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- 66 Van ons is heengegaan

MEV"'R~

Vf"G.

BA:ï:TG1.1A-

JJ\JTS~!A.

Bij haar begrafenis op het kerkhof te
Westerr1eer mochten wij aanwezig zijn.
Tievrl) Bang1na rvas ee11 mede\1erkster van

ons familieblad.
Zij verzamelde de advertenties uit de
dag- en weekbladen en stuurde deze aan
ons op.
In dankbaarheid gedenken wij haar arbeid.
Y\Tij 17ensen neef Bangrna

e11

zijn

(

kinde~

ren sterkte toe em het verlies te dragen"
De Voorzitter.

11

Daar hei-je de scl1utters 9

daar komen ze an,
die mannetjesputters

va,i1 ...l\n1sterc1a1n 11

"

Dit zijn een paar regels uit een liedje van onze dichterzanger Speenhoff.
Vóór hem heeft Gerrit v.d. Linde alias De Schoolmeester, de
draak met hen gestoken. }!ij laat Barend de Schutter in een (
11

I{rijgsroma11ce van den 011cle11 tijd" aa11 zijn zoontje ve:rtellen9 hoe dapper en flink: c1e sc11utters zijn"

"Ziet gij dien officier, mijn telg,
die ginds te paard gezeten,
door ieder, die hen:t hier omringt,
overste wordt geheeten?
Hij draagt vergeefs geen krijgsrapier,
misgaders twee pistolen,
waar hij d.en dooa. op 1 t lijf mee
jaagt van Belgen en Spanjolen.
~\Dn

ziet gij a_ 1 a11dere11 officier 9 die 9

- 67 met t"V'ree epauletten"
De leger1nacht 9 aan 11em toevertrouv;rd 9
in bev.reging v1eGt te zetten?
Dit is 'n heldenpaar, mijn kind,
verschrikbaar koen in 't strijden.
Doch a.ie zich in den vrede thans
met ons en mamalief verblijclen."

ilog een gedicht uit de eerste helft van de 19e eeuw:
Een schutter geeft niet vreue;d zijn tijd,
l1ij missen kan van zijn zak:en,
Daar sta,at hij in zijn schilclerll.uis
11

die~1

(

te rooken dit puik d.er solo.aten.
Hij heeft met vreugd' in 's lands
veegen nood 9 zijn affaire en zijn

huisgoon verlaten.
Daar staat hij met zijn stoppelbaard
en knevels aan als een borstel,
en roept' Kom, vijand, val me
maar aan om te zien hoe 'k
voor 't vaderland worstel!
De scl1utterse;ilc1en speelde11 in de n1iddeleeuvfe11 en nog lang

daarna een voorname rol. Ze zijn zo oud als de steden zelf.
Want als een plaats stedelijke rechten kreeg van de graaf,
dan had ze meteen het recht en ook a.e plicht om haar privilegi~n

te verdedigeno

De schutters hadden meestal tot patroon Sint J·oris (de
bestrijder

(

va11

de draak) of Sint Sebastiaa11 (die o,an een

boom gebonden lllet pijlen doorboord werd),
Ze had.den bij hun gildehuizen een ruime hof, wa,2,rin ze zich
oefenden in het schiete!1.
Hun

gebOU\'1811.

clroegen daarom de naam van

11

doele11""

Aan het hoofd stond de Koning die een raaa. had van overJiede_!l; met een deken.
De sta,dsregering zorgde voor de noëLig·e inkoms·te11 te.r ver-

gelding van hun diensten en bestrijding der onkosten.
De diensten bestonden in het beschermen der wet.
Bij alle feesten traden de schutters op de voorgrond. Als
er oorlog kwam, liet de Graaf hen "ter heirvaart kundighen".
Als er onrust was in of buiten de poorten werden ze bij
lcloklslag opgeroepen. Als het rumoerc'.e stonden ze pal om de
rust te herstellen,
VYerd een vorstin of vorst i11g;el1aald 9 dan trokken de schu.tters

