratis theorie materiaal?

… klassikaal theorieles kunnen volgen?

7463
BB Rijssen
7463
… je lestijden
ﬂexibel
in kunnen plannen?

BB Rijssen

Maak dan vandaag nog een afspraak voor een GRATIS proeﬂes en

0548
541095
0548 541095
wij leiden je op tot
een vlotte,
veilige en zelfstandige
bestuurder!
06 400 994 87

06-40099487

06 400 994 87

- www.rijschoolhermen.nl

hermen@rijschoolhermen.nl
hermen@rijschoolhermen.nl

Wist je dat:
Het Griekse hooggerechtshof nog
steeds Areios Pagos heet?
Dionysius de Areopagiet na de
preek van Paulus volgens overleveringen de eerste bisschop van
Athene is geworden?
Er later een kerk is gebouwd op de
Areopagus die naar Dionysius de
Areopagiet was genoemd?

schuldvraag waarna de straf werd vastgesteld.
Voor heftige zaken zoals moord, corruptie en
misdaden tegen de godsdienst, diende men
aan te kloppen bij de hoogste rechtbank, de
Areopaag. Hier zetelden een aantal aangewezen 'rechters', waaronder Dionysius de Areopagiet.
De precieze functie van de Areopaag is gedurende de geschiedenis niet altijd even helder.
Zo is ook bekend dat deze openlucht-rechtbank dienst deed als debatcentrum. Het is
aannemelijk dat Paulus hier preekte in de hoedanigheid van debater en niet zozeer als aangeklaagde in een godsdienstzaak.

Uit de Bijbel valt op te maken dat Paulus een uiterst principiële man was. Dit blijkt uit de Handelingen en zijn zendingsbrieven. Toch maakt
hij tijdens zijn rede gebruik van de Atheense
staatsinrichting om zijn verhaal aan de man
te brengen. Wat mij betreft is dat een mooie
grondslag en goede aansporing om het christelijke geluid ook anno 2021 in 's lands vergaderzalen' te laten horen. En of dat nu is in een
parlementair stelsel zoals we die nu kennen, in
het nieuwe sociale contract van Pieter Omtzigt,
of in het oude Athene, vast staat dat het niet
vruchteloos is en zal blijven. Het verhaal van Dionysius de Areopagiet is daar een mooi voorbeeld van.

Wil je meer weten over
dit nieuwe sociale contract van Pieter Omtzigt? Beluister dan zijn
podcast op Spotify
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- Schilderwerk
- Wandafwerking

- Beglazing
- Schilderwerk
- Wandafwerking

Handelsweg 25 7461 JJ Rijssen
Telefoon: 0548-522026
Email: schilderwerken@multiprotect.nl

Politieke straatnamen
Van Broekhuizenstraat

Gerrit Dannenberg
Gastredacteur en
stadshistoricus

De ambassadeur komt uit Rijssen
De Van Broekhuizenstraat was de afgelopen tijd wel eens in het nieuws. Niet vanwege de naam, maar de meeste bewoners wilden hun mooi platanen niet kwijt. Ook al duwden deze bomen hier en daar de trottoirtegels iets omhoog,
ze mochten niet ingeruild worden voor jonge exemplaren.
Van Broekhuizen is een bekende naam in Oost-Nederland.
Broek verwijst niet naar een kledingstuk, maar naar een stuk
moerassig land. Woonde iemand daar vlak in de buurt, dan
kan hij als naam (Van) Broekhuis(en) hebben opgegeven toen
Napoleon daar om vroeg. Maar ook Ten Broeke, Van den Broeke of Brookhuis. Het woord broek komt van brak water en dat

ontstaat als het stilstaat zoals in een moeras. In Rijssen kennen
we bijvoorbeeld ook de naam Opbroek.
Domineeszoon
Vaak denken mensen dat de Van Broekhuizenstraat naar iemand uit onze omgeving is genoemd. Maar dat ligt iets an-
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De Zuid-Afrikaanse ambassadeur bezoekt in 1935 Rijssen. De ontvangst
is op het station. Van links naar rechts: mevrouw Knottenbelt, dr. Van
Broekhuizen, mevrouw Van Broekhuizen en burgemeester Knottenbelt.
De ambtsketen was tot 2001 in gebruik.

