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Van de Ned. Indische. Neef, 

Ons politiewerk in verband met tabak- thee
rubber- en koffie-ondernemingen. 

De tabak-ondernemingen huurden de benodigde gronden van de 
bevolking zoals dat met de suikerondernemingen het geval 
was of regelden hun aanplantingen met de grondeigenaren 
middels contracten waarin dan werd uitgestippeld waar par
tijen zich aan te houden hadden. Het zaadgoed werd geteeld 
en verzorgd door de ondernemingen die ook verder voor le
vering aan de grondeigenaren zorg droegen. Met dat alles 
had de politie heel weinig van doen maar de aard van de 
tabaksplant zorgde z.e?f voor de moeilijkheden. Zdl'n plant 
produceerde namelijk drie soorten blad, De bovenste bla
deren waren minder goed doordat de tropische zon hun hele da
gen bestraalde en de onderste waren minder goed omdat de 
tropische regenbuien altijd weer het zand deden opspatten 
en daardoor het blad geen goede diensten bewees. Wij 
konden dus onderscheiden topblad- netblad (de middelmoot) 
en zandblad. Die drie soorten verschilden nog al bedui
dend in prijs en het ging weer om de centen die hier de 
moeilijkheden veroorzaakten. Alles stond -;ml netjes be
schreven en de contracten lieten wel niet veel mogelijk-
heden voor scharrelaars om er ri van te worden, 
maar de praktijk noodzaakte ons particuliere personen 
waaronder zelfs europeanen aan te trekken om een goede 
of liever gezegd een zo goed mogelijke gang van zaken 
te bevorderen, De heren scharrelaars waren bereid heel 
uat meer geld op tafel te leggen vöor de goede soorten 
dan de contracten aangaven omdat dan met de minde
re soorten niets van doen hadden. En achter de schar
relaars stonden vaak de ondernemingen die elkaar bru
taal en minder brutaal op smokkelaars basis beconcu
reerden, Ik zou U over al die belevenissen tijdens de 
tabaksoogst de hele "Tynge" wel vol kunnen schrijven 
maar dat zal ik maar niet doen om nog iets te zeggen 
over thee- rubber- en koffie-ondernemingen. Met de 
thee- en de rubber-ondernemingen hadden wij minder 
moeilijkheden. Die behoorden tot de bergcultUJ.'es en 
waren als erfpachtperselen door het Nederlandse Gou
vernement aan de betrokken ondernemingen toegewezen. 
Ook speelde hier de omstandigheid dat theebladeren en 
het sap van rubberbomen niet zo maar direct geconsu
meerd kunnen worden een grote rol, Wel is het een 
mooi gezicht die theeaanplant tegen de berghellingen 
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te zien opklimmen, netjes geordend en de boompjes of liever 
struiken, allemaal even hoog gehouden om het oogsten gemakke
lijker te doen plaats hebben. De rubberondernemingen boden 
eveneens een machtig mooie aanblik. Statige bomen, precies in 
de rij of je ze nu bekeek van links, van rechts of van voren 
met aan e-lke boom een kommetje waarin het sap, de vloeibare 
rubber, regelmatig druppelde. En dan onder die rubberbomen 
een bepaalde soort groenbeplanting die ala bemesting dienst 
deed maar tevens een mooi gezicht opleverde en als het ware 
de grond ç,ls met een gr.oen tapijt bedekte. 
lfat de koffie-ontlerneminger: hadden wij meer te stellen. Ook 
dat waren bergcul tures maar hadden het nadeel, dat de koffie
bessen met weinig moeite klaar gemaakt kunnen worden voor de 
consumptie, wel niet de fijne consumptie maar toch wel vol
doende voor de bevolking, Er werd dus veel gestolen in de 
tijd dat de koffiebessen aan het rijpen waren en de dieven 
gingen daarbij niet altijd opbouwend, opvoedkundig te werk. 
Het gebeurde dat zij de hele kruin van zo'n boompje afkap
ten om dan gemakkelijker en onder dekkir.g tussen de andere 
boompjes de bessen kalm binnen .ijun bereik kregen. Wij be
sohikten niet over voldoende personeel om een dergelijke gro
te onderneming, afdoende te beveiligen en al zouden wij zelfs 
de beschikking krijgen over een hele compagnie soldaten, dan 
nog zou dat onbegonr:en werk zijn. Toch was het duidelijk dat 
hier iets aan gedaan moest worden. Na heel veel beraad kreeg 
de politie bevoegdheid om in de huizen van verdachte personen 
een onderzoek in te stellen naar gestolen ondernemingskoffie. 
Maar ook dat was niet zo eenvoudig, Verschillende kampong
bewoners hadden zelf koffiebomen geplant en de koffie die wij 
daar aantroffen was koffie geheel zo als de koffie van de 
ondernemingen. Weer was goede raad duur. Nu was het een feit 
dat de ondernemingen veel meer werk naakten van de bestrij
ding ven ongedierte als de kampongbevolking. De ondernemingen 
hadden meerdere ploegen aan het werk om de koffieboeboek 
(kleine torretjes die zich in de koffiebes boren en daarmede 
de kwaliteit aantasten) te bestrijden •. Die boeboek teelde 
weelderig in de afgevallen koffiebessen en vermenigvuldigden 
zich daar voorbeeldig, De ondernemingen bestreden die gang 
van zaken door ploegen werkvolk aan te vrijzen om de afge
vallen bessen t~ verzamelen om die.daarna in grote ketels 
kokend water te vernietigen. De kampong-bevolking deed daar 
niets aan waardoor hun koffiebessen dus veelvuldiger waren 
aangevreten dan de ondernemingskoffie en da.t was dan voor ons 
en voor de justitie aanleiding om uit te maken of wij met 



