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DE TIJD IS KORT. 

Wij allen, stuk voor stuk, zouden wel eens iets voor de 
Stichting willen doen. 

Het wel en wee ligt ons na aan het hart. Wij zelf ~ijn 
er immers het nauwst bij betrokken. 

Zo denken we er allen over. Maar helaas bij die gedachte 
en goede wil blijft het in de regel. 

Wij wijzen er elkander ook wel op dat het nu tijd wordt 
om aan de slag te gaan. Maar tegelijk besluipt ons een twee
de gedachte: Het heeft nog niet zoveel haast. 

We drinken een kop koffie en steken een cigaret aan. 
De eerste gedachte is weer voorbij. 

Maar rnijno vrienden, de tijd is kort en dat moet ons uit
gangspunt zijn. 

Wij moeten beginnen met te zeggen: Aan de slag, de tijd 
is kort. 

Een familie vereniging, waarvan het voortbestaan in han
den is gelegd, van ~en 200 mensen, daarvan moeten alle leden 
actief blijven. Wij allen moeten enthousiaste leden worden, 
zodat anderen, zich tot ons voelen aangetrokken 

Een vereniging, die uit leden bestaat, die geen werf
kracht bezetten, is ten dode opgeschreven. 

Ik weet wel, dat er mensen zijn, die zich opzettelijk met 
elk verenigingsleven niet inlaten. Doet men een beroep op 
hen, dan zeggen ze: Daar ben ik ongeschikt voor of, ik heb 
er geen tijd"yoor Ofo.eo•••o•VUl IIlD..ar in 

Ik ontken niet, dat tegenwoordig voor elk doel een ver
eniging of stichting wordt opgericht, die dan weer een be
stuur moet hebben, leden, donateurs, contributie of donatie. 

Maar dit alles neemt niet weg, dat er geen vereniging 
of stichting zo dicht bij U staat als de Nijdarnstra Stich
ting omdat er iets van Uzelf in zit, omdat het Uw Stichting 
is. 

Dit is de stichting waar men nooit los van staat. 
De tijd is kort! 

Laat ons niet indommelen maar actief blijven. 

De Voorzitter. 
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Van Eelde begon de Victorie. 

Het is U bekend, dat de contributie, 'àoor Tante Post bij 
J geïnd, met 50-cents incasso-kosten verhoogd moet worden, 
teden_ waarom ik zo tweemaal per jaar een verzoek tot U richt 
1et verschuldigde uit eigen beweging over te maken. 

Teneind? nu deze onnodige _incasso:.kosten te _besparen, 
cwam orize nicht M. van Es-Nijdam te Eelde op het lumineuze idee 
ter plaatse voor de diverse incasso's zorg' te' dragen en het 
totaal geïnde bedrag op onze postrekening te storten, met een 
>ecificatie van de ontvangsten op de achterzijde van het giro

.:YGrookje. 
Dat dit de penningmeester veel werk en de leden onnodige 

extra kÓsten bespaart, spreekt vanzelf. 
Op de Familiedag kwam hetzelfde verzoek van erikele leden 

~an Groningen, yvaarheen onlangs de betreffende kwitanties 
ter inning werden toegezonden. 

Mogelijk zijn in andere plaatsen; waar veel leden wonen, 
ook dergelijke bereidwil1ige incassèerd(st)ers .te vinden. 

Afgezien nog van de genoemde besparing;in is dit persoon·lijk 
~on.tact ook '\!3!1groot belang,. daar ons eventuele' op-, aan-,of ' 
bec.merkingen ter ore komen, welke weanO.ers sporadisch ver-. 
nemen. 

De leden, die gewoon zijn, zelf te, gireren, zou ik wi.llèn · 
vragen: 

DOE HET NU •. 

althans voor 15 oktober a.s. 
op gironummer 82.67.24. t.n.v. 

penn. Nijdamstra-Stichting te Sneek. 

Komt het desondanks minder goed gelegen, laat het dan 
alstublieft even weten, dan behoef ik geen postgiro:-kwi tàn
tie uit te schrijven en bespaart dit overbodige kosten. 

Ontvang ik noch betaling, noch bericht, dan moet ik wel 
aannemen, dat U de voorkeur eraan geeft, dat U de kwitantie 
met de eenmaal noodzajcelijke incass.o-kosten van vijftig cents 
.aangeboden wilt hebben •. 

