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Gerrit Buurman al honderd vierentachtig
jaar vermist
Evert van den Bor
Gerrit Buurman zoon van Tomas Buurman en Angenis Meesen is
geboren te Putten op 24-06-1779. Gerrit was van beroep schipper
en huwde met Hendrikje Boonen. Het stel kreeg vijf kinderen
waarvan twee jongens zijn overleden. Gerrit vaarde in de maand
juli uit de Zuiderzee op. Hij was moedig en zag geen gevaar, men
vermoedde dat hij achter oorlogsschepen aan ging. Dat was link,
sommigen vermoedden dat het spionnen waren. Wat wel bekend is,
is dat de andere schippers terugkeerde maar Gerrit niet, hij was
verdwenen. Er waren altijd twijfels of hij nog in leven was. Zijn
dochter Hentje Buurman huwde te Putten op 17-08-1831 met Rijk
Knipper. Rijk werkte eerst als schippersknecht bij Gerrit Buurman
en werd later schipper van beroep. Om te kunnen huwen moest zij
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een bewijs overleggen
dat haar vader al 20 jaar zoek was? Gijsbert Zevenbergen nachtwacht, Goosten Jansen (bouwman) en Jacob Knoppertsen (voerman) beiden woonachtig te Putten verklaarden dat Gerrit samen
met andere schippers in 1810/11 was vertrokken naar het oorlogsschip. De schippers maakten bij terugkomst bekend dat Gerrit was
overleden.
Zijn vrouw Hendrikje Boonen bleef ongehuwd en zij en leefde altijd
in onzekerheid of haar Gerrit ooit nog terug zou komen. Zij kreeg
een onecht kind en wilde de man niet erkennen als vader van haar
dochter Jannetje (geboren 21-05-1819). Schoonzoon Rijk Knipper
bleef tot zijn 68e schipper waarna het echtpaar verhuisde naar het
oude mannen- en vrouwenhuis te Nijkerk, tegenwoordig verzorgingshuis Zilverschoon. Rijk Knipper geboren te Nijkerk op 01-071808 overlijd aldaar op 27-02-1887, hij werd 78 jaar. Toen hij
woonachtig was in Putten werd zijn naam Rik Knipper. Hij was de
zoon van Hendrik Knipper en Evertje Korlaar. Dochter Hentje
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Buurman, geboren te Putten 20-09-1807 is overleden in het oude
vrouwenhuis te Nijkerk op 02-03-1880, zij werd 72 jaar.
Wat ik met dit verhaal helder wilde maken is dat in de overlijdensakte van Hendrikje Buurman, naast het feit dat zij de echtgenote
was van Rijk (Rik) Knipper, ook vermeld wordt dat zij de dochter
was van Gerrit Buurman, in leven weggevaren en nooit meer teruggekeerd. Omdat er niet staat dat hij is overleden, lijkt het alsof Gerrit Buurman nog steeds in leven is. Hij is nog altijd vermist al 184
jaar lang. Dit waren mijn oud overgrootouders.
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