- 68 met hun kleurige wapenui trustinge:~ met ontplooide vaandels ,-_
aan het hoofd van de stoet en tijdens het verblijf der aanzienlijke gasten vormden ze de eeregarde. Als de Kerk feest

vierde 9 trokken ze mee in de processiea
In hun doelen he,clc1-en hun maaltijden plaats. Onze [s'I'Ote schilders (v.d. Helst b.v.) hebben die feestnaaltijden vereeuwigd.
Daar zijn ook andere souvenirs van hun glorietijd bewaard.
T:Tag il< er eer1 i1oemen?
De grote bekers van het St, Sebastiaansgilde.
Speenhoff zegt van de schutters van zijn tijd_,
"Ze hebben zoo' n lof,
dat komt van 1 t bitter en 't plichtsbesef."

(

Nu plichtsbesef, dat had.cl.en die mannetjesputters i
Ze kenden hun waarde en ze voelden zich de stedelijke ridderschap. Bittertjes dronken ze echter niet en jenever ook
niet;: die -~varen toen nog niet 11 u_itgevonc1en 11 " f'Iaar bier en
wijn bij kroezen en bij kannen.
Op de voornaamste heilic,e dagen (vooral op St, Sebastiaansdag) werden de blommetjes bui ten gezet. Na è.e plechtige
dienst in de oude kerk ti·okken ze in optocht met vaandels en
tron11nels e11. tro:rru:.1elaars 11aar hu"n clubgebouvir"
De wereldli,jke en kerkelijke autoriteiten waren ook van de
partij. De zilveren schotels, lampetten, drinkhorens, wijnkannen, bekers en schalen prijkten op de disch.
De "Koning" had een zilveren he,lsketen om en zijn scepter in
de hand of naast zich op tafel.
Uit het rekenboek van de Hana.boogschutterij uit het jaar
1534 blijkt, a.at de schutters werden onthaald. op: "vogelen,
hoenderr:n 9 konijnen, iNerenvleis (schapenvlees) snoel{ 9 beers"
Het volk stond zicl1 te vergape11 en elka11der te verdringen vo(
de open ramen en soms y;rerd een deel der overgebleve:n spijzen"
onder de menigte gev\forpen" Dan VSJcl1ten 9 tot groot vermaak der
aanschouwers, a_e nschobberdebonklopers" om een brok en trokken elkaar de kluiven uit de mond,
Bij het feestmaal van cie Hand.boogschutters in 1540 waaraan
ruim 200 personen deelnamen, werd geconsumeerd: 1 os met
nog 80 pond vlees er bij gekocht, 3 schapen, 32 konijnen,
8 ganzen, 34 hoenders, zalm en andere vis, brood, l)oter,
kaas, oranjeappelen, twee pijpen Franse wijn, drie tonnen
;(ostokker en drie tonnen jopenbier.
De bloei tijd va,;1 de schuttersgilden was van de 14e tot het
midden van de 16e eeuw. De tijden van onrust, de goJ_sdienst-

- 69 tvristers hebben ze tot verval en aan hu11 eind &;ebracl1t~
Ze werden vervangen door de stedelijke burgervmcht. Hiermee
ving een nieuw tijdperk aan. clet wezen der schutterij veranderde gel1eel. Het aristocratiscl1e verdv1een."
De ste<Ielijke schutterijen, burgerwachten met meer of minder algemene a_ienstplicht hebben getoond als nodig vms,
niet ond_er te doen bij hun voorgange:cs in liefde voor het
vade:cland.
In 1907 is de schutte:rij vervangen door de Landvreer.
Ik wil mijn artikeltje over de schutters eindigen met een
paar gedichten van a_e schoolmeester.