Hiermede hoop ik tevens te bereibm, dat retour-'zending 
van de dan aangeboden k "tanties niet·mèer zullen plaatsvin
den, daar.dit ook weer onnodige correspondentie vergt. 
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Is dit onverhoopt wel het geval, dan verzoek ik U vrien
delijk met de gemaakte kosten van vijftig cents rekening 
te willen houden door het over te maken bedrag hiermede te 
verhogen. 

Hoewel ten overvloede, deel ik U mede, dat lid/abonné's 
f4. 25 en gewone leden f. 1 .-- per half jaar betalen~ Is 
iemand bijvoorbeeld lid/abonné en één huisgenoot lid, dan 
wordt dit dus f. 4.25 + f. 1.-- is f. 5.25 voor een half 
jaar. 

Dat U Uw penningmeester ter wille zult zijn, daarvan is 
overtuigd Uw neef 

C.van der Schoot-Azn., 
penn. Nijdamstra-Stichting, 

SNEEK. 
Postrekening: 82.67.24. 

IN MEMORIAM. 

In onze vorige Tynge heb ik geschreven over de zeer ge
slaagde genealogische middag te Franeker 

In de korte tijd, dat ik bestuurslid ben van onze Nijda.m
stra-stich ting heb ik bijna geen vergadering van het Genea
logysk Wurkforbän overgeslagen. Ik had het mij als·bestuurs
lid van onze Stichting als een plicht opgelegd deze verga
deringen te bezoeken om daardoor in staat te zijn onze le
den op de hoogte te houden van wat er in Friesland zoal op 
het gebied der genealogie.wordt. gedaan. 

Deze plicht aan die vergaderingen deel te nemen werd 
mij steeds meer een genoegen. 

Er zijn bijeenkomsten, welke door hun sfeer het bijwonen 
er van tot een groot genoegen maken. Het is meest de per
soonlijkheid van de voorzitter, die de stemming bepaalt van 
een samenzijn, waarin de aanwezigen zich prettig en thuis
gevoelen. 

Welnu, het Genealogysk Wurkforban had in zijn voorzitter, 
de Heer A.J. Glastra van Loon juist de man, die door zijn 
leiding deze stemming wist te scheppen. 

Zijn opgeruimde geest, zijn gevoel voor humor, zijn gave 
naar ieder te kunnen luisteren en te doen betrekken in wat 
er behandeld werd, zijn kennis op historisch en genealogisch 
gebied, waardoor h.ij de verbanden kon leggen tussen wat er 
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behandeld werd maakten de vergaderingen zo prettig en leerzaam •. 
En daar worden wij plotseling diep getroffen door het 

tragische bericht: de Heer A.J. Glastra van Loon is, op va
cantie zijnde in ~imburg, plotseling overleden. 

Deze vitale opgeruimde man is niet meer! 
Wij zullen hem niet meer zien aan het hoofd van de be

stuurstafel, onze vergaderingen zullen de glans moeten missen 
van zijn levendige persoonlijkheid. 

Wij zullen hem missen, als voorzitter. Bij het zware ver
lies, dat de nabestaanden leden bij zijn heengaan past ons 
tgenlijk geen woord van beklag. 

~ Wij hebben alleen maar dankbaar te zijn, dat wij de Heer 
.Glastra van Loon.hebben mogen kennen, dat wij zijn beeld 
meedragen in onze herinnering als een vriend, vol liefde 
voor het werk van he_:!; \\Turkforbän. 

Moge zijn nagedachtenis bij ons in hoge ere blijven. 

A. Vleer. 

FOKVEEDAG ZWARTBONT VEESLAG OP HET NOORDENVELD TE VRIES~ 

Ook de belangrijke fokveedag bij de landbouwtentoonstel
ling "Het Noordenveld'' te Vries mag weèr in vele opzi1>h-
ten als zeer goed geslaagd worden beschouwd, zowel over het 
organisatorische als de vooruitgang in kwaliteit van het 
aangevoerde nateriaal kunnen de organisatoren en-inzenders 
tevreden zijn. Wanneer we de kwaliteit over r t geheel verge
lijken en met die van de laatste jaren, dan valt deze zeer 
beslist ten gunste van 1959. Hier mogen we verheugd over zijn 
~ i het kan de fokkers tevens de moed geven om eensgezind en 
met liefde verder te werken aan de mooie taak die de veever
hetering is, tot heil van de boerenstand en ons Nederlandse. 
volk. 
Bij de viertallen werd 1A de zeer uniforme groep dieren van 
klasse en fraai type, f.e. A.Nijdam te Eelde. 
Vam de collecties afstammelingen van één stier. was het een 
fraaie uniforme groep melkgevende koeien, afstammende van 
de stier Martena•s L, ingezonden door K.Groenwolá en A.Nijdam, 
die onbedreigd zegevierde. 

