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S A M E N U I T ! 
Het is geloof ik, een goede gewoonte eenmaal in't jaar een 
korte zeereis te maken. 
De zeelucht is gezond! Samen uit! U is aan boord van de 
"Eendracht". Inderdaad de boot is iets kleiner dan verleden 
jaar, maar gelukkig zeewaardig. Stapt u maar op! 
Natuurlijk wil ik hiermede niet zeggen, dat dit de reis van 
uw leven zal zijn, maar nodig is de reis toch wel. 
Stapt u maar op, de zeelucht is in ieder geval gezond. 
Staat u de kleinere boot niet aan? De motor heeft ook niet 
zoveel P.K. Waarom dit alles? Zie me eens aan! Weet u het 
niet? ( 
Laat mij dan op deze wijze een dringend beroep op u doen 
op daadwerkelijke steun. De schuit is groot zat, maar demo
tor moet worden omgebouwd in 300 P.K. Daarvoor is nodig een 
daadwerkelijke steun. 
Samen uit! Samen thuis! 
Heeft de zeereis u goed gedaan? Zeelucht is gezond. Samen 
thuis, wil dus dit zeggen, dat u nu uw bijdrage kunt zenden 
tot meerdere bloei van uw stichting. Ik weet het wel dat er 
veel meer dingen zijn, die onze aandacht vragen en onze steun 
nodig hebben,- maar wij kunnen uw bijdrage niet ontberen. 
Helpt u toch mee onze stichting op minstens 300 donateurs te 
brengen. 

De kapitein, 
M. S, "De Eendracht 11 • 

VAN DE NED. INDISCHE NEEF 
ONZE AANKOMST TE MEESTER-CORNELIS. 