kampong- of onderneming-koffie te maken hadden. Troffen WlJ 
dus bij de een of andere kampongbewoner koffie aan dah was 
to stellen of die van diefstal afkomstig moest zijn. Wel 
bezorgde dat nog al wat tijd om telkens bij de p~acésgett 
verbaal do tvvee koffiesoorten over te leggen. Ook hadden 
wij nog wol eens succes bij het leggen van hinderlagen en 
de dieven zo beleefd waren in onze armen te lopen, En 
hiermede meen ik over ons werk met de verschillende cul
tures U enig inzicht te hebben gegeven over het politie
werk ten platten· lande. 
Een volgende keer iets over enkele hoogte-pu_~ten in de 
criminaliteit vraarme<ie ik dan mijn Veldpolitie-tijd te 
Bondmwso maar wilde beëindigen. 

Roogachtend. 
Uw neef L, Vloer. 

MEDEDELING 

aan de leden, die nog niet uit eigen beweging het verschul-· 
digde over 1964 op postrekening nr. 82.67.24 t.n.v. onze 
Stichting arermaakten. 

·Per 15 oktober a.s. zal er per postgirokwitantie over wor
den'beschikt, evenwel verhoogd met de onvermijdelijke in
casso-kosten van 75 cent per inning. 
Tot die datum kunt U dit dus voorkomen door zelf even de 
pen ter hand te nemen, zo niet, dan zit er niet anders 
op! 
Dat geen enkele girokr.itantie uitgeschreven behoeft te 
worde·n is de grote wens van 

De Ponningrr;eester! 

DE SNEKER BEGBAAFPLAA2S. 

Voor genealogische doeleinden noteerde ik e.m. de volgen
de grafschriften: 

Douwe Boersma geb. 9.-10.1.848. overl. 12.9.1927. 
Jetske Nijdan (laatst weduwe van P. Reen) geb, 1,10.1864 

overl, 19.11.1945. 

Pieter Nijdam, geb. 11,6,1866, overl, 14,12.1941 en 
Trijntje Dotinga, geb. 22,12.1874, overl. 13,3.1960, 

Klaas Nijdam, geb. 7,3,1s41, overl, 11,11.1920 
Sybrigje Bakker, geb. 21,4,1849, overl. 28.12,1920. 

( 



( 

( 

moeder: 
i\!etje Kelderhuis, geb. 8.1.1876, overl. 21.10.1937. 
vader' 
Tjeerd Mijdam, geb. 14.12.1873, overl. 6,1.1948. 

Jan Nijdam, geb. 9.1.1917, overl. lO.l0.1943. zoon van 
A. Nijdam en S, Nijdam·-Visser. 

Fokke Kornelis, ·geb. 24, 7 .1894, overl. 26 .10 .1941, echtge
noot van E. Kornelis -Nijdam. 

Hendrik de Jong, geb. 24,4.1876, overl. 12.6.1956. eohtgen 
Antje Nijdam, geb. 17.11.1879, overl. 3.4.1960. 