-.-.-.-.-.-
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Ja,· de Fryske Ljeppers Kommisje h•ie1 t mat goed foarelkoar 
dêr yn Winsum, d.e bakermat fan 'e fi'erl_~epperi j. De organi
saesje wie tip top yn oarder. 
Likernoch twahûndert sprongen oer de ~lde Winsumer Sint Japik 

•·. A . A 

hiene de fjouwertuzend taskog8 rs al sjoen. Doe giene se __ der 
ris ekstra noflik foar si tten. Hwan t nou_ soe 1 t wêze ! Wis; der 
wiene al bêste sprongen makke fän mear a"s tsien eri alve meter 
en foar dy prestaesjes wie ek gol en lûd hantsjeklapt, mar 
nou )rnem dan de elite fan de Fryske fierljeppers yn de baen 
om striid to leverjen om de heechste ear: it kampioenskip 
fan Fryslan. Hwa fan dy tsien linige en ·fûle jonge bazen so~ 
aenst de earekrans om 1e nekke krije? It wie noch in iepen 
fraech. De_ spanning yn i t groatfolle Ljeppers-stadion fan 
Winsum wie hast ·taestuer, doe 1 t de ljep-matadors har ré mak
ken fo_ar de greate kriich, dêr't tûzenden ut Fryslán nei 
Winsuin ko'lnmen wiene. Ja, nou soe 1 t wêze ! 

JAN WIJNIA 
FAN_ WIRDUM KAMPIOE_N 1959 MEI IN SPRONG FAN 11.59 M. 

De boangemaster fan Amsterdam en deputearre Hoogland rikten 
a.i;; kampioensprizen ut. 

---~-"-.-.-.-

HENK NIJDAM WON IN BORGER 
Borger was zondag voor de noordelijke renners de revanche van 
Stadskana,al. 
Uitslag werd: 1. Henk Nijdàm (Eelderwolde) 80 km. in 2 uur 

- 8 min. 7 sèc. 

GEBOREN· 

Gezina Elizabeth 

dochter van• 

. ·' .._;'_.·_: 1. 

F.Dijkstra 

M.Winia 

Peperga, juni 1959. 

GEBOREN 

Hepke 

zoon van 

. -·. 

Gosse Hepkema 

Jetske wïjnia 

Doniaga, juni 1959, 
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GESLAAGDEN 

Mulo examen. 

W.Nijdam, Oudehaske G,Wijnja, Witmarsum 

juli 1959 

Chr. Lyceum Snèek 

·M,Fleer, LeLlller 

juli 1959, 

H.B.s. Sneèk Chr.Kweekschool Sneek 

K.Y.Winia, Bolsward B,Nijdan, Hartwerd, 

juli 1959 juli 1959. 

Ohr. Ulo ELllleloord 

A,Nijdam Enneloord 

juli 1959. 

Huishoudschool te Sneek 

Getuigschrift Naaisteropl. 

lekje Wijnja 

Uitwellingerga. 
juli 1959 

Chr. Landb.Hui sh.·schoöl 

Jantje Winia te Heerenveen 

juli 1959 

Technische school 

Bolsward 

Timmeren 

C•Wijnja, Exmorra, 
juli 1959 

Alg. ontwikkeling 

K.Wijnja, Snikzw~ag 

juli 1959. 
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Heden is zacht en kalm van 
ons heengegaan mijn lieve 
man 

PIETER K.NIJDAM 

in de ouderdom van ruim 
78 jaar, na een gelukkige 
echtver. van bijna 43 jaar. 

J.Nijdan-Koopman 

Oldeboorn, 

24 april 1959; 

OVERLEDEN 

HESSELTJE BOERSMA 

echtgen. 

Gerben Wijnja 

Oppenhuizen, 

juni 1959. 

OVERLEDEN 

JENTJE FLEDDERUS. 

