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WELK E!l!BLEEM? 

Wat waren we vroeger burgerlijk, dat wil zeggen, genoe
gen nemen met alles, in ieder geval met veel, dat ons werd 
voorgeschoteld. 
Het schoppen of laat me zeggen het aanschoppen tegen on
ze samenleving was er niet bij. 
Netjes gekleed waren onze studenten, als embleem een ba
ret op het hoofd. Dat is en blijft verleden tijd, geluk
kig! 
Maar toch wil ik nog iets zeggen over het embleem waar
mede wij ons thans sieren. 
Slordig gekleed en lange haren is nu het embleem. Aan
schoppen tegen alles wat nog enigszins vast staat. 

( 

De vraag die mij steeds bezig houdt is: Hoe zijn we zo 
geworden? Is alles te begrijpen? Nu "alles" is een veel 
omvattend woord, maar in ieder geval wel veel. 
Ik geloof, dat niets wordt opgelost door geweld. Een 
oorlog bergt weer een nieuwe oorlog in zich; met knuppelen 
wordt geen probleem opgelost. Moeten we dan toeschouwer 
blijven? Is brullen verboden? 
Nu begint de eerste vraag toch op ons aan te komen, ik 
bedoel de vraag: Hoe zijn we zo geworden? 
Is het de "laatste" oorlog geweest; c1e hoog-conjunctuur 
of de vrije tijd die wij allen genieten. 
Dit alles zal ons wel.gekneed hebben maar de uitwerking 
hiervan is, ten goede of ten kwade. En daar gaat het om. 
Alles, hoe dan ook, kan· ons ten goede zijn, voor ons 
zelf en voor de gemeenschap. 
Als het ons ten goede komt, zal er eerst iets met mij 
moeten gebeuren, want ik moet mijzelf blijven, en dat 
wilde ik nu noemen "zelf-kritiek". Zelf-kritiek is no
dig,. voor ik iets ga ondernemen. Dan zien we onszelf, 
maar ook onze medemens. Dan gaat het in de eerste plaats 
niet altijd om onze boterham maar zien we ook de gemeen
schap, waarvan we zelf deel uitmaken. 
Vele kwesties lopen zowel ouderen en jongeren uit de hand, 
want wij zien niet meer dat wij één grote gemeenschap 
vormen. Er is geen plaats meer voor een gemeenschap. 
Wij zien, dikwijls terecht, wat anderen fout doen, maar 
maken dikwijls dezelfde fouten in een andere vorm of op 
een andere maniero 



( 
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Mag ik een simpel voorbeeld hiervan geven? 
Ik las dezer dagen in de krant, dat een man zijn dieren 
geleerd had - het was .een hond, kat en konijn - gezamen
lijk uit één voederbak te eten. Dat was de vrede, waar
van hij elke dag genoot. Maar plotseling gebeurde er iets 
dat de vrede in hem kapot sloeg. Zijn buurman had een 
steen naar de hond gegooid, wat de eigenaar zó razend 
maakte, dat hij met een stok in de hand op buurman was 
afgekomen en deze hiermede van katoen had gegeven. Kijk, 
dat is een voorbeeld van vrede zonder zelf-kritiek. 
De dieren vrede leren en zelf de vrede kapot slaan op zijn 
medemens. lilet dit voorbeeld wilde ik zeggen dat wij het 
mooiste kunnen kapot slaan, als we onszelf niet in de 
hand houden. 
In de eerste plaats moeten wij ons sieren met het embleem 
van zelf-kritiek. llloeten we dan alles over ons heen laten 
gaan? Blijf maar in je luie stoel zitten, je hebt aan al
le kanten steun. Natuurlijk niet, uit je stoel! 
l/Jaar voor we iets gaan ondernemen, eerst het embleem op 
uw jas gespeld. 
Kritiek is goed, broodnodig, maar eerst kritiek op ons
zelf, en dat is een opgaaf waar u en ik niet één-twee
drie klaar mee zijn. 
Ik wil nog een voorbeeld geven. Er is over vervuiling en 
verontreiniging van lucht en water al heel wat geschre
ven~ 

Onze stadsgrachten vind ik prachtig, maar sluit beide 
ogen, en zj_e in een visioen hoe mooi het kon zijn, want 
de vervuiling is groot, velen hebben de gracht als vuil
nis-emmer gebruikt. Wij hebben onszelf niet meer in de 
hand, nogmaals, dat geldt niet alleen voor onze jongeren, 
maar ook voor ons als ouderen. 
Het embleem heb ik vandaag, maar morgen? 
Een groot geleerde heeft eens gezegd: De mens begint al
tijd opnieuw. Laat ons dan weer opnieuw beginnen en ons 
sieren met het juiste embleem. 
Dan is er plaats voor u en voor de gemeenschap. 