De afstand van Batavia naar Meester-Cornelis was ,:t 10 (~ 
K.M. Wij vertrokken al vroeg in de morgen omdat er die dag 
heel wat te doen stond. Vroeg in de morgen kwamen wij dus op 
onze standplaats aan en dat was maar goed ook. In het ambte
lijke vlak moesten wij aanpresenteren en kennismaken zoals 
dat te doen gebruikelijk is hetgeen nog al vlot verliep. In 
het particuliere vlak was dat niet zo eenvoudig. De huizen, 
bestemd voor Europese onderofficieren, waarvan een fraaie 
afbeelding stond op de voorste bladzijde van het boekje dat 
•ns in Nijmegen was verstrekt, waren wel aanwezig, maar die 
waren allemaal bewoond. Het grote aantal gehuwde onder-offi
cieren dat na de eerste wereldoorlog naar ons Indië werd 
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uitgezonden, was er oorzaak van dat een groot tekort aan woon
ruimte was ontstaan. 
De militaire autoriteiten moesten van de nood een slechte 
deugd maken en zo kregen wij tijdelfjk in het kampement een 
verblijf aangewezen dat normaal ·bestemd was voor een inheems 
onder-officier. Het was een kamer van ~ 4 bij 4 meter en een 
voorgalerijtje van 2 bij 4 meter. Het geheel was van hout 
opgetrokken. Toen wij voor het eerst onze toekomstige woning 
betraden, was de indruk heel ver weg van bemoedigend. Onder 
de nieuwkomers van de Djambi waarvan een tiental eveneens in 
Meester-Cornelis was geplaatst, heerste nog al wat ontstem
ming. Geen woning en ••.•• geen salaris •.••. zoals ons beloofd 
was!!! 1 t Waren beide wel heel moeilijk te verteren proble
men. Lange gezichten natuurlijk met als van zelf als bijkomen
de omstandigheid, enkele dames die met het hoofd in de han
den gingen zitten schreien. De voorspiegelingen in Nijmegen 
waren ook te mooi geweest en onze verwachtingen daardoor te 
hoog gespannen hetgeen nu oorzaak was dat de schrille werke-
lijkheid hard aankwam. Er werd gemopperd op alles en nog wat 
maar uitkomst brengt dat ook al niet. 1 t Is moeilijk en de 
één kan dat beter als de andere maar de beste weg in zulke 
omstandigheden is wel heel zeker, dat de mens zi·ch moet schik
ken in die ongunstige toestanden en trachten met <bpgewektheid 
er van te maken, wat er van te maken is. 
Wij stonden in ons "huis". Onze voorganger-bewoner, was blijk
baar een liefhebber van filmsterren en andere "beroemdheden" 
geweest. De foto's die in couranten en tijdschriften waren 
verschenen, had hij netjes uitgeknipt en nog netter op de 
wanden van de kamer geplakt. Hoeveel precies de wanden van 
onze huiskamer sierden, kan ik niet bij benadering schrijven, 
waren de wanden daar compleet mee bedekt. 1 t Had wel iets weg 
van een weelderig uitgedoste bioscoop-reclame. De compagnies
commandant had mij een paar dagen vrij van dienst gegeven om 
mijn particuliere zaken te regelen en die hebben wij actief 
benut. Al direct moest het nodige meubilair worden aangeschaft 
en daar gingen wij dan maar als eerste en voornaamste bezig
heid op af. Wij vergaten ni<e_t een f1_i_nk petroleumstel te ko
pen met een grote waterketel, een flinke emmer en een vol
doende hoeveelheid zeep, gereedschappen die men niét kan mis
sen om een kamer met voorgalerij van boven tot en met beneden 
schoon te zeepsoppen. Wat hebben wij toen samen gewerkt! 
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1 s Avonds, toen onze gekochte spullen arriveerden, was onze 
kamer met voorgalerij fris en schoon, de spullen konden op 
de daarvoor bestemde plaatsen worden gezet en wij konden 
voor het eerst in ons eigen indische bed met een voldaan ge~ 
voel de nacht tegemoet gaan. Wij hadden dus de moeilijkheden 
van die eerste dag overwonnen en daarbij onder de bedrijven 
door elkaar .opnieuw beloofd samen te zullen doorzetten om 
alle moeilijkheden de baas te worden. Het particuliere vlak 
kon dus marcheren. Het ambtelijke vlak eischte nu de volle
dige belangstelling. De militaire omstandigheden lagen er 
wel wat anders als die in Nederland. De moeilijkheden zaten 
niet in leger-orders en dienstvoorschriften, die kwamen wel ( 
overeen met de ons bekende in' t moederland. Maar, ·als je 
als Nederlands Onderofficier daar de compagnie binnen komt 
en de soldaten-kamers .betreedt, kijk je toch .wel even je 
ogen. uit! Naast elke soldaat op de chambréé stond een echt
genote met gemiddeld twee kinderen. En dat huisde daar alle
maal bij elkaar. Overdag waren de klamboe's opgenomen en la
gen dus boven op het linnen bovenstuk en 1 s nachts vormden 
die klamboe 1s de scheiding tussen de gezinnen. Onderling 
hadden ze wel gezorgd dat de gordijnstof niet al te door
zichtig was. Man en vrouw sliepen op een twee persoons slaap
tafel die op 2 schragen ongeveer één meter hoog boven het 
vloeroppervlak stond en onder die slaaptafel lagen de kin
deren. Bij de dagelijkse diensten ~oesten echtgenoten en kin
deren de Chambréé tijdig verlaten en zich begeven naar de 
voor hen ingerichte z,g. vrouwen loods. Daar was voor hen ge
legenheid om te koken en voor de kinderen een soort speel
plaats ingericht. Bij het zien van dat alles met je neder~ 
landse begrippen, leek het, alsof een op die wijze onderge- ( 
brachtE samenleving wel tot onmogelijke uitwassen moest lei
den. Toch bleek bij nadere kennismaking, dat die uitwassen 
nog al meevielen en dat die samenleving meerdere mooie aspec
ten vertoonde die de betrokken mensen sierden waardoor een 
vergelijk met andere volksgroepen beslist niet in hun nadeel 
uitviel. Een volgende keer schrijf ik daar nog wel eens wat 
van. -.-.-.-"-.-
Naschrift. 
Het bestuur van onze "Nijdamstra Stichting" dank ik nog wel 
hartelijk voor de goede wensen voor het Kerstfeest van 1962 
en het nieuwe jaar 1963 als vermeld in ·de "Tynge" van decem-
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ber 1962. U en de Uwen het beste van het beste gewenst, dat 
is Gods rijksten Zegen voor 1963 en in lengte van dagen. 

Hoogachtend, 
Uw neef 
Lou rens. 