Wed.v.Louw Wijnja 

te Sandfirden 

juni 195.9" . 

OVERLEDEN' 

J.WIJNIA 

Wed.v~M.Elgetsna 

Molkwerun, 

juni 1959. 



,den overleed in het R,K·. -
ekenhuis te Groningen mijn_ 
.ige, lieve broer 

AREND NIJDAM Pz 
1 de ouderdom van 53 jaar, 

,lde, 19 juni 1959 

b:LWeg 3 Î 

ileesje Nijdam, 

eden overleed zacht en kalm 
n het Diakonessenhuis te 
eeuwarden ni jn lieve vrou"c 
n onze tante 

BLISABETH V,D, KRIEKE, 

Yrde ouderdom van 70.jáar. 

kkrum, 25 juli 1959 
ldeboornseweg 19 

Uit aller naan: 

Tj~D.Akkernan. 

Heden nan de Here na lang 
lijden tot Zich, onze lieve 
vrouw, moeder, behuwd-, groet
en overgrootmoeder 

IJKTJEN VAN DER WOUDE 

in de ouderdom van 68 jaar. 

~roningen, 20 juni 1959 
Oosterhanriklaan 67 

R;NijdaTI 
. E.Kloosterr;:ian-Nijdan 
J,Kloosterman 
E.Nijdan 
R.Nijdan 
F.Nijdar;i-van der Wal 

Klein- en achterkleinkinderen. 

6 juni a.s. hopen onze 
geliefde ouders 

O.WYNIA 

en 

T.WYNIA-BROUWER 

hun 25-jarig huwelijksfeest 
te herdenken. 

Otto. 
Jopie 
Iet je 
Greetje, 

Receptie 6 juni van 17-18 uur 
in de Mirte. 



GETROUWD 

JACOB V.D.MEER 

en 

AUKJE NIJDAM 

Woudsend, juni 1959. 

ONDERTROUWD 

SIEBE R.SCHAAP 

en 

JANKE G.NIJDAM 

Oldeboorn 
Haskerdijken 

11 Mei 1892. 

UIT DE OUDE DOOS. 

Den 15de Mei 1792 is over
leden: 

BOTE KLAASES WIJNIA 

in leven oud-burgeneester 
van de stad Dokkuo. 

'Oud 55 jaar en 2 naanden 
en ligt alhier begraven. 

ONDERTROUWD 

TJ.G.NIJDAM 

en 

H.Tj .• DE VRIES 

' 

Haskerdijken 
Oosterhaule 23 april 1897~ 
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Met grote blijdschap geven 
wij kennis van de geboorte 
van ons zoontje 

REIN DER 

J.Wijnja 
E.Wijnja-Strampel 

Rottum, 24 juni 1959 
'--' Badweg 18. 

. 

.. ,·. 

GEBOREN 

RENSKJE CORNELIA 
;-2 "'< 

dochter van 

Pieter Wijnia 

Aukje Koopmans 

Follega, juni 1959. 

GEBOREN· 

DURK 

zoon van 

Gatske Tjalsma 

Wi jbri g Ni jdao 

Oppenhuizen, juli 1959. 

Gode dankbaar berichten wij 
U de geboorte van 

ANNA MARIA ARNOLDA 
Geboren 22 juli ·1 159 
Ge•'Vicht 4300 gr. 
Lengte 54 cm. 

J.J.Lamme jr. 
M,S.Lamme-Wesbonk 
Koos,Jippe,Jan_. 

's-Gravenmoe-r 
Vaartweg 26 • 

GEBOREN 

HOTSKE TRIJNTJE 

dochter van 

B"!uke Beekema 

Trij.ntje Nijdam 

SneeJt, juli 1959. · 

.. 

GEBOREN 

MARJAN 

dochter van 

Auke N'i.jdam 
Margaretha de Jong 

Heerenveen·, juli 1959. 



WAT EEN ZOMER. 

Septeraber is weer in het land. De kalender wijst het 
aan. Het is ook te raerken aan het korten der dagen. Maar 
als je tot nu toe (17 septeraber) het weer bekijkt, dan 
is pet alsof het nog volop zoner is. En raet een enkele 
uitzondering is het dit jaar vrijwel aan een ~tuk door raooi 
weer,geweest •. Wat een zoner. 