Dirk, geb. 17.9.1947, overl. 1.10.1957, zoontje van 
0, Nijdam en A. Nijdam -Boschma. 

IJpe lfijdam, geb. IJlst, 16.12,1868, overl. Sneek 23.12.1945 
meubelmaker en 

Ulbertje Batstra, geb, Sneek 2,'8,1876, overl. Sneek 5.1.1956, 

Aukje Blauw, overl. oud 65 jaar. 
Luitzen Nijdam, ovèrl. eud 83 jaar. 

Jaen Bruno Winia, .geb, 22.10.1901, overl. 24.4,1962 
Hendrika Johanna Postema. 

Doede Wijnja, geb, 22,3.1917, overl. 8,11.1962 
Antje Kamstra. 

Stjorke Wijnja, geb. 29,4.1885, overl. 7.,3.1963, 
Hielke Vrijnja - Albertsna, 

Hendrik Fokkes Dam, geb. Bozum, 14,5,1856, overl. Sneek 
5,7,1913, echtgenoot van 

Akke Lieuwes Wijnia, g-eb. Cubaard, 6.3.1858, overl .• Sneek 
17.12.1917. 

Foeke Wijnia, geb. 10,11.1874, overl. 14.12.1941 en 
Jantje Bruinsma, geb. 26.3.1879, overl. 13.i.1945, 

,Jan Sakes Postma, geb. 6.2.1889, overl. 10,2.1962. 
Eike Jacobs Wijnia. 

Kti Dantuma-\Vijnja, geb. 11.10.1864, overl. 4. 7.1952 en 



J,R, Dantuma, g~b, ?2.4.1862, overl •. 27,4,1954, 

Sibbeltje Zijlstra, geb. 26.6.1894, overl. 22,4,1952, echt-
. genoot van 

Jan Wienia, geb. 22.12.18~2, overl. 6~2~1964. 

Jan Wijnia, geb. 22.1.1850, ov§rl. 8.12,1924 en 
Sjoerdje Bwna, geb. 26.8.1856, overl. 22.5.1934. 

Eeltje Wiersma, geb. 5.8.1885; overl. 27,9.1960. 
echtgenoot van I.Winia. 

Janke Wijnià, geb. 18.1.1852, overl. 5,9;1938. 
Jac. A. Boersma, geb. 26.2.1858, overl, 18,9.1941. 

Germen Jaarsma, geb. 28.2.1872, overl. 12.3;1944, 
IJbel tje Winia. 

Jacob van der Laan, geb. 18.3.1888, overl. 4,8.1952, echt
genoot Trijntje Wijnja. 
kindje Willemke van der Laan, geb. 2,7.1925, overl, 
1.12.1929. ' 

Overlijdensadvertentie' (1858) 

Heden overleed te 9! ure, na een .kortstondige, doch hevige 
ongesteldheid, in de ouderdom van ruim 55 jaren, na een ge
noegelijke echtvereniging van ruim 32 jaren, mijn innig ge
liefde Echtgenoot en der kinder.en. zorgdragende vader 

G A B E F 0 E K E S W I J N I A, 
in leven landeigenaar en gedurende ·18 jaren administrerend 
Kerkvoogd en sedert enige jaren Armvoogd alhier, terwijl 
hij ook de twee laatste jaren de betrekking van Kerkvoogd 
te IJtens bekleedde, vielke bedieningen hij met de meeste 
zorg en bereidvaardigheid ui toef ende: 
Allen, die den overledene gekend hebben, zullen met mij 
en mijne kinderen kunnen beseffen, wat wij in hem verliezen • 

. Diep bedroefd staren wij den overledene na, terwijl God 
aan mij en de mijnen kracht moge schenken om in zijn wijze 
wil te beruste·n.. · 
Wommels, den 6 April 1858, 

Anlée G. Tuinstra, 
Wed. G.F. Wijnia. 
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Uit het kerkelijk archief der Ne'd. !Ierv. Gemeente te Tzum 
(1858) . 