S P E C I F I C A T I E 

Onkosten: Familiedag 

Circulaires 
Deelnemerskaarten 
Reiskostenvergoeding 
Touringcar 
+ fooi chauffeur 
Buskosten Arnhem 
+ fooi chauffeur 
Ontvangst Carnegie-Hotel 
Bedriegertjes 
Westerbouwing 
Boottocht 
Diner 
Filmopnamen 
Diversen 

f. 284.--

" 20.--
f. 98.--

7.50 

TOTAAL 

1962. 

f. 10.40 

" 15.68 

" 326.70 

" 304.--

" 105.50 

" 46.--

" 19.30 

" 75.--

" 60.45 

" 345.--

" 50.25 

" 11~72 

f.1370.--
===:::::::===== 

Er wordt zo vaak opgemerkt: "Waarom houden wij niet ieder 
jaar een familie-réunie?", maar als u deze cijfers bekijkt 
en u zich realiseert dat dit allemaal betaald moet worden 
van die paar gulden contributie, dan zult u ongetwijfeld be
grijpen, dat dit niet mogelijk is. 
Dit is dan ook de reden, dat andere verenigingen het zoge
naamde lustrum (d.w.z. om de vijf jaar) vieren. 
Tot op heden maken wij zeer terecht een zeer gunstige uit
zondering. 
Daarom is het wel eens nuttig, dat u weet, welke kosten er 
aan het houden van een familiedag verbonden zijn. 

C.van der Schoot, Azn. 
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Boeksaldo 1961 f. 
Kasgeld (gestort op girorek.) 11 

Inschrijfgelden Fam. dag '6 2 " 
Aan donaties(contributies) 11 

Il 

f.94.--

419.86 
100.--
755.--
265.50 
963.75 Aan abonnementsgelden 

Vrijwillige bijdragen 
af:aanschaffingen 

Rijkspostspaarbank 
26.--

11 1635.22 

T o t a a 1: f.4165.33 

Ui'tgave "Nijdamstra Tynge" 
Kosten Familiedag 1962 
Drukwerken 
Porti-telefoonkosten 
Reis-· en verblijfkosten 
Vergaderingskosten 
Do natie: 11Fryske Akademy 11 

Contr. "Ned. Geneal. Verè.'1 

Diversen 
Op spaarrekening gestort 
Stichtingsgelden 
Saldo Aanschaffingsfonds 
Algemeen Reserve 

T o t a a 1 

f. 446.--
11 1370.--
11 124.75 
Il 27.0i 
Il 7.30 
Il -.--
Il 10.--
11 12.50 
Il 21.25 
Il 5 11 • 25 
Il 100.--
11 35.22 
Il 1500.--

f.4165-33 

De meerdere kosten (f. 615.--), voor de familiedag 1962, waaraan 79 leden deel
namen, werden onttrokken aan de Algemene Reserve. 
Het kasgeld ad. f. 100.-- werd op girorekening teruggestort, waarna het gehele 
saldo ad. f. 511.25 öp de spaarrekening bij de Rijkspostspaarbank werd bijge
schreven. 
Hiermede werd de Algemene Reserve op f, 1500.-- gebra~ht, waaruit aanstonds 
het vijfde deel van het Nijdamstra-boek kan worden bekostigd. 

De penningmeester. 



( 

7 

0 N T V A N G E N 
Vrijwillige bijdragen in 1962 voor het Aanschaffingsfonds. 

H.N. 

D.C.N. 

A.J. 

O.K.-V. 

E. P. -J. 

R.d.G.-N. 

A.J.V. 

A.N. 

P.H.N. 

H.N.-S. 

A.D.-N. 

o.w. 

te A. f. 1.50 

te A. 11 0.50 

te A. 11 1.50 

te A. 

te 

te 

E. 

c. 
te D. 

te E. 

te G. 

te G. 

·te G. 

te H. 

te ll. 

" 2. --

Il 

" 
" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

1.50 

1. 50 

1. --

1. 50 

1.--

1. 50 

2.75 

1. 50 

1.50 

s.1.-v. 
J.K.N. 

M.A.-N 

G.H"N. 

K.l!.-J. 

H.W. 

J .-v. 
J "F.N. 