Na-tuurli;jk, ook hier zijn weer twee kanten. Terwijl de 
faoilie--leden, die hun werk vinden in toeristen-centra, 
of wier binnen-werk gedurende-veel raaanden een goede buiten---: 
vacantie zo belangrijk raa~t, _ het juichend zeggen: "Wat · 
een zoraer ! 11 ; zullen landbouwende Of vee.telende farailieleden 
het geheel anders zeggen net dezelfde woorden:"Wat een 
zoraer!". Want al die droogte en al die zon heeft hen grote 
zorgen gebracht. In zekere zin geldt ook hier: de een z 1n 
brood is de ander z 1n dood. 

Dat geldt wel bijzonder bij het weer. Als de boer de 
lucht afzoekt naar regenwolken, verheugt de badraan zich over 
de zonnige dag, welke weer veel bezoek -belooft. Wanneer 
de jongeren verlangen naar ijs en sneeuw, schudden vele 
ouderen zorgelijk het hoofd, denkende aan de kolenrekening. 
Het is toch maar goed, dat de bepaling van het weer niet in 
handen van raensen is. Ware· dat wel het. geval, wat zouden 
er dan een ruzies ontstaan. 

Het is niet alleen echter op dit gebied, dat er zulk 
een scherp tegengestelde zienswijzen bestaan. We vinden deze 
op elk gebied .• Ook in onze farailie-vereniging. 
Er zijn plattelanders en inwoners van wereldsteden. Arabte
naren en zakenraensen. Alle politieke richtingen en alle 
godsdienstige belijdenissen tellen haar aanhangers onder 
Nijdams-zonen.,Het is eigenlijk verwonderlijk, dat er bij 
zo'n heter9gene samenstelling nog een eenheid mogelijk is. 

Toch >estaat die mogelijkheid en is er die eenheid. 
Zij vindt haar grond in het feit van de gezamenlijke voor
vaders Idze Idzerts Roorda van Nijdamstra (geb. 1501) en 
Willem Willems van Nijdamstra de Oude (geb. 1560). 

Maar laten we die eenheid dan ook behouden • 
. In de eerste plaats door lid te zijn van onze familie

vereniging. Stel nu eens niet, naar de geest van deze tijd, 
de vraag:"Wat heb ik er aan en wat koop ik er voor?". 
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Laat het ideeële nu eens . zegevieren over het mater:illle •• 
Wordt en blijft dus lid-abonné. 

Laat het daar echter niet bij blijven. Wanneer er in 
deze winter weer familie-samenkomsten georganiseerd worden, 
breek er eens een avond uit en kom! 

Laten we onze voorzitter en zijn vrouw nu maar eens als 
onze oom en tante beschouwen. (Ik durf niet te zeggen als: 
pake en beppe en nog veel minder als:' stiikeroompie en suiker
tante!) Welnu, als oom en tante zelf naar Den Haag of Amster
dam of naar welke plaats ook.komen en ons uitnodigen een 
~ond bij hen te zijn, dan is het toch.niét aardig om thuis 
te blijven. Hoe meèr neven en nichten e.r komen, des te ge-
zelliger wordt het. . 

Het seizoen 1959/1960 moet een top-seizoen in onze 
familiekring worden. 
Dat kan, wanneer elkeen, die een gedachte heeft, daar uiting 

aan geeft in ons familieblad en wanneer degenen, die hier de 
gelegenheid voor hebben, meewerken om de goede gedachte tot 

' . 
uitvoering t.e brengen. 

Alkmaar. H.Nijdam LZn. 

-. -· -. -. - . 

HERFST 1959• 
Het is herfst. We hebben een pracht zomer gehad, tenminste 
voor de burgers; voor de boeren was het wel wat te droog, 
want weken acht0reen bleef de regen uit. 
Nu is hE!t herfst, en het is of de natuur nog eens alles wil 

>rtreffen, wat ze deze zomer aan goeds en schoons gebracht 
'..,,,/ ' 

heeft. 
De bomen, wonderen zijn het van ontroerende schoonheid en als 
ie stralen van de lage hel'.futzon over hun rode en gouden 
bladeren vallen, dan waant ge u in een bos, zoals ze beschreven 
<erden in.de sprookjesboeken. 
[n plaats van kabouters ziet ge paddenstoelen in allerlei 
tleuren en in de vreemdste en grilligste vormen. 
,angzaam dwarrelen de bladeren naar beneden en· elk vallend 
>lad lijkt wel een waarschuwend opgeheven vinger, manend tot 
rerken, omdat het eenmaal tijd van scheiden zal zijn. 
:en roodborst mUl'11lelt nog zijn liedje. 
'onderlijke rust. 
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Overal klinken de fijne geluidjes van goudhaantjes, 
Wat ~e'n verscheidenheid in soo:çten. 
Vele soorten, die elk jaar regelmatig over ons land naar het 
Zuiden trekken in 'het bijzonder bij plotseling invallend.è.ke>u. 
"haast je rep je" in hele zwermen naar het Zuiden spoeden. 