(

rijn zoon; indien men de Schiüters uit
Dit oogpunt nu n1aar wil bescl1ou1ven 9
Dan blijkt het terstond, hoe veilig men hun
1s La11ds defe:..1sie ka11 toeve:rtï'Olrv1e11&
Ja, wakkere Schutters! zoo lang als gij
Onze grenzen verdedigt en kusten
Zeggen TJ"ij 9 als Virij 1 s nachts naar beCL toe gaa11 9
Haar 1 t Vaderland: "wel te rusten".

1 e e f__b_;g_e__§__El_l'.1_l!_Eèj d

(

De voorzitter vroeg mij een bijd_rage te leveren over de
stad Alkmaar; "of",zo voegt hij hier aan toe, "is dit niet
zo geschikt?" Nu durf ik over cle geschiktheid niet te oorà.elen ihn die zin of de geschiedenis ve,n Alkmae,r interessant
is voor een familieblad. De beoordeling claarvan laat ik
gaarr1e aa11 de redactie over~ T.1aar wel weet ik 9 dat mijn geschiktheid tot het geven va;i een dergelijke bijdrage nihil
is. Want ik ben geen Alkmaard_er. In grote lijnen'; ik was
27 jaar Haarlemmer, 9 jaar Eeiloënaar, 21 jaar Alkmae,rder
en nu ongeveer 4 jaar Koedijker. U ziet nogal een mengelmoes~

Nu is het natuurlijk, desnoods met behulp van enkele boeken,
wel mogelijk om van elk van deze plaatsen wat bijzonderheden te noteren.Het zij historische, het zij meer in V.V.V.
trant, Ilaar dan blijft alles :.1eutraal, verstandelijk. En
juist in een familieblad is, naar ik meen, een meer door het
gevoel ingegeven artikel op zijn pla8,-cs,
D8,arom ben_ ik: mij eens gaan afvrs,gen in vvelke van a.e vier
genoe1nde plaatse11 heb je nu_ het meest 11 geleefd 11 • :8n dan is

- 70 het merkwaardig, dat zowel bij mij als bij miJn vrouw, beiden geboren ~~1aarlem1ners 9 dus stedelingen}! zo11éler enige reserve de namen VB...11 de t-rree kleinste plaatsen Heila en Koedijk naar boven komen. Dat wil dan zege;en, het Heiloo, zoals wij dat gekend hebben, het bescheiden dorpje zuidelijk
van Allzmao..ro :Niet de grote forense11-ge1neente 9 zoals het nu
geyvorde:t1 is.
De vanzelf opkomende volgende vrae"g luidt a_an: "Hoe komt
dat? \~fat is daar de oorzaak van?" En 'veer bij mijzelf te raéte gaande, luidt dan het antwoord_: "Omdat ik daar Bijzelf kon
zijr1 en omd2"t ik vrist tot ee11 gemeenscl1ap te behoren 9 Yraar
ik deel aa11 had 11 "
In Haarlem had je dat niet. Natuurlijk, als Haarlemse jon(
gen rfas je blij 9 ':vanneer het roeT.nrl1chte lIGFeCo l'i!Ol1 van het
niet n1inder roe1uruchte IIaagse l-Io Vo V 9 of 1qanneer I{a2vrlem
11et A1nsterda.i11se Ajax ve:csloe[)' 9 i11aar e:rg diep g;ing· dit nieto
Als het er op aankomr:;t, Y.ras je nos meer gebonden_ ae..i1 de
11ijk: 9 dan aan het gel1eel" Eer1 jo115·en van het Leic1scl1lc\vartier
hoorde i1iet thuis in de Kleverpark:buurt e:n Y·rie i11 c1e .Amsterdamsebuurt vyoonc1e voelde rvein.ig· band aan het Roze11:i?rieel o
Alkmaar is veel kleiner dan c1e provinciale hoofdstad_ van
1Toord~l-Iolle,nd" Zo ecl1t de si tu.o,tie 9 die Yrel eens g·e11oemd
inordt 11 te groot voor ee11 servet en te klei11 voor een tefelle,l:::en11 liet al de gevolg·e11 van_ 11et groot Ytillen. zijn en
toch kleinsteeds blijven denken.
In de dorpen daarentegen voelt men meer de eenheid, het
samengaan, het bij elkaar horen. Natuurlijk zijn d_a2"r soms
ook de dorpsrodè1-el en de einc1eloos terugkerende dorpsb7esties.
T:.Lac.r ondanks dat is er tocl1 de band aan de gen1ee11scl1ap, het
behoren tot een ceheel, c1at men kan overzien. En dat is het
wat een mens nodig heeft, na"1elijk te behoren tot een eigen 1
gezi11 9 een eigen familie 9 een eigen groep"
\
Daarom geloof ik ook niet, dat het een celukkige greep is
van degene11 9 cl.ie de la2~tste jaren regeerden, om g·rote ge~
meenten steec1s verd_er uit te breiden ten koste van de omliggende kleine o l\fog afgezien van. l1et nadeel van ee11 steeds
groter worde;~de administratie en de daaraan onontkoombaar
verbonden ambtenarij, is liet meest fatale, dat er ceen
11
eigenn meer is& Een gerneente als A1nstera_ara bestaat nog
slechts voor een klein ge deel te uit echte Amsterd_ammers. Het
overgrote gedeelte van zijn invvoners is va11 bui ten: gekomen
en !':rijgt door de grote ui tbreicling nooit de c;elegenheid
om Amsterdam,ier te worden of tot een andere eenheid_ te gaan
G