Den 10-den Juli zijn met attestatie van het lidmaatschap van 
de Hervormde Gemeente van Tz= tot onze gemeente overgekomen 
en als zood2.nig den 1-en Augustus van den Predikstoel af ge
kondigd: 

FOEKE GABES WIJ~ïIA en ) . 
RIEMKJE POPPES EEKMA ) Echtelieden 

De attestatie was geteekend uit naam der Kerkeraads 
vormde Gemeente te Tzum. 
Tzum, 5 Julie 1858. 

der Her-

D. Cannegieter J,?. zn. 
Predikant. 

Met verwiJzing nàar p11gina 378 (VIII 548) en bovenstaande 
overlijdensadvertentie was de oudste zoon Foeke Gabes I>Ti,jnia, 
geb. 30.1,1830 te Wommels, in 1864 schipper, in 1066, winke
lier, in 1872 koopman en in 1874 arbeider. Tromrde 5.5.1852 
in Hennaarderadeel met Riemke Foppes Eelana, geb. 16,1.1833 
te Schillaard, dochter van Foppe Broers Eekma en IJmkjen 
Jilderts, Stellingwerf. (zie o,a. ook bovenvermelde attestatie) 
In tegenstelling met zijn vader wat een vrij aanzienlijk per
sonage was, was Foeke het ene jaar dit en het andere jaar dat. 
Hij was wel als baas begonnen,maar door de veepest moet hij 
een paar maal gefä:illieerde, geweest zijn, vandaar die v.ndere 
beroepen. 
KINDEREN: 

IJmkje Foekes, geb. 4.8.1854 Tzum, trouwde 17.5.1879 te .Hen-
naarderadeel Douv,re Bakker, timmerman te M.e.kl{t1Jn~ 

Gabe Foekes, geb. 21.2.1856, Tzum. 
Anke Feeks, geb. 29.10.1860, Oosterend, overl. 6.1.1861 ald, 
Foppe Foekes, geb. 2,2.1861, Oosterend, overl, 17,2.1861, ald, 
Akke Foekes, geb, 7,7,1862, ·Oosterend, overl. 24,9.1863, ald, 
Foppe Foekes, geb. 14.5;1864, Hijdanrd, overl. 9.12.1933 te 

Oosterend. 
Anke Foekes, geb, 6.1,1866, Hijdaard, 
Janke F'oekes, geb. 4,3,186'7, Hijdaard, 
Baukje Foekes, geb. 23.11.1868, Hijdaard, overl, 19.2.1869 ald. 
Jildert Foekes, geb. 14.2.1872, Hijdaard, 
Grietje Foekes, geb. 25,6,1874, Hijda~rd. 



De andere zoon~ 
Gerlof Gabes Wijnia, geb. 4.2.1836, W.ommels, boer, trouwde 
I. 2.3.1859 in Hennaarderadeel met 
Jitske Johannes Heeg, geb. 5.ll.1G35 te Waaxens, overl ••••• , 
dochter van Johannes Jans Heeg, en Jeltje Klazes Rispens en 
II. 15.8.1868 Hennaarderadeel 
Sjoukje Johannes Faber, geb. 24,1.1832 te Blessum, weduwe van 
Freerk Jacobs Wijtsma, dochter van Johannes Faber, hoofdonder
wijzer en Nieske Hendriks Faber. 
Kinderen: 
J.eltje Gerlofs, geb. 11.12,1859, Wommels, trour1de 17.5.1579 
Hennaarderadeel Pierius Lij ckla':!a à Nij ehol t vrm Wolsum. ( 
Jl.nke Gerlofs, geb. 3,4,1861, Wommels, trouwde l0,5,1880 Hen
naardera!leel Jan Dirks Dijkstra van Vlommels, 
Trijntje Gerlof, geb. 16.3.1863, Tir!'.s, trouwde 18.11.1882 
Hen.'1.aarderadeel Dirk van der Berg van Kubaard. 
Ge.binn Gerlofs, geb •••••• 1864, Tirns, overl, 18,2,1865 ald. 
Gabe Gerlofs, geb. 30.1,1866 Tirns, overl. 30,8.1916 te Fra
neker, trouwde 13.5.1888 te Winsum (Fr.) met Elisabeth van 
der Weide, geb. 3.10.1866, Lekkum, overl. 17,9,1915 te Leeu
warden, dochter van Albert van der Weide en 0fülske Visser. 
Jollantje Gerlofs, ·geb. 20.6.1867, Spannura, trou,;:de 4,5.1887 
Hennaarderadè.èl~ Lourex1s Piete:rs Schilstra vnn Be,yum~ 
Nieskje Gerlofs, geb. 28.11,1868, Spannum, trom7de Douvrn 
Heringa, Welsrijp. 

v.ordt vervolgd!! 