A.V. 

n.w. 
F"E.N. 

T. V.-N. 

N.N. = f. 52.50 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

te 

J. f. 3.25 

L. 11 1 • 50 

M. 11 1 • 50 

o. Il 

o. Il 

o. " 
P. Il 

R. Il 

s. Il 

s. Il 

s. Il 

w. Il 

w. Il 

5.--

1. 50 

0.50 

1.50 

1.--

1. 50 

1.50 

0.50 

1.50 

1.50 

N.B. Het verbindingsteken (-) inplaats van "punt" duidt 

erop, dat voor deze initialen de aanduiding: "Mevrouw" 

( beheort te staan. 

Totaal dus f. 94.--. 

Hierbij gevoegd de gekweekte rente over 1962 ad. f. 22.56, 

verminderd met gedane aanschaffingen ten bedrage van 

f. 68.--, maakte dat het Aanschaffingsfonds per 31 december 

1962 sloot met een voordelig saldo van f. 35.22. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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JOUKE FEENSTRA 
- --·------ ----- -- --- --

--- -- -rJÓ~AN H. VAN DRIEL 

en 

HENDRIKJE WINIA 

en 

MARGARETHA WYNIA : ; 

geven mede namens wederzijd- i 

se ouders, kennis van hun 
voornemen in het huwelijk te 1 

i treden op donderdag 27 dec. · 

hebben de eer U, mede namens 
wederzijdse ouders,kennis te 
geven van hun voorgenomen 
huwel_ijk, waarvan de vol trek- i 
king D.V. zal plaats vinden a.s. 1 s namiddags 1.45 uur , 

op het Gemeen tehuis te Sneek.: op dinsdag 29 janu"ri 1-963 te ( 
14. 20 uur te_n stadhuize Burg. i 
de Monchyplein 14. 

Kerkelijke bevestiging 1 s a
vonds 7 uur in de Ned. Herv. 
Kerk te Nijland, door de 
Weleerw. Heer Ds. M.J.J. 
Bonting. 

december 196 2 

Nijland, Dorpstraat 103. 
Sneek, Leeuwarderweg 76. 

Gelegenheid te feliciteren 
1 op de t~ouwdag 1 s avonds 

vanaf 8 uur in "Het gebouw" 
te Nijland. 

Toekomstig adres: Worp 
Tjaardastraat 21, Sneek. 

Kerkelijke bevestiging om 
15.15 uur in de Mirtekerk, 
Vierheemskinderenstraat 91, 
door de Weleerwaarde Heer Ds. 
D. Bouwknegt. 

1 s-Gravenhage, januari 1963 

Rhijnvis Feithlaan 131, 
Vierheemskinderenstraat 128. 

1 

1 Receptie van 17.00 - 1s.30 uu:tj 
in Restaurant 11Boschlust 11 • 

! Bezuidenhoutseweg 2, Den- Haag.I 
1 1 
i Toekomstig adres: i 
1 Rhijnvis Feithlaan 131. i 
1 • ( 

+-- --------- ----- . - --- -- --- -- - -- --- -- -- --1- ·- --- --- ---- --- -- - -- --·- --- --· --- --- --- ---1 

: GETROUWD: 
Voor uw belangstelling bij 

Pieter Wijnia, Follega, ') ·.-
ons huwelijk ondervonden zeg-

en 
gen wij u hartelijk dank. 

Grietje Bakker, te Echten. 
WIM en LENY NIJDAM. 

januari 1963. i 
i Sint-Pancras, januari 1963. 

-~----·-------------------------------~-----------------···-----·--------·-·-· 
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God die leven neemt en 

! geeft, verblijdde ons z.eer 
1 met de geboorte van een 
! welgeschapen dochtertje en 
' zusje 

SYTSKE. 

G. Tjalsma 
U. Tjalsma 
Durk. 

- Nijdam 

Oppenhuizen 41, 
26 november 1 62, Bakkerij. 

1 

1 

Met grote bijdschap geven 
wij kennis van de geboorte 
van ons zoontje 

EELTJE 

G. Wijnja 
T. Wijnja - de Boer. 

Nijland, 11 december 1 62~ 
Jongedijk 185. 