I)

- 71 behoren. Daarom geloof ik, dat men, om nu maar één voorbeelc1. te noemen, in een stad als Brussel een veel beter
oplossing heeft. Als stad, als representante hoofdstad., doet
Brussel zeker niet ond_er voor Amsterdam. In leefbas.rheid
heeft het alle voordelen van de ene stadskern met de daarmed.e verbonden omligc,encl.e zelfstandige gemeenten.
Onze tijd is de tijd ·van de massa-productie. Bijna alles
v1ordt iuassaal geproduceerd en zo onder de LD.assa gebracl1t
Dat heeft economisch enorme voorcêelen, Dat heeft ook het
o

(

voordeel 9 dat onder bere il:: va:n d.e rrlaasa lcomt 9 vvat anders voor
e11lcelingen gereserveerd zou zij11"
Bij dit alles n1ag ecb.ter niet v1orde:n vergeten 9 dat de mens

geen massa-product is. Ieder mens is een individu. Len zelfsta11dig yrezeno I-Iet ingeschapen dI'ang naar verbinding n1et
andere11" lTiot om tot. eer1 .11::.ucl.CLeêLier te Vli'Orden 1 inaa,r 0111 c;ezamen.lijl{ een. leefbare eerll1eid van ine11sen op te 1Jot11ven. Ie-

der :;ezin,iedere familie, iecler volk heeft iets dat een
ander gezin, een andere familie, een ander volk niet heeft.
Het is j11is t 11et bevvaren var"!" dat eige11e 9 het daarop terugval-

len, he·c daé\rop voortbouwen, c1 at de zin en de vreugde aan
het leven geeft.
Koedijk

Ifo 1'Tijdam Lzn"

FJIJHLIE-BERICHTEN.
De Heer en J.~evro Vorst-Voso te 1 s G-ravenl1age en
de Heer en I:.'.evro Nïjdam~v. cl. Pol te l~uiderberg 11eblJen het
ge11oegen U kenn.is te geve11 1.ran het hu;;,relijl<: van hun

(

dochter

Thérèse Y. Vorst

en zoon

J. Th. Nij a.am.

Plechtige huwelijksinzegening dinsdag 7 sept. 1965,
11 uur.in de Allerh. Sacramentskerk, Sportlaan 125,
1

s C-:-ravenl1age"

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.00 tot 17.00 uur,
I-J:erella.an 1

Toekomstig adres•
Floriszstraat 63II, Arnhem.

