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Dries is geboren op de boerderij “Zeeburg” of erf 81 aan de Buitendijksweg 8, 

voorheen de Zevenhuizen. Als tweede kind van Harm Jan Schutte en Hendrikje van 

Dijk. Totaal zijn er 4 kinderen geboren in de volgorde: Ali, Dries, Jennie en Henk. 

Dries heeft altijd genoten van het vrije leven op de boerderij en de natuur, toch was 

het niet vanzelfsprekend dat hij boer zou worden. De liefde voor reizen was 

aangeboren en na de oorlog is dat gestart met het begeleiden van veetransporten naar 

o.a. Italië. 

Zijn vriendenkring bestond uit Gerard Barneveld, Jaap Kik en Jan Pruym. Bij een van 

de vriendenuitjes werd de Schaapjesmarkt in Oldebroek bezocht en daar viel hij voor 

een jonge vrouw met lang donker haar uit Hattem (Geertje Lindeboom), die hij ‘s 

avonds op de motor naar huis mocht brengen. 

Ondanks vele andere interesses werd het toch, een toekomst op de boerderij. In eerste 

instantie werd ingeschreven voor een pachtcontract in Frederiksoord in 1955. Die 

werd echter niet toegewezen, waardoor hun huwelijk een drietal jaren werd uitgesteld. 

Dries was op vele fronten actief, als nationaal reservist en schaatsliefhebber. Zo heeft 

hij in 1956 de Elfstedentocht als toerrijder uitgereden en werd hij de eerste 

schaatstrainer van Ons Doel. In die tijd ook mooie vakanties gemaakt met Gerard en 

Janny Barneveld. 

Na het trouwen kwamen keurig binnen vier jaar de eigen kinderen Harry, Stephan, 

Henriëtte en Bea. Eerst hebben we met drie generaties in het nieuwe voorhuis van de 

boerderij gewoond, later verhuisden opa en oma naar de van Gelder Stichting en 

kreeg het jonge gezin meer ruimte. Wat heeft hij van zijn vaderrol genoten, niets was 

te dol om het ons naar de zin te maken. Sleeën of op eigen gemaakte ski’s achter de 

arrenslee in het bos.  

Hij was ook de eerste boer die zijn vee achter liet en ons meenam op vakantie, samen 

met de familie Barneveld. Het voelde als familie en daarom noemden wij Gerard en 

Janny oom en tante. Zoals later ook de buren Albert en Roelie Prins vrienden werden 

en ook als ome Albert en tante Roelie door het leven gaan.  

Als kindervriend en omdat wij op een boerderij woonden was het bij ons altijd zoete 

inval, met in de zomervakanties altijd logees op de boerderij. Neven en nichten, 

vriendjes en vriendinnetjes. Altijd was je welkom bij Dries en Ge. 

Wij als kinderen hadden bijna onbegrensde mogelijkheden, we mochten onze eigen 

keuzes maken en pas in het enkele geval dat je hem kwaad had gemaakt, dan wist je 

ook dat je zelf te ver was gegaan. Met het ouder worden kwam daar de aanhang bij en 

ook die werd altijd met open armen ontvangen.  



Het stoppen met werken en het verhuizen van de boerderij heeft hem veel moeite 

gekost. Gelukkig kwamen er nieuwe hobby’s en nieuwe bezigheden op zijn pad. Zo 

heeft hij jaren op het busje gereden met jongeren met een handicap van en naar De 

Klimop. Hij werd opa genoemd door de kinderen en zowel voor hem als de kinderen 

was het een feest. Daarnaast was hij actief met het Friesche paard. Hij reed bruiloften 

samen met de buren van ’t Oever en Kruidhof. Trots was hij dat een van zijn paarden 

later Nederlands kampioen is geworden als span.  