1 -1 
! -~ -----·-·· - -"-------···--·---- ------~-----"'---------~---------------- -----·--; 
; Met dank aan God en grote ! Met grote blijdschap geven : 
; blijdschap geven wij kennis 1 wij kennis van de geboorte 
: van de geboorte van een van ons zoontje en broertje 
1 

welgeschapen dochtertje en 
! . i ZUSJ e 

HENDRIKJE AUKJE 

. A. Ploegstra 
; H.J. Ploegstra 
i Jinke. 

- Nijdam 

UILKE 

Joh. H. Hoogeveen 
R. Hoogeveen - Wijnja 
Gonnie. 

Echtenerbrug, 18 dec. 1962, 
Turfkade. 

J Leeuwarden, 13 dec. 1 62. i 
: Eikenstraat 14c. i ! 
i .. -.... --· ... -. -- . -- . --. -· ------. - . _ _.. - -- --. ~ --------. -. -. -. -- . -. -. -. -- . -- . -. -. -. - ·--i 

:HARRIT WILLEM 
! 
l zoon van 

P. Winia en 
F. Twijnstra. 

Voor de vele blijken van be
lang~telling voor en bij ons 
huwelijk ondervonden, onze 
hartelijke dank. 

J. Wijnja 
jNijega H.O. januari 1 63 J, Wijnja - Plantenga. 

1 

1 

! , Sneek, Gonggrijpstraat ·19. . 

L;_.:....._~·" ______ " ____ ---....---"--1------------------------~---·-- ... -~ 
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Door een droevig ongeval Heden nam de Here na een ' 
nam de Here tot Zich ons in- langdurig~ maar blijmoedig 
nig geliefd dochtertje en gedragen lijden nog vrij 
zusje plotseling tot Zich, onze 

SANNIE 

op de aanvallige leeftijd 
van 5 jaar. 

Ik heb U bij uw naam geroe-. 
pen. Gij zijt Mijn. 

De diepbedroefden: 
J. Haagsma 
s. Haagsma - Nijdam 
Hessel Jacob. 

Scharnegoutum, 11 dec. 1962. 

Rijksstraatweg 284. 

Condoleantiebezoek donderdag 
13 dec. 's avonds van 8 - 9 
uur in "Tali tha Koem", Sin- 1 

gel 44, Snesrl:. 1 

De rouw~ienst zal plaats vin~ 1-

1 den op vrijdag 14 dec. 1 s i 
middags 2 uur in de Ned.Herv. 
kerk te Scharnegoutum. 

Tot onze grote droefheid 
overleed plotseling onze 
lieve zoon, broeder zwager 
en oom 

PIETER NIJDAM 

oud 33 jaar. 

Laag - Keppel 
Th. Ni jdam 
A. Nij dam Wals tra. 

Den Haag : 
P. v.d. Erve - Nijdam 
w.s"v.d. Erve, en kinderen.] 

' 

lieve dochter, zuster en 
tante 

JOHANNA WINIA 

op de leeftijd van 37 jaar. 

Gezang 282. 

De diepbedroefden: 

Gauw: 
Sj. Winia 
G. Winia - Nettinga 

Oosthem: 
A. Stolte - Winia 
R. stolte 

Amersfoort: 
R. Winia 
E. Winia - Boersma 

Hichtum: 
H. Winia 
A; Winia - Tjalsma 

Oudega-w.: 
B. Boersma·- Winia 
c. Boersma 

Ferwerd: 
A. Klijnstra Winia 
L. Klijnstra 

Hollum (Am.): 
J .L. Winia 
F. Winia - de Vries 

Harlingen: L. Winia 
J.J. Winia - Geerts 

Scharnegoutum: Sj. Winia 
E. Winia - d_e Vries. 
Maassluis:J.Eekma-Winia 
J. Eekma. 

-i 
( 

Laag-Keppel, 7 jan 1 63. 
Nachtegaalplein 1. 

Gauw: E. M. Winia, J. Fopn;ia ) 
Gauw, 8 febr. 1 63. \verl. 

- _ .. ; .. " 
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FAN IT FRYSKE MED. 

Elfstedentocht 1963. 