--·-------

~

- 72 Gatze Vlijnja
en
Hiltje Boersma
geven u 9 mede namens ·wederzijdse 011der·s 9 ken11is van hun

voorgenomen huwelijk wa0,rvan de voltrekking plaats vond
op vrijdag 24 sept. 1965 1 s midc1 ags l. 30 uur in het c;emeentehuis van Wymbritseradeel te Sneek.
Oudega (w.) B2
Oudega (W.) 134.
September 1965
(

'l1oel{Olllstig adres:; Oudega (1~.T~) v. Schatting lo

}leden ove:cleeêt

lieve en zo:cgvolle vrou-vï 9 moed_e:c

011ze

e11

grootmoeder
WIETSKE G. J Ai!"Si·IA
geliefde ecl1tgenote van Jan Bane1na 9 in de oude:rdo1n van ruim
va11 ruim 36 jaar"

63 jaar 9 na een geluklcise echtvereniging
Akkrum, 29 sept. 1965.

Jan Bangma
ilaria Bangma
Haarlem•

Tjerkje v.d.Velde-Bangma
Lucas v. a_. Vel de
liarja en

Co1111;)r

Rouwdienst in cèe Doopsgezinde Kerk te Joure OiJ zaterdag
2 oktober a.s. om 13.00 uur.
Waarna teraardebestelling zal plaats hebben te Vlestermeer.

-

0

-0-·
-

0

-o-

0
-

-

- 73 Tot onze grote droefheid is op 12 augustus jl., na een
langdurig en geduldig gedragen lijden, toch nog geheel onver1\.•acht in Den I-Iaa,g overleden
zorgzame moeder en grootmoeder

011ze

lieve

vrotlYr 9

en

HARIA li!AXIlilILIANA JOSEPHHTA
BIERMANN-NIJDA1.!

l\'lede namens verdere farn.ilie
Ir. J.G.A.M. Biermann,

ldnderen en kleinkinderen.

(
Lausanne
21 Route du Signal
Op ui trlrukkelijk verzoek van de overledene heeft de begrafeais in stil te plao.ts gevonden.

= Zo maar een kletspraatje =

(

Eens om de paar maanden krijg ik een vriendelijk verzoek van
onze voorzitter, vmt in 1 t kort neerkomt op: "Schrijf eens
even vvat ! "
l!ijn journalistieke gaven zijn nu niet bepaald om over naar
huis te schrijven, al mocht ik in het verre verleden de
meest fantastische opstellen op school cre!lren, weliswaar
met een romantisch tintje, maar zulke gedachtenkronkelingen
kan ik moeilijk in de Tynge ten beste geven.
Dus houd ik •t maar bij de meer nuchtere dingen onze
Stichting betreffend en wel voornamelijk in de functie, die
ik hierbij belüeed.
Zo heb ik vrijwel in elke Tynge de let'cen willen overtuigen,
dat ze tachtig cent incasso-kosten kunnen besparen door
uit eigen be.rnging te gireren, maar het re sul taa t is bedroevend, Ziehier het bewijs, dat mijn schrijverstalent
heeft gefaald. 1 t Kan ook zijn, dat door de onclertekeningc
"de pemüngmeester", zonder meer gefüwht worà.t, oh, dat weten
we wel l - !fa tuurlijk waren er ook wel, die aan mijn verzoek voldeden, waarvoor een vrnord van dank hier zeker op
zijn plaats is, alleen zal ik weer heel wat briefjes moeten