===;::;:;===== 
WERF-ACTIE 

l/Jag ik u, voordat ik iets ga schrijven over de werf
actie, verwijzen naar blz. 3 in het jan.-febr. nummer 
van de "Tynge"? 
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Ik schreef: 
Meer familieleden moeten toetreden! U denkt toch niet 
dat het zonder uw persoonlijke medewerking terecht komt? 
Dat is helaas niet het geval' 

:::::==:::::===== 
FAMILIEBERICHTEN 

Rectificatie 

Verloofd: 
ELLY NIJDAM, 

Jacob Tilstraat 3 
WIM SMIT, 

Dirk Sonoystraat 31 111 

Amsterdam, 6 april 1969. 

====:::::==== 
PIET DE GOOIJER 

en 
WIL NIJDAM 

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis 
te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol
trekking zal plaatsvinden ten Stadhuize te Naarden op 
donderdag 10 april a.s. om 14 uur. 
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de St. Nicolaas
kerk te Naarden. 

Maart 1969. Toekomstig adres: Brinklaan 150, Bussum. 

=====:::::=== 
Zondag 16 maart zal het 25 jaar geleden zijn dat 

MINNE WIJNJA 
en 

JACOBA WIJNJA-FABER 

in de echt werden verbonden. 
God geve hun nog vele gelukkige jaren. 

Hun dankbare fam.: 
Wed. P. Wijnja-Tiesma 
H. Bouma-Wijnja 
R.A. Bouma 

( 

( 
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J. Wijnja 
F. Wijnja-Spijksma 
J. Wijnja 
A. Wijnja-Waringa 
L Wijnja-v. Dijk 
W.F. v. Dijk 
M. Wijnja 
T. Wijnja-Huizinga 

Nijeholtpade, maart 1969, Parallelweg 70. 

( Ondertrouwd: 
H.R. NIJDAM 

en , 
R. QUARRE 

Joure, :febr. 1 69. 

======::::::== 
Met zeer grote dank aan God en grote blijdschap van ons 
en onze kinderen, voorspoedig geboren een welgeschapen 
zoontje en broertje 

WOB 

E. Boonstra 
L. Boonstra-Nijdam 

St. Jac. Parochie, 19 febr. 1969. 

Geboren: 

zoon van 
T. Wijnia en 
P. Pieksma 

Waaxens, maart 1 69. 

Geboren: 

EELKE 

JEANETTE JACQUELINE 
dochter van 

A. Wijnia en J.W. Cnossen 
Heerenveen, maart '69. ========= 



Geboren: 

zoon van 
H.A. Jager en 
H. Wijnja 

Sneek, april 1969. 

Gebore".l: 

dochter van 
K. Wijnia en 
T. Terpstra 

Bolsward, april 1969. 

- 22 -

LUKAS 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LUTSKE 

========:::: 
Geboren: 

LIJSBETH 
dochter van 

H. Nijdam en 
W. Haanstra 

Spannum, april 1969. 

Geboren: 

zoon van 
s. Wijnia en 
Po Vodo Zee 

Itens, april 1969. 

MARTEN TJIPKE 

========= 
Blij en dankbaar berichten wij u dat God ons huwelijk ( 
heeft verrijkt door de geboorte van ons zoontje 

SYTZE ATE 
A.S. Rienstra 
F. Rienstra-Wi jnja. 

Kampen, 12 april 1969. 
=======::::= 

Vervolg op pag. 27 
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G E N E A L 0 G I E: 

IX. 1002. U I L T J E M E I N D E R T S W I J N I A1 

+ 9.1.1841 te Wieuwerd, overleden 17.11.1866 
aldaar, bakker 1 

Kinderen: 

trouwde 26.4.1860 in Baarderadeel met: 
GA T S K E S I J B RE N S S I J BRA N D I 1 
+ 9.1.1836 te Britswerd, dochter van Sybren 
Jelles Sijbrandi, winkelier, en Berber Arjens 
Kunst. 

1(
1
·. fBERBER UILTJES, + 10.10.1861 te Beetgum, trouwde 20.5. 

1882 in Baarderadeel met GERBEN GERRITS LAND-
STRA, verversknecht te Wieuwerd. 