Voor televisie, radio en in de krant hebt U kunnen zien, ho
ren en lezen van de barre en bovenmenselijke Elfstedentocht, 
die de 1Bde januari 1963 is gehouden. 
Echter wil ik vertellen, hoe mijn vrouw en ik bij de Elfste
dentocht zo. nabij betrokken raakten. 
Donderdagmorgen voor 8 uur (i:C stond net onder de. "'11011.che )raitel
de bij ons de telefoon. Mijn vrouw nam op en ineens hoorde 

( 'ik zo iets als een jammerkreet. zo onder de douche weg vloog 
ik de overloop op, denkende, dat één van onze kinderen bij 
een au to-ongeluk be trokken was en schreeuwde: 11 Wa t is er ge
beurd!" 110, 11 riep mijn vrouw terug "Gerrit wil mee doen aan 
de Elfstederitocht''• Opgelucht schreeuwde ik terug: ''Afraden! 
1 t Wordt een tocht, waarbij hij zijn leven op het spel zet", 
en ging naar de badkamer terug. 
Klaar en beneden gekomen zei mijn vrouw: "Niets aan te doen". 
Hij wil mee doen •. Na .zijn werk in Rotterdam komt hij naar 
Leeuwarden om zich te laten inschrijven en dan naar ons in 
Sneek. Hij wilde niet luisteren en deed alleen maar bestel
lingen: rekverbanden voor de enkels, rozijnen, suikerklont
jes en worsten ~oor proviand onderweg''• 
Dus niets meer aan te doen. Hem nog bereiken en tot andere 
gedachten brengen was onmogelijk. Alleen hoopte ik nog, dat 
hij 's middags vrijaf kon nemen om intijds naar Leeuwarden 
te reizen om dan tegen de avond bij ons te zijn. Hij kon dan 
vroeg naar bed gaan, een goede nachtrust genieten en in de 
beste conditie de volgende morgen de tocht beginnen. 
Wij dus de opeenvolgende treinen van kwart voor 5, kwart 
voor 6, enz. maar afwachten. Maar geen Gerrit. Hoe moest dit 
komen! Om kwart voor 9 een telefoontje uit Leeuwarden: "Ben 
om 8 uur in Leeuwarden aangekomen, heb me laten inschrijven, 
wat vlot ging, maar miste de trein van half 9. Jullie kunnen 
me.:!:_ 10 uur verwachten". Dat was me wat! Tien uur in Sneek! 
Dan eten en voorbereidingen treffen. Dat wordt minstens 11 
uur voor Gerrit op bed ligt! En dan vier uur weer opstaan om 
de trein van 5 uur naar Leeuwarden te nemen voor de start. 
Wat moest dit worden! Gelukkig viel het iets mee. Zijn deel
nemerskaart lag tussen acht en negen duizend; niet eerder 
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starten dan s.10 uur. 
Wij van 10 uur af alle drie druk bezig alles in orde te bren
gen en klaar te leggen voor vrijdagmorgen. Toen naar bed met 
de wekker op 6 uur. 
Van slapen is bij mijn vrouw en mij niet veel gekomen. 
Voor 6 uur waren we al weer in de wapens en om zeven uur za
gen we onze zoon na, die het onbekende, maar wij wisten het. 
zeer zware avontuur tegemoet ging. Deze Elfstedentocht zou 
een heel andere worden, dan die in 1954, toen hij zijn eerste 
Elfstedenkruisje veroverde. 
Hoe zou het nu gaan·! 
Ik ging om 9 uur naar mijn kantoor, onbewust van wat er zich 1 
die morgen zou afspelen. Toe ik om 12 uur thuis kwam, vond 1 

