Burgemeester Kok feliciteert diamanten paar

“Je bent er voor elkaar in voor- en tegenspoed”
Tijdens een bal in het toenmalige Sint
Jozefgebouw vond Buursenaar Henk
Scholten (86) de vrouw van zijn dromen: Gerda Kerkemeijer (85). “Het
klikte tussen ons vanaf het begin.” Op
14 september 1955 gaven ze elkaar
het jawoord. Op hun trouwdag verraste burgemeester Gerrit Jan Kok het
diamanten paar met een bloemetje.
Tukkers onder elkaar. Het ging dus
over de textiel, het buitenleven en
‘andere tijden’.

staan”, zegt hij. Graag had hij doorgeleerd, maar dat zat er van huis uit niet
in. Na drie jaar te zijn verhuurd als parttime boerenknecht ging hij op zijn achttiende aan de slag bij Jordaan. Toen het
in de textiel slechter werd stapte hij over
naar de Provinciale Waterstaat. Zijn verloofde werkte op de confectieafdeling
van Jordaan. “Eigenlijk wilde ik schoolDoorleren
juffrouw worden. Maar met de Ulo ben
Ondanks zijn liefde voor dieren en het ik gestopt. Wat waren mijn ouders boos.
buitenleven zag Henk Scholten af van Al mijn vriendinnen werkten en verdieneen toekomst als boer. “Een hard be- den al geld. Dat wilde ik ook”, legt Gerda
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Henk Scholten werd als oudste boerenzoon geboren op ‘erve Scharenborg’
aan de Wennewickweg. Een dansavond
in 1949 in Haaksbergen bracht hem
eindelijk de ware Jacoba. Op de dansvloer vroeg hij verkering aan Gerda Kerkemeijer. “Ze kon behoorlijk goed dansen. Ik let altijd op de benen en had allang gezien dat ze een mooi ‘onderstel’
had”, grapt hij, terwijl ze beide in de lach
schieten. Pa en ma Kerkemeijer wilden
echter eerst eens weten wie hun dochters nieuwe vrijer achter uit het Buurserveen was. “Haar oom kende mij van de
jacht. Hij sprak een goed woordje. Dat
was mijn geluk”, aldus de bruidegom. “In
die tijd bemoeiden ouders zich nog heel
erg met het leven van hun volwassen
kinderen. Ook als er getrouwd was. Dat
is nu wel anders.”

Scholten uit. “Achteraf heb ik er spijt van. dwarslaesie. Het zette hun leven op de
Onze kinderen heb ik daarom altijd ge- kop. “Heel anders dan we ons hadden
voorgesteld”, zegt hij. “Terugdraaien kun
stimuleerd hun studie af te maken.”
je het niet. We moeten er samen het
beste van maken”, vult zij aan. Zijn ‘haIn voor- en tegenspoed
Vier kinderen kreeg het stel: Han, Yvon- rem’ , zoals Henk Scholten het team van
ne, Reinold en Sabine. Verder hebben verpleegkundigen noemt, neemt zijn
ze vijf kleinkinderen. Het diamanten vrouw dagelijks het zware werk uit hanpaar zit gezellig te praten met burge- den. “Verder verzorg ik hem zelf. Henk
meester Kok. De bruidegom houdt van naar een verpleeghuis doen? Nee, dat
een geintje. Zo loodst hij zich door las- niet! Trouw in voor- en tegenspoed. Dat
tige tijden. Een medische ingreep zeven hebben we elkaar zestig jaar geleden
jaar geleden veroorzaakte bij hem een beloofd.”