UILTJES, + 28.5.1864 te Beetgum, overleden 
25.5.1865 te Wanswerd. 

Z 0 0 N V A N G E I S K E J A N S VI Y N I A: 

IX. 1003. JE A N T H E 0 D 0 R U S B R U N 0 
R A ME A U W I J N I A1 

Kinderen: 

+ 5.8.1829 te Parrega, overleden te Sneek 
23.2.1892 1 politie-agent Eerste Klasse, later 
winkelier, trouwde voor de eerste maal met: 
A N N A E L I S A B E T H G E R A N D I N A 
R 0 D B U R D1 

+ ?? 
Hertrouwde 24.11.1867 te Sneek met: 
K L A A S J E A N N E S S C H E E P S T R A, 
+ 31.8.1843 te Sneek, dochter van Anne ldelles 
Scheepstra en IJmkje Atzes Lahais.e. 

')re; ANNE THEODORUS LODEWIJK, + 11.3.1869 te Sneek. 
lO JEAN ADOL:i' KAREL RAMEAU, + 31.8.1870 te Sneek, overleden 

4,6.1871 aldaar. 
tl CORNELIA CHRISTINA RAMEAU, + 22.11.1871 te Sneek, over

leden 21.11.1872 aldaar. 
ri JEAN JOSEPH, + 24.1.1873 te Sneek, vertrok 6.2.1891 naar 

Harderwijk. 
(}CORNELIA CHRISTINA, + 10.7.1874 te Sneek, vertrok 5.10. 

1895 naar Amsterdam. 
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J Y MARTHA ATLANTICA OCEANA, + 27. 2, 1876 te Sneek, vertrok 
12.'o.1896 naar Amsterdam. 

/ ( MATHILDA JOSEPHINA, + 3. 8. 1877 te Sneek. 
/b JACOBUS GIJSBERTUS, + 16.8.1879 te Sneek, overleden 

12.9.1880 aldaar. 
if' JACOBUS GIJSBERTUS, + 9.12.1880 te Sneek, vertrok 

12,5.1896 naar Amsterdam. 
( fl ANTJE THEODORA RAMEAU, + 2.4.1887 te Sneek. 

~KI N D E R E N V A N 
WIJNIA 
W I A R D A. 

L I E U W E 
e n E I B E 

T H E U N I S 
R T J E W Y N S E S 

IX. 1 oof. T H E u N I s L I E u w E s w I J N I A ' 

Kinderen: 

+ 2.2.1797 te Britswerd, boer, behoefde geen 
militaire dienst te doen, signalement: 
lang 1 1 60 M., aangezicht lang, voorhoofd klein, 
ogen blauw, neus groot, mond middelmatig, spits 
kin en licht bruin haar, trouwde 24. 5. '1817 in 
1Nonseradeel met~ 
S I J T S K E JELLE S S I J BRANDY, 
+ 27.5.1795 te Nijland, dochter van Jelle 
Sijbrens Sijbrandy en Antje Johannes. 

MAAIKE THEUNIS, + 6.10.1819 te Rauwerd, trouwde I: 
lfiARTEN HANSES BOSl/!A en 
31.5.1865 in Baarderadeel II: JACOB SJOERDS 
SLOTSMA van Marssum • 

. ~ GEISKE THEUNIS, +. 12.10. 1828 te Sandfirden, trouwde 
8.5.1845 in West-Stellingwerf met LIBBE WIJBES 
DIJK, schipper te Wolvega. 

".;1 EIBERTJE THEUNIS, + 12.1 0.1828 te Sandfirden, overleden 
9.5.1858 te Delfstrahuizen, trouwde BERNARDUS 
BROERS HOLTROP. 

Z 0 0 N V A N L I E U W E T H E U N I S 
en SJOERJJJE RINSES 

W I J N I A 
T A N J A. 

K E I M P E L I E U W E S W I J N I A, 
+ 6.2.1803 te Bozum, overleden 8.2.1879 te 
Woudsend, boer te Rauwerd, trouwde 20.1 .1828 

( 



K I N D E 

( /otl1 
IX. <-eeti. 

Kinderen: 
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in Rauwerderhem met: 
S A A P K E N I C 0 L A A S V A N K L E F
F E N S, 
+ 19.3.1804 te Raard bij Dokkum, dochter van 
Nicolaas van Kleffens en Trijntje Cornelis 
Banga. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 

RUURD THEUNIS REN VAN 
WIJNIA 
RIEMST 

e n S I E T S K E T I E T T E S 
R A. 