De eerste kleinkinderen werden geboren en wat trots was hij daarop en ook nu bleek 

dat de aantrekkingskracht van kinderen hem aangeboren was. Altijd voor hen in de 

weer met niet altijd even goed gelukte knutselstukjes, maar kinderen letten daar niet 

op en genieten van een zelfgebouwde hut, stoel of speelgoed. Na de kleinkinderen 

kwamen de achterkleinkinderen, ook daar werd volop van genoten. De grote tuin aan 

de Cellebroeksweg was voor pa en ma ook een groot genot. Om in te werken, maar 

ook om de familie in te ontvangen. In totaal 30 jaar hebben pa en ma mogen genieten 

van de Cellebroeksweg. Lichamelijke ongemakken werden redelijk goed overwonnen 

en hebben hen nauwelijks belemmerd in het genieten. 

Totdat eind 2019 pa een longontsteking kreeg, die verwaarloosde en er meerdere 

volgende. Van de man die elke dag in de tuin werkte, werd hij een binnenzitter en 

volgde een aantal spoedopnames in het ziekenhuis. Langer blijven wonen aan het 

geliefde Cellesbroeksweg was geen optie meer en begin april volgde de verhuizing 

naar de Vijverhof Appartement 122. Jammer was dat het virus Covid ook binnentrok 

en alles op afstand moest blijven. 

Vanaf de verhuizing moesten contacten op afstand blijven en waren er nog maar 

weinig uitstapjes. De voortreffelijke zorg van de Vijverhof heeft dat goed opgevangen 

en het blijven genieten van met name de achterkleinkinderen heeft hem lang geholpen. 

Het lichaam was echter op en het tekort aan adem steeds meer een belemmering. 

Lang volgehouden, maar nu op weg om te waken over Dean, waarvan je het overlijden 

‘s middags nog hebt meegekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieve Opa, 

 

Wat kijk ik terug op een onvergetelijke tijd met jouw als opa. Wat vond ik 

het leuk om samen met jouw in de tuin bezig te zijn. Hoe we samen 

besjes gingen plukken en nooit konden wachten met eten. Hoe we als 

kleinkinderen paaseieren moesten zoeken, terwijl jij al niet meer wist 

waar ze lagen en er dus altijd 1 zoek was. Wat vond ik het lief dat jij altijd 

voor pluisje wilde zorgen. Ik zal nooit vergeten hoe jij mij leerde hoe ik 

kippen pootjes moest af kluiven. Hoe je de juslepel af likte en heel je 

mond onder de jus zat. Hoe we samen puzzels gingen oplossen met je 

eigen gemaakte woordenboek. Hoe je trots kwam kijken bij de 

schaatsbaan. Hoe je als voorlees opa bij mij op school kwam. Hoe je 

altijd bezig was met nieuwe dingen maken. Hoe jij altijd nuchter naar 

problemen kon kijken en genoot van het leven. De tekst die jij schreef, 

‘’elke tegenslag is een mogelijkheid om vooruit te komen’’, past volledig 

bij jou opa. Hoe jij streef om 100 te worden vond ik prachtig. 

 

Gelukkig stierf hij op de laatste dag van zijn leven. Elk ietsje eerder was 

zonde geweest, al was het maar heel even. 

 

Wat zullen we je missen opa, maar weet je zal niet vergeten worden. 

Want je blijft de eindbaas van de familie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeg niet 

 

Zeg niet “Vader” 

als jij je niet als zoon of dochter gedraagt.  

Zeg niet “Onze” 

als je opgesloten zit in je egoïsme. 

Zeg niet “Die in de hemelen zijt” 

als je alleen maar aan aardse dingen denkt. 

Zeg niet “Uw naam worde geheiligd” 

als je alleen maar aan je eigen eer denkt 

Zeg niet “Uw Koninkrijk kome” 

als je het verwart met materieel succes. 

Zeg niet “Uw wil geschiede” 

als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt. 

Zeg niet “Geef ons heden ons dagelijks brood” 

als je je niet bekommert om wie armoede lijdt. 

Zeg niet “Vergeef ons onze schulden” 

als je wrok blijft koesteren jegens je naaste. 

Zeg niet “Leid ons niet in verzoeking” 

als jij jezelf eraan blootstelt. 

Zeg niet “Verlos ons van de boze”  

als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede. 

Zeg niet “Amen” 

als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt. 

 

 

 

 



    