- 74 pen11en aan diverse ledeI1 1 die zo maar ïivat stuurdene -

•t Is mij eon volkomen raadsel, hoe dit mogelijk is. Persoonlijk neem ik in januari mijn eigen giroboekje, gireer
over het komende jaar de verschuldigde abonnementel1 en contributies, controleer steeds of het over te maken bedragje
met het werkelijk verschuldigde overeenkomt, maar in de
praktijk blijkt mij, dat er vrij weinig mensen zijn, die dit
zo serieus doen.
Hoe een a_acblad met zijn tienduizenden abonnees de leesgelden binnen krijgt, blijft voor mij een open vraag. Ik
prijs rne gelul{k:ig dat il;;: in mijn leven r1iet een dergelijke

job bij eo:-i nieuwsblac1_ heb bekleed, want dan had ik allang
in mijn houten demietje gelegen, als U begrijpt wat ik be-

(

doel.
Kortom mijn goede bedeelingen werden niet in (l_aden omgezet,
dus ga ik nu maar vreer post.;,irok1;,ri tanties schrijven in de

hoop, dat deze niet retourkomen met de merkwaardige mededeling~

11

Y{OL"dt gegireerd!

11

Als U dit dan doet, doe het dan astublieft met de gemaakte
kosten, anders komen d.oze kosten voor andermans rekening.
Ter·wijl ik even paus eer met scl1rijven valt n1ij11 oog plots

op een courantenartikel in "De Telegraaf" van heden (l6-l01965)van de 11and van de 11eer C" Boer1nan 1 Tvat merl~JJaardig

genoeg ~~nzelfde probleem behelst.
Ilet koppen als ' "Het publiek gaat steeds meer inzien:
Kwitantieloper duur en uit de tijd".

'!

''Accept-giro 1 s voorkome:tl veel ro1npslomp en incassok:osten 9

zal ik hiterui t het eert en and.er naar voren brengen, wat
mogelijk voor ons van belang kan zijn.
Jammer genoeg n1oet ilc rle y1elverstaande tekeni11g· 9 vvaarbij
het dochtertje van de moeder, die achter d_e deur zichtbaar verschole:i.1 is 9 de J:;::vri ta11tieloper a11tTvoord t; 11 !,;Iij n
moeder is niet tl1uis 11 9 Trat enl{ele herin11eringe11 aan mijn
ervaringen oproept~ achterv1ege le.ten"

Nu is de Nederlandse bevolking echt wel goed voor z'n centen9 maar ze is soms hopeloos ouder\Yets in de manier, v1aar-

op het z'n betalingen verricht, Dit is de verzuchting· bij
uitgeverijen etc., die uit de aard van hun bedrijf een ongelooflijk groot aantal - vaak kleine ·- beo_ragen hebben te
in11en"

Het zou allemaal zo eenvoudig kunnen, maar veel mensen houden
halsstarrig vast aail de OUDER\Vb'i;SE n1anier van de man aa:n. de
deur, a_ie een h1itantie overhandigt. Verschrikkelijk om-

- 75 slachtig - en wat veel erger is - reuze kostbaar.
Er schijnt een simpel systeem te zijn, welke o.a. /kor het
Gemee11te Energie bedrijf in i1.n1sterdam v.rordt toegepast o

Een methode die het betalingsverkeer, zowel voor degene,
die b_etalen moet. als voor degene, die ontvangt aanzienlijlc
eenvoudig·er maakt 9 is die van de zogenaan1de ~acc,._e_p_t-gif~
In plaats dat iewand een kwitantie aan de deur presenteert,
Trordt een girolzaart toegestu11rd 9 v1aarop precies naam en
adres staan vermeld plus het bed.rag, à_a t betaal à_ moet worden. Het enige, dat degene, che betalen moet, overblijft,
is zijn handtekening onder de giI·okaart te zetten en daar-