Onze neef Reinder Wïjnia (67) van Wirdum is de oudste pol
stokspringer welke nog op wedstrijden uitkomt. 
Zijn verste sprong is 7,33 meter geweest, Dat w-as in Heme
lum, waar in Heeg overkwam hem, wat nog nooit eerder ge
beurd was, hij raakte te rmter. IIij was niet de , Door 
de stevige zijwind en de drassige bodem.deden vele polstok
springers hetzelfde, Dit is echter iets, waar Wijnie. zich 
moeilijk overeen kan zetten, want anders komt hij altijd 
mooi met de hakken over de sloot. Precies ver genoeg voor 
een man, die in het land om een vaart moet en Frieslands 
oudste "Fierljepper" blijft op de wedstrijden de man van 
het uveldn!?? 
Hulde neef 9 nijn verste is 1 meter en dan nog met pijr" 



( 

( 

Geboren: P i e t e r, 
zoon van B. Jaarsma en E. Wijnja, 
Oppenhuizen, Juli 1964. 

Hjirby dagge wy to witten d2.t wy in jonkje krigen ha\rne· 
P i e t e r. 

Ph. Winia en F, Winia-Tvfijnstra. 
Nijegea (H.A.) 18. 4 aug'Clstus 1964. 

Jan l~nne Nijdrun en Dirkje 11.mm Reijnhout, 
hebben het genoegen U, mede namens TIOderzijdse ouders, k0nnis 
te geven van hun voorgenomen huwelijk, w,,,.arvan de voltrekking 
zal plaats vinden op donderdag 3 september a.s. om 14.20 uur 
ten otndhuize Javastr. 26. 
De kerkelijke inzegening zal plae.ts vinden om 15.15 uur in de 
Hofrustkerk, Laan Hofrust 21, Rijswijk, 2~H. door de· Weleerw. 
Heer Ds J. Winter. 
Toekonstig adres< 1:7estduinweg 192F. Scheveningen, 

Jan 11.nne Mijdac1 en Dirkje Anna Reijnhout, beleefde gisteren 
hun huwelijk van do dag. Zij zijn beiden jarenlang bestuurs
lid geweest van de zendingscommissie van c1e Geref. Kerk van 
den Hang··Zuid. Ook vmren beiden bestuurslid van diverse 
jeugdverenigingen, o,a. van Zieken 11.otie Zuid. De bruidegom 
is als hoofdboekhouder.werkzaam bij Jaczon Rederij en Haring
handel n.v. en is als zodanig ook in Scheveningen geen onbe
kende, De bruid is nedisoh hoofdanc.liste ih 'IBronovo". Na de 
huwelijksvoltrekking in het stadhuis Javastrc.at, volgde gis
termiddo.g de bevestiging in de Hofrustkerk te Rijswijk door ds 
J.\iinter. 'e Avonds was er receptie ir. "De Koepel" aan het Voor
bttrgs e, Oo'stoincte ~ 

Vandaag vieren onze ouders en grqotouders 
M. Westra en 
E"tfestrn.- lifijdam 

hm1 40-je.rig huwelijksfeest. 
Hun dankbare kinderen: 
:Balkz S. Vlestra. 

H. Westra-Frankena, 
Janke 
ll'!atthijs 
Waling. 



Gaastmeer~ \'/. Westrs. 
1-H. v:estra. 

Oude \Veteringg S. Vfestra 
H. Westra - de Jong. 
Trijntje 
Matthij s. 

Gaastmeer, 31 juli 1964. 

Op Woensdag 19 augustus a.s. hopen onze lieve oudors 
P.S. van Di,Jk en 
A, van Dijk- Nijdaru 

hun 25-jaxig huwelijksfeest te gedenken.· 
Hun dankbare kinderen' 
Wim en Chris, 
Sannie. 

Sneek, augustus 1964. 
Gaffelstraat 24. 
Wegens ui tstedigheirl geen receptie, 

Op zaterdag 15 augustus aanstc,ande hope~ onze ouders, 
groot en overgrootouders 

IJ, Wynja en 
J. \Vynja-1llbortsme 

hun 50-jarig huwelijksfeest· te vieren. 
Hun dankbare kinderen, klein en achterklcdnkinderen. 
IJlst, aug, 1964. 
Uîlenbuxg 23, 