T H E U N I S R U U R D S VI I J N I A, 
+ 6.1.1800 te Oosterlittens, trouwde voor de 
eerste maal op 17.12.1818 in Baarderadeel met: 
A N T J E J A C 0 B S D E G R 0 0 T, 
+ 21.1.1801 te Britswerd, overleden 25.9.1823 
aldaar, dochter van Jacob Gerbens de Groot en 
Trijntje Dirks. 
Hertrouwde 16.5.1829 in Baarderadeel met: 
L I E F K E S E E R P S P I E R S M A, 
+ 3.2.1803 te Bozum, dochter van Seerp Durks 
Piersma en Durkje Klazes van der Valk. 

'J2't,RUURD THEUNIS, + 12.8.1819 te Britswerd. 
'i) TRIJNTJE THEUNIS, + 20. 9 .1820 te Britswerd, trouwde 

26.5.1847 in Baarderadeel met JAN JOHANNES 
GORTER, bakker van Rauwerd. 

1117 SIJTSKE THEUNIS, + 18.4.1822 te Britswerd, overleden 
( 20.5.1866 te Roordahuizwn, trouwde WIEGER 

WIJBES SCHAAFS!IIA, koopman aldaar. 
AlYMKE JACOBI THEUNIS, + 13.9.1823 te Britswerd, overle

den 19.2.1843 aldaar. 
)~it'DIRKJE THEUNIS, + 15.1.1831 te Britswerd, overleden 

1.9.1863 aldaar, trouwde 27.5.1852 in Baar
deradeel met ANNE ANNES DE JONG van Goënga. 

1),ANTJE THEUNIS, + 2.5.1833 te Britswerd, overleden 
11.10.1849 aldaar. 

11.:filVYTSlill THEUNIS, + 23. 7. 1838 te Britswerd, trouwde 1 6. 5. 
1858 in Baarderadeel met JAN l/IEHJDERT WIJNIA 
van Wieuwerd (999). 



- 26 -

DIRK THEUNIS, + 5.8.1841 te Britswerd. 
/Of'/ 

IX. 1-007. T I E T T E R UUR D S W I J N I A, 
+ 10.4.1803 te Britswerd, boer, trouwde 20.3. 
1830 in Baarderadeel met: 
R I E M K E G E R R I T S H E S L I N G A, 
+ 14.5.1807 te Baard, weduwe van Hendrik Bontjes 
van der Valk, dochter van Gerrit Gerbens Hes
linga en Grietje Jacobus Heslinga. 

Kinderen: 

ROURD TIETTES, + 14.1.1834 te Huins, overleden 8.3.1848 
aldaar. 

WIJTSE TIETTES, + 11.4.1836 te Huins, overleden 11.6.1849 
aldaar. 

~ SIJTSKE TIETTES, + 17.10.1839 te Huins, trouwde 21.4.1859 
in Baarderadeel met DIRK AUKES BONTEKOE van 
Stiens. 

·~ / HENDRIKJE TIETTES, + 4. 3 .1842 te Huins, trouwde 7. 5 .1863 
in Baarderadeel met IJME JANS DE BOER van 

')ytAUKJE 

/ ['; [r RUURD 

"-:::? 

Weidum. 
TIETTES, + 27.7.1845 te Huins, overleden 10.5.1846 

aldaar. 
TIETTES, + 5.7.1848 te Huins, overleden 7.11.1852 

aldaar. 

=;::::======= 

( 

( 
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Al wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uit
komen. 
Plotseling nam de Here tot Zich onze lieve man, vader 
en grootvader 

BEREND VAN DER VEEN 
op de leeftijd van 66 jaar. 
De diepbedroefde: K. v.d. Veen-Nijdam. 

Sneek, 24 febr. 1969, Wassenberghstraat 8. 

Overleden: 
FRANS WIJNIA 

op de leeftijd van 54 jaar. 

Leeuwarden, 3 april 1969. 

FAMILIE-NIEUWS 

18 febr. 1 69 
De Federatie van Landpachters en Hypotheekboeren in 
Zuid-oost Friesland heeft in "De Lawei 11 te Drachten 
haar jaarlijkse bindingsavond gehouden. Als eerste spre
ker fungeerde de heer J.W. Wynia. Zijn inleiding handel
de over "Problemen rond de praktijk". 
De heer Wynia was van mening, dat ééndrachtige samenwer
king een groot aantal problemen in de landbouw kan op
lossen. 