(

(

mee naar het post- of girokantoor (o vrede!!!) te gaan en
te storten. Het loopje, dat degenen, die geen girorekening
11ebber1 9 moeten mak:en naar het girokantoor is menig·een te
veelo
Voor het geval hij zelf al over een i.Sirorekening beschikt,
wordt de situatie helemaal eenvoua_i,;·. Hij hoeft c1e kaart
dan alleen maar ondertekend te posten en de hele betEcling
is in een. ha11èLomdraai verricl1t o
•:rot zoveI' het gemak voor degene, che betalen moet, Eij
heeft clus geen ;gezanik meer aan de deur en ook gee11 incassok:osten n1oer~ liet irritante gedoe 9 vraarbij voor ·een bedra,gje van enkele guldens tachtig cent of bij herhaalde
pogi11g n1eer da::.1 een {;ulde11 i11cassol:osten moet vvorden gedaan, behoort zo tot het verleden.
Vooral voor f:,'ezinnen, 1.•raar me...11 en vrouviT 11erk:e11 of veel
van huis zijn - en dus op het moment, dat een incasseerder
mag worden verwacht niet thuis zijn - betekenà_ dit een enorme
vereenvoudiging.
Jlaar hoe dit te bereiken? Ik overwoog de directeur van
het G.E.B. in Amsterdam te schrijj.ven, hoe hij dit geleverd_
had, maar het genoemde courantenartikel gaf direct al antwoord op mijn vraag.
Een vriendelijk (dat is geen kunst) maar toch geen keus
latend schrijven ( dit wordt moeilijker"' een zachte drang=)
zorgde er voor dat 94 procent van de Amsterdammers keurig
gebruik maakt van de accept-E'.iro.
De overige 6 procent zijn mensen met oude muntweters. Slechts
een fractie van één procent betaalt nog per kwitantie.
Ik hoop dat mij dit ook nog eens te beurt valt en uit politieke overwegingen teken ik dus nu maar als
1

1
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o,

o, die Nederlandse taal.
Er zijn mensen, die tot de vreemdste resultaten komen, wanneer zij proberen hun gedachtengang op papier te zetten.

Aan de directeur van een Gasfabriek.
tot voor kort bereidde mijn vrouw alle spijzen met petroleum;
mijn vrouw moet hete zitbaden nemen. Als de kachel brandde
kon ze het daar op doen;

(

ik wil zo graag een geyser hebben, daar wij in 6 jaar geen
bad hebben a_urven nemen;
verzoeke weer gas, daar mijn vrourr in het kinderbad ligt,
wat me door de d.rukte door het hoofd is gegaan;
toen ik een kachel had, deed ik vaak een hoop op de kachel,
maar nu moet ik alles op het gasfornuis doen;
ik ben niet iemand die zo maar gas laat vliegen;

-0-0-0-0-0-

Aan het bureau Huisvesting.
\lij zitten zo krap, dat de mensen van die kamer naast ons,
die de griep hebben, ons door de dunne muren aansteken.
Als u eens poolshoogte kwam nemen, kon u ook de koorts
krijgen.
De kamer is niet alleen schac1elijk voor de gezondheid, maar
ondergraacft ook de zedelijkheid_ van mijn acht-jarig zoontje.

(

- 77 Ik ben sedert vijf maanden getrouwd. en miJn vroaw is in
andere omstandigheden. Nu vraag ik u, moet dat zo blijven?
Binnen enkele yreken verwacht mijn vrouw een baby en mijn
zestig-jarige schoonmoeder, die onbemiddeld is;
Ik heb rheumatiek en een kind van vier jaar. Dat komt allemaal door de vocht;

(
Als het hard

wa~it,

zijn wij met levensgevaar verbonden.
-0-0-0-0-0-

BE GRE P E N
=================================

VERKEERD

't Was in de tijd van de bevrijding.
De Canadese legers motjsten ook in

~Tederland YJ"OrCl_e11

ingel{vvar-

tierd, Vanzelfsprekend waren a.e kamers niet overal even
luxieus gemeubileerd.
Bill had ook een kamer toegewezen gekregen en hoewel hij
niet veeleisend was, had hij toch één wens, n.l. een kus-

(

sen op zijn stoel.