Heden nam de Here vrij plotseling tot Zich mijn geliefde 
schoonzuster 

Anna Hillechina Wijnia-Kamp, 
74 jaar oud. 
"Mijne tijden zijn in Uwe '1and". 
J_\. "F/ijnia-Eisria. 
Leeuw:1rden, 11 juni 1964, ldeuw Sint Anthony Gasthuis. 
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In de hmpe van hot Eeuwige ·leven:, naI'.l de Here tot· zich, onze 
geliefde zuster en tallte 

Antje Wijnia-Eisfila, 
sedert 13 febr. 1961 weel. van R. Wijni1', in de ouderdom van 
72 je.er. 
Ps, 146 : 3 
Leeuwarclen, 25 juni 1964. 
Bolsward: M, Eisma 

G, Eisma-Knorr. 
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Burgwerd: S. Boschma-Eisma, 
W. Boschma en tantezeggers. 

Heden nam de Here tot Zich onze geliefde r.:an, vader en groot-
vader 

Bote Nijdrun, 
in de ouderdom van 83 jaar, 
"Mijn genade is U genoeg", 
Sneek, 4 juli 1964. 
Leeuwarderkade 20. 
J .Nijdam-Bartlema~ 

Oppenhuizen' J, Nijdam, 
J. Nijdam-Boonstra. 

Vriezenveen: D. Klazes-Nijdam. 
v; .li..." Kln.zes" 

Needez T, de Vries-Nijdrun 
R, de Vries. 

:Seetsterzwo,agz 
P. Nijdam. 

Leeuwarden: R. Abel-Nijdam 
P. Jlbel en 
kleinkinderen, 

0-····----

f 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~! 

Heden overleed in vc:lle vrede, onze lieve vader,. groot- en 
overgrootvader 

Ulbe Wijnja, 
( iiJedn, van Jl. Smit, eerder wedn. van 
in de ouderdom .van bijna 85 jaar. 

R. Hayes) 

Heerenveen, 8 juli 1964. 
''tfarijke Hiem" Uit aller naam: 

R. Wijnja. 

Heden nam de Here plotseling uit ons midden weg onze lieve 
vrouw, moeder, behuwd. en grootmoeder 

Joukje van Netten-Wijnia 
op de leeftijd van 67 jaar, ,na een gelukkige echtvereniging 
van 25 jaar, 
Haar leven was Christus, het sterven ge\vin, 
Snee,k, Tj. van Netten. 
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Hiermede betuigen Wjj onze hartelijkê dank voor het medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder 

11..H. lilijnia - Kanp" 
Uit aller naami G. \~Jijnia. 

Leeuwarden, juni 1964, 

De Heer en Mevr. Nijdam - Hukema betuigen U hiermede harte
lijk dank voor Uw belangstelling bij hun huwelijk ondervou
den. 
Groningen, juni 1964. li 

Rijnstraat lOa. r"----

Geslaagden' 

Rijksakte Frysk L.O. 
B. Nijdam, Hartuerd, 

Mulo.:examen1 
A, Wienia, Nijeholtpa. 
J~ Wijnja 1 Akkrum. 
J, Nijfücm, Scharnegoutum. 

Schooldiplor.ia-zvieE!llen1 
Geesje Winia, Jubbega. 

Vrijdag, 26 juni 1964. 
Vijf Nederlanders onder eerste twintig, 

Prachtige tweede plaats voor Henk NijdBJll in Metz. 
Rudi Altig won, Janssen derde. 

Metz. Gli!nlachend nam Henk Nijdo,!:1 de felicitaties van de Ne
derlandse kolonie in ontvo,ngst. Do thans in Zundert wonende 
Groninger had in de vierde tour-etappe, van Forest naar lletz,(" 
een prachtige tweec1e plaats bevochten achter de Duitser Rudi 
J,ltig. Toch was hij niet,helemaal tevreden over ziéhzelf. 
"Vlas ik !:laar doorgegaan, toen ik een kilometer voor het 
einde bij itltig, Aug~·ade en ilrmi:md Desmet kwam. Ik had er de 
nacht voor, dat voelde ik.Ik heb echter even willen afwach-
tentt. 

Nederlands Weeke.i'1de in Tour. 

Nijdam en Janssen (;rner in groene tru:i) etappewin.YJ.aars. 

Zaterdag~ Nederlanders op eerste drie plaatsen. 