=====:::::::::::::::: 
mrt. 1 69 
P. WIENIA ALS AMBASSADEUR FRIESE PAARD NAAR ITALIË 
De heer P. Wienia en zijn echtgeriote L Wienia-Kroes uit 
Nijeholtpade gaan naar het Italiaanse Verona, aan het 
Gardameer, voor het bijwonen van een grote landbouwten
toonstelling met hun Friese paarden Tanja en Matsje. 
Het echtpaar zal het mooie Friesland aldaar vertegenwoor
digen. 

::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: 

De heer J.S. Wijnia uit de Noordoostpolder is zaterdag 
22 maart 1 69 gekozen tot voorzitter van de politieke 
partij "BINDING RECHTS". 

========= 
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HANDENARBEID 
Wij hebben in onze familie een knutselaar, die, wat uit 
zijn handen komt, ervoor zorgt dat het in alle delen 
"af" is~ 
Het is onze administrateur! 
Wij mochten, namens de Nijdamstra's een presenteer-blad 
ontvangen, toen wij een d.ezer dagen 45 jaar getrouwd 
waren. 
Hartelijk dank! 

De voorzitter. 
========= 

VERLANGEN 
Rusteloos golft de tijd voort. De machtige tijd, die be
gin noch einde heeft. 
De tijd die spot met alle berekeningen van een mens, 
maar die toch in zich verbergt de vier jaargetijden. 
Nu ik dit schrijf is het nog februari, één van de gure 
maanden, doch op vele manieren vertolkt deze maand, dat 
het voorjaar komt. De dagen beginnen te lengen; het 
diepste punt hebben we gehad. 
Zojuist ben ik terug gekomen van een wandeling door de 
stad en park. 
In de stad kunnen de winden, vaak op het onverwachtst, 
losbrekend uit de holen en de lucht vervullend met hun 
somber geluid. In het park is het anders. 
Daar zijn de grote bomen, die zich sterk aaneensluiten 
tegen de wind. Zwaar en machtig staan de bomen om de 
vijver. 
De kruinen der bomen spiegelen zich in het even gerim
pelde wai;er van de vijver. 
De tinten vormen een stemmige harmonie. ( 
Geen geluid breekt door de stilte, dan het geratel van 
wielen en het geronk van auto's in de verderop gelegen 
straten. 
Even verder zijn de tuinlieden druk bezig met het snoei
en der bomen. Zo te zien is dat een koud werkje, want 
de man in de boom wrijft telkens zijn handen. 
Dat alles zie ik in een voorjaarsstemming. 
Het voorjaar! De lucht prikkelt. De ogen drinken het 
licht in en zien het zuivere groen van weiden en akkers. 
De oren horen de roep van de duikelende kievit; het zach
te gehinnik van een paard. 



( 
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Ik zie de veelkleurige bloemen in de weiden, de tulpen 
en hyacinten in de bollenstreek. 
Ik loop in de bontgekleurde velden met de balsemgeur van 
de hyacinten. 
Bloemencorso! 
Ik zie de stoet van versierde wagens voorbij trekken en 
de vrolijke costuums van de meisjes. 
Holland, ik vind je zó mooi! 
Jammer dat de bollen zo prachtig bloeien, als het weer 
nog onbestendig is en de wind het zo koud maakt. 
Ik bewonder de deelnemers aan de optocht. 
Ze hebben ongetwijfeld veel teleurstellingen getrotseerd 
en hebben een min of meer gelukkige gedachte uitgevoerd. 
Ze zijn geweest als de hyacinten, waarmee zij zich heb
ben getooid. 
Dan is het voorjaar en wie trotseert dan geen regenvlaag? 
Nu nog even de zee zien! 
De zee strekt zich glanzend tot aan de horizon, zacht 
ruisend rollen de golven het strand op, de vloed komt. 
Van achter de horizon stijgt een prop dikke rook op, 
daar vaari een boot. 
De lente komt! 