Zijn hospita had er geen, rngar zij wees hem een winkel
waar nor; wel eens wat onder a.e toonbank werd verkocht.
En ja, de Canadese sigaretten waren niet te versmaden in
die tijd.
Dus toog Bill met een fikse lading sigaretten naar de
bedoelde vlinkel. Jammer genoeg kend.e hij geen woord Nederlands en moest zich dus OlJ de een of andere manier verstaanbaar maken.

- 78 Toen het vriendelijke winkelmeisje op hem toe bmm en vroeg
wat hij wenst~', wist hij anders niet te zege;en als: "Kussen!"
Het meisje keek hem onthutst aan, maar schudde resoluut
het hoofd.
Bill liet zich echter zomaar niet afschepen, hij deponeerde
twee doosjes sigaretten op de toonbank, hetgeen een merkwaardige indruk op het winkelmeisje maakte. J.l[et die dingen
kon je imn1ers alles?

Bill herha,alde in zuiver

l~ederlands

11 1\ussen""

l lla2,r nog
1

(
\Vas

het ijs niet gebroken, Weer schudde het meisje het hoofd,
maar haar Yfeerstand 1;verd kleiner 9 naarmate de voorT2"ad si-

garetten groter werd.
Eindelijk besloot zij het toch maar te wagen, Die sigaretten
zou ze hebben<I Zij kvram achter de toonbank vandaan 9 trad op

Bill toe en •••••.• terwijl zij haar armen om zijn hals
sloeg, gaf zij hem een klinkende zoen,
En hoewel een Canadese soldaat niet spoedig uit zijn
evenwicht is, wist hij nu toch niet zo gauw, hoe hij het
had.
lfot een grijns op het gezicht, beurtelings met zijn ene
hand naar zijn mond wij zend en met de and.ere op zijn zitvlak slaande 9 zei hijg "Kussen 9 not here o

there" • " "o

"" " " ""

111

-0-0-0-0-0-0-0-0-

-o-
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but

(

- 79 De verstrooide.
Professor. Daar schrijft mijn dochter me, dat haar gezin·
is vermeerderd.
Maar ze vergeet er bij te schrijven of het e_en meisje of
een jongen is.
Nu weet ik niet of ik grootvader of grootmoeder ben geviorden"

(

Dromen
Dromen ziJn een uiting van het geestesleven in slapende
toests.nd. Ons bewustzijn hebben VIij door de slaap verloren, maar al brengt de slaap een tijdelijke onbevreeglijkheid voor ons lichaam mee, hij kan noch onze geest,
noch onze zintuigen volledig tot 1'1erkeloosheicl brengen.
In onze geest v.rerken de di115·e11 nog na 9 die ons overdag

hebben bezig gehouden. Iedereen heeft weleens ervaren
dat dingen, welke hem bij de dag hevig in beslag namen,
hem ool{ in de droo1n r1iet

los~aten.

Dingen v;1aarnaar v.rij

verlangen of die ons zorg en leed brengen.
Maar een droom beperkt zich niet alleen tot de dingen
van de dag.

Uit jeugd en latere leeftijd, uit reeds overleden en nog
levende bloedverwanten en vrienden, uit blijde en droevige feiten in ons leven, uit een geprikkelde fantasie,
uit verlangens en uit onbestemde vrees, VIeeft de droom
beelden samen, zonder zich te storen aan logica.

(

11aar ook onze zintu.igen kur)_ne11 ee11 droom opvfekl-cen of
sterk beïnvloeden en hem een onveI'\ii/acl1te wending geven"

Het is opmerkelijk hoe snel een droom zich "aanpast" aan
iets wat een der zintuigen treft.
Dromen zijn dilcwijls onsamenhangend. De beelden volgen
elkaar op zona.er logisch verband. l''.idden in een droom veranderen soms ineens de personen, of de plaatsen, waar
de droom zich afspeelt.
-0-0-0-0-0-

-0-0-0-
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