'I'honon les Bains" Het eerste weekeinde van de '.'.1our de France 
heeft een overweligend succes opgeleverd voor de nederlandse 
wielersport. Twee etappeoverwinr"ingen, 
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(Henk Nijdrurr zegevierde zaterdag na een solo.in de laatste 
drie kilometer in Besancon, 1Yaa:rna Jan Janssen zondag ·in de 
badplaats Thonon les Bains voor de. tweede Nederlandse zege 
zorgde) waren uniek voor ons land. Maar het !'ledorlandse m:>ek
einde kreeg nog meer gestalte doordat zaterdag Jo de Haan en 
Jan Janssen beslag legden op de ereplaatsen na Nijdam en door
dat do ploeg van Pellenaars het ploeg~nklassement won. 

Unieke presta_!~ 

Daarnaast komt dan de groene trui van Jan Janssen, een presta
tie die nog nooit voor hem door een landgenoot is i:Çeleverd. 
Het aantal ereplaatsen van onze joP.gens in de Tour van 1964 is 
bijna niet te tellen. Janssen stak natuurlijk met kop en 
schouders boven alle anderen uit, met zijn twee overwinningen, 
twee tweede plE,atsen, vier derde, een vierde en zesile, een 
zevendé~ een achtste en 0en tienae. · 
Na Janssen is Henk Nijdam, die de lnatste drie dagen overigens 
bijn1:. niet meer voort ko:a. komen,met zijnetappeoverwinning 
in Besancon, een tweede, een derde, een vierde, een vijfde en 
twee zevende plaatsen ui tsteker.d voor de dag gekomen. Het is 
ja!Jlller, det hij in de bergen niet kan meekomen, anders zou hij 
een heel wat betere plaats in hot eindklassement hebben bereikt. 

13 juli 1964. 
Ook in Heiloo de bliksem ingeslagen. 

Schade ca. f.2500.-

Tijdens het zeer zware onweer zaterdagavond is ook hier in 
Heiloo de bliksem ingeslagen, Het gebeurde bij de Fa, T. Nij
dam aan a.e Holle1veg 119. De bliksem sloeg in bij de televi
sieantenne maar veroorzaakte geen brand, wel zeer ernstige 
schade aan het dak en in él.e bovenverdieping. De schat'.e wordt 
zelfs geschat op 2500 gulden. De verzekering dekt de schade, 
De Heiloose brandweer werd zekerheidshalve gowaarschu;vd. 
De Fam. Nijdam schrok deerlijk,maar mag nog van gelule spreken 
dat het zo is afgelopen. 

Herinnèringen. 

De ·maand augustus was dit jaar vol van herinneringen. Vijftig 
jaar geleden brak in 1914 de eerste wereldoorlog uit, Nienand 
zal toen hebben kunnen voorzien, dat deze oorlog tot 11 novem
ber 1918 zou voortduren. ·Niemand zal ook hebben bedacht, dat 
in augustus 1914 een tj_jdperk werd afgesloten en dat na deze 
oorlog op allerlei gebied geheel andere normen het leven zou-



-den gaan bepalen, 
Vijf en twintig jaar de,arna, in augustus 1939, werd de twee
de wereldoorlog een feit. En hetzelfde, dat we hierboven 
schreven over 14-10 geldt ··ook, misschien nog wel in ver
sterkte mate, voor 39-45· 
Het z;ijn geen vrolijke herinneringen, welke deze twee epi
soden in ons oproepen, Tijdens mijn vakantie bezocht ik dit 
jaar Dinant. Van het lijden dezer stad in augustus 1914 ge
tuigen de vele standbeelden en gedenkplaten, welke overal 
zijn aangebracht, Honderden burgers, vrouwen, kleine kinderen, 
scholieren, oude mensen, zij werden op brute wijze gefusileerà 
Het is vijftig jaar geleden. Alleen voor de aller oudsten ( 
is het nog een levende werkelijkheid. Toch was het opvallend, 
dat er bij alle gedenkstenen voortdurend frisse bloemen wer
den neergelegd. 
Eind augustus 1939, Als 35-jarige hE'.d je de uniform reeds 
opgeborgen. De dienstplicht scheen voorbij. Dan plotseling 
ben je weer volop militair geworden, Aanvankelijk met de 
gedachte aan spoedige aflossing, want Mederland was neutraal. 
later, onder de rook van Rotterdam, in de volle bange wer
kelijkheid van een totale oorlog, 
J'reen, het zijn geen prettige herinneringen, welke de maand 
a~gustus 1964 ons gebracht heeft, Geen prettige herinne
ringen." ••• VvTel goGde voorui tzichte.ti? 
Er is vrede, Officieel. Maar is er ooit een tijd geweest, 
we.ari.n zoveel en op zo verschillende plaatsen gevochten 
wordt? Vietnam, Kongo, Cuba, Cyprus enz. enz. Overal bran
den de vuurhaarden. Als vanzelf gaan daarbij de gedachten 
uit naar de rede over de laatste dingen in l.fo.ttheus 24, 
De discipelen vr!'Cgen Jezus, we.nneer Hij terug zal komen. 
De tijd wordt niet vermeld, kc.n ook door ni.emand vermeld ( 
worden. êfaar wel worden er tekenen gegeven, die aan de te
rugkomst voorafgaan, zoals' 
vers 5, "Velen zullen komen zeggende: Ik ben de Christus", 
vers 6. "Gij zult ho:r:en van oorlogen en geruchten van 