(wordt vervolgd). De voorzitter. -.-. -.. -.-
UIT HET"FRIESCH DAGBLAD" 

Een belangwekkend monument 

Zwartendijk hee.tte de weg van Bakkeveen naar Norg. Hij zette 
een streep door de eenzaamheid. 
Links en rechts en voor lag het moeras en achter de wandelaar 
naar Bakkeveen toe, st30~kte zien het Mande.veld uit: "alü,enigh 
eene droge heifde" noteert Franço.i's Halma in zijn .woordenboek 
Die weg was ·dus maar een smalle strook veiligheid in een on
herltergzaam gebied• 
Geen wonder, dat Willem Lodewijk - in de· veertien jaren, 
dat hij een guerilla voerde tegen de Spaanse troepen in het 
noorden van het lahd l.. Aan deze \•eg en bij die enige pàss1:tge 
in 1593 een schans liet opwerpen •.. ·. 
Die schans is er nog. Of beter: ze is er weer. Dit jaar nog 
zal ze door een restauratie, die tevens een reconstructie 
is, zijn opgeheven uit een jarenlange verwaarloz~ng. Op die 
rechté weg tussen Bakkeveen en Norg paSSE)O:rt men nu .weer een 
stoere schans, een moniiment van vroegere oorlogvoering •. 
Nederland ruimt zijn waterlinie op. Ze heeft haar plicht. j 
gedaan. Al in 1672 keerde ze de Franse troepen, die dood. , . 
liepen op het water, dat het westen van het land onbereik-, 
baar maakte. Na 1875 werd die oude, trouwe linie op modernere 
leest geschoeid, een strook verdediging tussen.de Zuiderzee 
en de Waal, tussen Muiderberg.en Gorinchem: vier kilometer 
diep en rond honderdvijftig kilometers lang en voorzien van 
stellingen, forten .en kazematten. In de eer{;te wer<eldoorlog 
behoefde de liriie geen dienst te doen, maar er kan wel ge
zegd worden dat ze toen de Duitsers ervan heeft afgescl'lrikt, 
doÓr ons land te trekken. In 1940 .echter kwamen de Duitsers 
wel en toen had de aloud~ wa terlirlie weinig og niets in te 
brengen; de verdediging ]l'ast niet· nîeer in een ._tijd van 
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ommewerpers en tanks. En daarom wordt ze nu afgedankt. 
aar in het zelfde jaar, waarin de waterlinie zonder slag 
f stoot valt, wordt één schakel in een nog oudere Friesche 
erdedigingslinie weer opgebouwd; vlak bij het Drentse Een 
eert de Zwartendijkster schans tot haar oude glorie terug. 
n dat is goed. Ze hebben historisch hun groot belang gehad. 
ie betekenis is nu erkend door het Rijk door de provincie 
rente en door de Provincie Friesland. 
e schans vertegenwoordigt een stukje noordelijke geschiedenis, 
~.arin Friesland - en dan in het bijzonder Willem Lodewijk 
_Johan Maurits van Nassau - een hoofdrol speelde. 
rof. A.E.v.Giffen, heeft de leiding van de restauratie. 
et restaureren, dat grotendeels ook reconstrueren is, blijft 
en nauwkeurig werk. Door naarstig zoeken is het mogelijk de 
ude vormen terug te vinden. Alles rust op de degelijke 
ronden, die de bodem zelf aangeeft. 
atuurlijk zijn er ook vondsten gedaan. Het werden geen 
useumstukken. Maar wel waren het stille:« getuigen van 
en stuk soldatenleven, dat zich binnen de schans heeft af
espeeld. 
r kwamen kogels voor de dag en stukken van wapens; de sol
aten lieten munten achter en dopl]elstenen~ 
r was gerookt, getuige de gebroken pijpen .• 

de v. 
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