ik mijn vrouw overstuur en zenuwachtig. Wat was er gebeurd! 
Door de telefoon had Gerrit haar~ 10 uur verteld, dat hij 
bij Oosterwierum was komen te vallen. Hij meende, dat het 
niet efg was. Toen hij weer opstond kon hij echter zijn lin
kerarn. niet meer op de rug krijgen• Hij reed door naar een 
E.H.B.0.-post. Daar was een dokter aanwezig, die constateerde 
wat hij zelf al vermoedde, dat zijn arm "uit het potje" was. 
Hij kreeg een briefje mee voor de chirurg van het ziekenhuis 
te Sneek. Daar begaf hij zich dus heen in het stellige weten, 
dat dit het einde betekende van zijn tweede Elfstedentoèht. 
In het ziekenhuis werd zijn arm weer "in het potje" gebracht. 
De lichte narcose was hij gauw te boven. En ••••• toen vond 
hij zich weer zo fit, dat hij door wilde zetten! Met één 
afstempeling in Bussum terug te keren was toch te gek! 
Hoe wij gesteld waren, behoef ik zeker niet te beschrijven. 
Het middageten lieten wij voor wat het was. In ons spookte 
slechts één gedachte: hoe zal dit gaan! Niet er aan denken, \. 
dat hij nog eens zou komen te vallen! 
De berichten voor de radio werden steeds onheilspellender, 
harde en scherpe N.O. wind, veel stuiffsneeuw, geeri doorkomen 
aan, een moordende tocht met geweldig veel ongevallen, bles
sures en bevriezingen. 
Om Gerrit op de één of andere manier te bereiken was geen 
sprake van. Wachten maar, al maar wachten! 
Voor de radio: degenen, dte na één uur in Woudsend aankwamen, 
werden uit de tocht genomen: de banen waren niet meer berijd
baar en hun doel ·zouden ze toch niet bereiken. 
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Zou Gerrit daar bij zijn? Het werd 2 uur, 3 uur, 4 uur, geen 
Gerrit. Dus toch Woudsend gepasseerd. Steeds onheilspellender 
berichten. 
Om half 5 een schreeuw van mijn vrouw: "Dêr is er"! Ja werke
lijk, Gerrit stond voor de deur! Tot Bolsward was hij gekomen. 

·Naar Harlingen, Franeker wachtte hem zo'n onmenselijk zware 
tocht en daarna bij duister door de gruwelijk winterse en 
J)oolse verlatenheid van het Bildt naar Dokkum. Gerrit zag 
geen kans! In Bolsward stond een bus voor Sneek en hij nam 
het zeer verstandige besluit er mee op te houden en de bus 
naar Sneek te nemen. En dit was maar goed, want hij had voor 
5 uur Franeker niet bereikt en wie daar na vijven aankwam 
mocht niet verder. 
Ondanks de pijnlijke arm was Gerrit gelukkig aardig monter. 
Veel plezier had hij niet beleefd. In de file van tochtrij
ders kon men niet opschieten. Op de Fluessen reed men in 
wolken stuifsneeuw. Het stuk Parrega-Bolsward was moordend! 
Aardig nog te vertellen, dat hij ·opeens onder het rijden een 
bol vormig lichaam ach ter zich voelde:• . 
Omkijkend bleek dat het hoofd te zijn van een toerrijder die 
bijna met z'n neus op het ijs achter hem voort scharrelde. 
Gerrit waarschuwde de man wat afstand te houden, anders liep 
hij gevaar de punt van een achter uitslaande schaats in zijn 
gezicht te krijgen. 
Toch was Gerrit nog gelukkig met zijn moeizaam veroverde 
zeven stempels; al kon er deze keer geen tweede kruisje aan 
het eerste worden toegevoegd. 
Natuurlijk was zijn eerste werk zijn vrouw op te bellen, dát 
hij weer veilig en goed in de ouderlijke woning te Sneek 
111as aangekomen. 
De volgende dag reisde h.i.j, weer af naar Bussum, zijn ouders 
achterlatende met de blij.de gedachte, dat dit. avontuur voor 
hun zoon nog goed was afgelopen en het gezonde verstand het 
bij hem gewonnen had van de Friese koppigheid om toch door 
te zetten. 
Vergeten doen we echter deze 1Bde januari 1963 niet! 
En zo zullen er tallozen met ons zijn, voor wie het misschien 
nog een angstiger dag is geweest dan voor ons! 

.A. Vleer. 
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CORRESPONDENTIE: 
Neef H. Nijdam te Nijega (H.O.). Hartelijk dank voor Uw schrij• 
ven van 3 dec. 1962. Het doet mij goed dat U met mijn plan 
betreffende het 5de deel van ons familieboek instemt. Te zijner 
tijd hopen wij op Uw brief terug te komen. Mogen velen Uw voor
beeld volgen door ook hun instemming en steun toe te zeggen 
bij het samenstellen van het 5de deel van het Nydamstra-boek. 