:::::=:::::====:::::::::: 

DE MIST UT LONDEN 
Hoe dik de mist in Londen kan zijn blijkt op treffende 
wijze uit een proclamatie, die door het bestuur van de 
dokken d:tar overal is aangeplakt. 
Na herinnerd te hebben, dat vooral op de meest gevaar
lijke plaatsen kettingen en palen zijn aangebracht en 
dat, om al het mogelijke te doen, .de kaden wit zijn ge
verfd, vestigt het bestuur er de aandacht op dat ieder, 
die bij mist langs de dokken gaat, dit doet op zijn ei
gen verantv1_oording" 
Komt een mist plotseling op, dan beveelt men hen, die op 
de schepen en werven zijn, aan, daar te blijven tot de 
lucht opklaart, terwijl de werklieden onmiddellijk de 
waterkant moeten verlaten en de grote wegen in de dokken 
moeten volgen. 
Ook moet de politie, volgens haar instructies ieder, die 
daar niet noodzakelijk wezen moet, beletten de dokken in 
te gaan. 



- 30 -

AUTO 

In het jaar 1896 hadden twee personen in Nederland een 
auto" 
Veertien jaar later reden er 2000 personenauto's. 
Voor de tweede wereldoorlog was het getal van 100.000 
bijna bereikt. 
In 1960 een half miljoen 

1964 één miljoen 
1968 twee miljoen. 

Op de 6,4 personen hebben thans in Nederland een perso
nenauto. 

========= 
AFSTEKEN IN DE DIEPTE 
Enige tijd geleden, luisterde ik een paar minuten naar 
de radio. Een heer maakte een gezellig babbeltje met 
de luisteraars. Het kan een pastoor, dominee, minister, 
zakenman of arbeider (of komt een arbeider niet voor de 
radio) geweest zijn, ik weet het niet. 
Het doet er ook niet toe! 
Hij vertelde dat ergens in ons land (misschien heeft hij 
de plaats wel genoemd) op de muur van een café de vol
gende spreuk geschilderd was: 

Spreek wat waar is. 
Eet wat gaar is. 
Drink wat klaar is. 

Wat de spreker daarvan gezegd heeft, weet ik niet. Wat 
ik wel weet is dat de eerste regel van de spreuk mij in
spireerde om dit artikeltje te schrijven, te meer toen 
ik in een tijdschrift een test zag met als opschrift: 
"Uw karakter". 
U weet wel, er worden vragen gesteld, en men moet het 
ja of neen doorhalen. 
Nu moet u niet denken, dat ik er van uitga, dat u de 
waarheid niet spreekt, want dan heeft u het mis. 
Natuurlijk spreekt u de waarheid, maar wij allen zijn 
tegenwoordig zo vreselijk bezet met ons gezin, de zaak, 
onze arbeid, onze hobby, onze auto, t.v. ja ik weet niet 
met wat al. Te veel om op te noemen. 
Wij komen niet meer aan ons zelf toe en dat is nu, wat 
wij nooit mogen prijs geven. 

( 

( 
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En als wij .niet meer aan ons zelf toekomen, dan loopt. 
de waarheid mank. 
En nu mij.n voorstel: 
Schrijf eens een echte brief aan u zelf. 
U gaat schrijven: 
Uw houding tegenover uw vrouw/man, uw werk, uw chef, uw 
klanten, uw medemensen, uw wantrouwen, afgunst, uw hóu
ding tegen uw ouders, broers, zusters en nog veel meer. 
Zie, als wij deze lange brief geschreven hebben, dan 
zijn we afgestoken in de diepte. 

=:::::======= 
VISSEN •••••• IK HEB EENS GELEZEN 
De lucht was vochtig en mistig, er viel een zachte regen, 
die de trottoirs glibberig en het asphalt glad maakte. 
Op de trottoirs heerste een bont gewemel van allerlei 
mensen, die met hun .paraplus manoeuvreerden om de ogen 
van hun medemens te ontzien. Auto's reden langzaam door 
de straten; fietsers hadden meer haast. 
Tussen al dat gewemel ook een paar mannen op fietsen, 
sportief gekleed, visnet en andere "instrumenten" op de 
rug. Kennelijk gingen zij hun viswater opzoeken. Wat zal 
hun vangst zijn? 
Hebben zij een middel om de vissen te lokken?. 
Ik heb eens gelezen, dat zij een fles van ongekleurd 
glas meenamen en daar wormen, kleine visjes en water in 
doen en deze fles in het water werpen, natuurlijk goed 
gesloten, op de plaats waar zij hun hengel willen uit
gooien. 
De fles, die naar de bodem zinkt en door het water 
enigszins heen en weer wordt bewogen, trekt een menigte 
vis aan, die op het glinsteren van de fles afkomen. 
Zij krijgen, <foor het zien van al die lekkernijen zo'n 
honger, dat ze gretig in het aas aan de haak bijten. 
Het is maar een weet! 

======;::::;== 
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