ders. Dr. Herman Dirk van Broekhuizen was ambassadeur van
Zuid-Afrika in Nederland, maar hij is geboren in Rijssen op 17
juni 1871. Hij is de zoon van de hervormde ds. Hermannus
Broekhuizen die in Rijssen staat van 1871 tot 1873.
Op bezoek in Rijssen
In 1935 komt het echtpaar Van Broekhuizen per trein naar
Rijssen. De ontvangst bij het NS-station1 van de hoge gasten
is groots opgezet. Burgemeester en mevrouw Knottenbelt
ontvangen hen. Er is een erewacht van ruiters en het echtpaar
wordt per luxe auto naar het stadhuis op het Schild gebracht
waar met de voltallige gemeenteraad en B en W een statiefoto
wordt gemaakt voor het stadhuis2.
Dat Herman Dirk ambassadeur van Zuid-Afrika werd, is niet
echt onlogisch. Herman Dirks vader, ds. Van Broekhuizen,
stond eerst in het Friese Oosterbierum en vertrekt in 1856 als

een van de eerste Nederlandse predikanten naar Oranje-Vrijstaat. Dat was het onafhankelijke deel van Zuid-Afrika onder
bewind van de Nederlandstalige Boeren.
Terug naar Rijssen
Het predikantsgezin komt weer naar Nederland en vestigt zich in Rijssen, waar Herman Dirk dus geboren
wordt. In 1880 gaat ds. Van Broekhuizen weer terug naar
Oranje-Vrijstaat en hij is daar later ook overleden. Herman Dirk is opgegroeid in Zuid-Afrika. Net als zijn vader
werd hij predikant en krijgt daar zijn opleiding voor in
Zuid-Afrika.
Boeiend
Het leven van Herman Dirk heeft een boeiend verloop gehad. Hij reisde eerst door Europa en Palestina. Daarna nam hij
een beroep aan naar de hervormde gemeente in Pretoria. Ik
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Slagbomen & verkeerspalen
Toegangsbeheer
Veiligheidssystemen
Camerabeveiliging

Molendijk Noord 54 | 7461 JE Rijssen
( t ) 0548 - 542590
( i ) www.portacon.nl
(@) info@portacon.nl

Prachtig plaatje, met vele bekende gezichten. Om er maar een paar te noemen: uiterst
links gemeentesecretaris Bosma, daarnaast de wethouders Otten en Ter Horst.

neem nu wat grote passen3, maar door zijn bemoeienis met de vrijheidsoorlogen werd hij
verbannen naar Nederland. Hij gaat daar voor in kerkdiensten, maar houdt ook lezingen
waarvan de opbrengst bestemd is voor het Van Broekhuizenfonds dat mensen helpt in de
Zuid-Afrikaanse concentratiekampen4.
Kleindochter Paul Kruger
Hij trouwt met Elsie Francina Eloff, kleindochter van de president van de Zuid-Afrikaanse
Republiek, Paul Krüger. In 1922 promoveert hij in Leiden op het proefschrift “De wordingsgeskiedenis van die Hollandse Kerke in Suid-Afrika van 1652 tot 1804”. In 1925 treedt hij
af als predikant vanwege zijn benoeming tot lid van “den Volksraad voor Pretoria-Zuid”.
Alles overziend is het eigenlijk geen wonder dat Van Broekhuizen juist de geknipte man
werd gevonden om de belangen van de Unie van Zuid-Afrika in Nederland te behartigen.
Ik ben benieuwd welke ambtenaar rond 1970 de straat naar deze kleurrijke persoon genoemd heeft.
Foto’s: Erfgoed Rijssen-Holten
1. Het huidige NS-station werd geopend op 1 september 1888. Het heeft gewone maar ook beroemde gasten gezien, zoals het echtpaar Van Broekhuizen. Hans Bloemendaal, directeur van het gelijknamige reclamebureau, heeft met gevoel voor historie de wachtkamer geheel in tact gelaten. Een goede manier om historische gebouwen te
bewaren is ze een nieuwe functie geven.
2. Opmerkelijk hoe weinig de gezichten van mensen veranderen. We lijken ongetwijfeld allemaal meer op onze ouders dan we zelf vaak door hebben. Op www.erfgoedrijssenholten.nl staat een haarscherpe foto van dit gezelschap. Vergroot hem op je beeldscherm en je kunt de familietrekken er zo uit halen.
3. Een auteur met beginletters O.D. beschrijft het leven van Van Broekhuizen gedetailleerd in het tijdschrift Neerlandia. Jaargang 37(1933), Nederlands-Vlaams tijdschrift
voor taal, cultuur en maatschappij.
4. Engeland heeft de twijfelachtige eer de concentratiekampen te hebben uitgevonden. In Zuid-Afrika werden voor de Engelsen ongewenste elementen in deze kampen
opgesloten.
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Al sinds 1973
uw isolatiespecialist
Pluimers Isolatie voert een breed assortiment om voor elke situatie de
beste oplossing te kunnen bieden. Bij ons kunt u terecht voor isolatie van
spouwmuren, vloeren, daken en voor isolatieglas. Een goed geïsoleerde
woning is de basis voor duurzaam en comfortabel wonen en is een vereiste
voor toekomstige alternatieve energievoorzieningen.
Onze adviseur vertelt u graag meer over de beste aanpak.
Vraag nu een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.
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Isolatieglas
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bakwagens

Een glimmend schone auto en een
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