A. Vleer. 

In Den Haag slaagde de 3e januari j.l. onze neef G. Vleer te 
Bussum voor het examen 1ste stuurman grote handelsvaart. ( 

Henk Nijdam is uitgeroepen tot sportman van het jaar. Jo de 
Roo kwam op de tweede plaats, Johan Bontekoe werd derde en 
Henk v.d. Grift vierde. Sportvrouw van het jaar werd Sjoukje 
Dijkstra gevold door Adrie Lasterie. Amsterdam kreeg het pre
dicaat Sport 19-12 stad van het jaar 1962. 

, .. -,._"_",","," .... -." . . 

Jaarlijks Schooltoneel in St. Nic. 

KINDEREN SPELEN ALS WARE ACTEURS 

10-12-1962. 

St.Nicolaasga - Wat ongeveer 40 jaar geleden als een bescheiden 
pogen werd ondernomen, is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een manifestatie van het kunnen toneelspelen van de leerlingen 
der openbare scholen. Zaterdagavond luisterde dan ook weer een', 
stampvolle zaal met ouders- grootouders en vrienden van het 
openbaar onderwijs naar het spel der jeugd. 
Bij de voorbereiding van dit feest misten wij echter iemand, de 
heer Vleer voor wie dit werk een stuk van zijn leven was. Het 
is jammer, dat wij hem moesten missen. 
De jongsten, leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 o.penden de avond 
met het spelen van een door de onderwijzeres mevrouw Vleer ge
schreven sprookje: "Prinseske Wilma en lytse Sibe 11 • 

Zonder één der anderen te kort te willen doen, was vooral het 
spel der boze fee bijzonder echt. Het geheel werd door de kleu
ters voortreffelijk gespeeld, de echte kinderlijke toon waarin 
dit sprookje geschreven was, deed veel toe aan het natuurlijke 

spel der kinderen. 



15 

Het slotwoord werd namens de ouder-commissie gesproken door 
de heer K. Wester, die allen dankte, in het bijzonder mevrouw 
Vleer, die onder moeilijke omstandigheden toch dit werk heeft 
doorgezet. 

WIEBE WIJNJA GREEP DE HOOFDPRIJS IN OUDKERK. 
2-1-1963. 

Oudkerk - Waarschijnlijk mede door het koude weer en de 
slechte wegen waren er niet veel rijders van naam afgekomen 
op het mooie prijzen-totaal van f. 300.-- voor de mannenriJ-

( derij op nieuwjaarsdag. Wiebe Wijnja en Bertus Bijlstra vorm
den daarop een uitzondering en de loting was zodanig uitge
vallen, dat zij elkaar pas in de finale troffen. Dat duel 
werd door Wijnja in drie ritten gewonnen, die daarmede hon
derd gulden binnenhaalde. 

HOOGEZAND. 

15 deelnemers namen deel aan de wedstrijd. 
Wiebe Wijnja, ging met de eerste prijs strijken. 

In Kampen en St. Johannesga moest neef Wiebe met een 
2e prijs genoegen nemen. 

6-12-1962. 

WARGA - Glimlachend reed Arjen Dijkstra uit Nij-Beets gis
termiddag de laatste 50 meter tijdens de finale tegen Wiebe 
Wijnja uit Uitwellingerga. 
Het was een groots slot van een prachtige mannenrijderij 
kortebaan op de "Wergeaster Reed-baan". 
Stralend winterweer, veel publiek, veel spanning en ••••.•• 
veel valse starts. 
Toch was alles nét voordat de mist op kwam zetten, afgelo
pen. 
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De IJsclub "WOTJDSEND"-schreef een wedstrijd uit voor het 
kampioenschap van mannen van Wynbr1tseradeel en IJlst. 
G. Wijnja te Oppenhuizen won de 3e prijs. 

12-1 BOTSING TE OLDEBOORN 1963. 
Oldeboorn - Op de provinciale weg ter hoogte van de Sminia
weg botste gisteren een personenauto, bestuurd door de heer 
A. Nijdam uit Haskerdijken, tegen een gemeente-vrachtauto 
van Utingeradeel. De heer Nijdam liep enkele schra.mmen op, 
maar zijn auto werd nogal .ernstig beschadigd. 
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