oorlogê1il"• 
vers 7, "Er zullen zijn hongersnoden en aardbevingen", 

Dit zijn maar enkele voorbeelden, Heel veel van hetgeen 
in J\iattheus 24 en op andere plaatsen wordt voorspeld, be
gint gestalte te krijgen. 
Niemand, neen niemand, weet wanneer de tijd vervuld is. 
Het kan nog jaren1 nog eeuwen duren. 

1 
l ... ----
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];[aar in het licht van hetg~en rondom ons gebeurt, krijgt 
vers 42 toc_h. we.l een bij zcmdere betekenis'" Waakt dar., want 
gij weet niet, op welken dag Uw Heer komt". 

Koedijk (N,f!.) H, Nijdam Lzn. 

1 t Old Landschap: II. 

Er is misschien nauwelijks een provincie van ons dierbaar 
Nederland, die zulk een sprong vo0rwaarts heeft gemaakt,. in 
sociaal-economische-cultureel opzicht, als de provincie 
:Drenthe. En clat vooral in de twee decenien ne. de laatste 
wereldoorlog. Het is betrekkelijk nog niet lang gelede~, 
dat de grootsteedse Wost.-Neder~ander, 1 t Old Landschap 
zag als een ·onderont•7ikkeld gebied", nauwelijks rneetellenà. in 
de rij der ge;vesten, l\laar hoe ontdekkend is het voor deze 
mens geweest, toen hij door eigen ogen de veranderingen, te
vens verbeteringen kon aanschouwen. Wie nu door de provinèie 
trekt, die in d<;i historie van de Republiek der "Zeven ver!mig
de Nederlanden, stond geboekstaafd als het Landschap, een 
aanhangsel van Groningen, onmondig en zonder steun in het 
kapittel, die w::>rdt wel zeer aangenaam verrast. 
Niet alleen, zal hij onder de indruk komen van de schoonheid 
van Drenteland, zoal? die zich presenteert in de prachtige 
boscontouren, in de glooiingen van groene >leiden en gouden 
akl,ers-, maar niet minder zullen de bloeiende dorpen en de 
dynamische steden hem imponeren. · 
Wie de fiets neemt, en al pedàelend over a.e Hondsrug, langs 
de brede geasphr.l teerde rijnielpaàen, zich verrijkt_ me.t ·dp. 
indrukken van het hem omringendec landschapsschoon, die wordt 
op de meest gelukkige wijze geconfronteerd met .. de inmense . 
vooruitge.ng in cul tuu:r'-economiseh opzicht. Waa:r zi ~n de hut
ten :van y1el.eer? vla.ar.. )1.eide?.. En 1."aar d() sch.apen? O,. ja. als 
hij geluk heeft, zal hij nog ergens een kudde kunnen obser
veren, volledig met schapen on hond. Maar dan is die kudde 
nog slechts herinnering aan vroeger dagen. Dan is zij door 
de gemeente, met behulp van particulieren in stand gehouden, 
tot genoegen van de toerist en om bij alle modern aspect, de 
romantiek niet gehêel te verdringen. Het is een aardigheid 
ge;vorden. meermalen. heb ik gezien, lloe de toerende au:to-
mobiiist even een plaatje schoot nin. zulk een roerend . an-. 
tiekjo, temidden van een moderne wereld. En steeds zijn er 
o·idere, of soms ook jongere Drenthen te vinden, die de kudde 
langs de bermen en de sportvelden der gemeente willen leiden, 
om hanr •s avonds weer naar de schaapskooi terug te voeren. 

Wordt vervolgd, 

L .... ----
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