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68. 
~Wie weet er nog iets meer van?" 

Van één onze'.!:' leden ontving ik een paar rouwbrieven ter in
zage luidende als volgt' 

"Heden overleed, zeer onverwachts, in zijnen Heer en Hei
land, onze geliefe Man, Vader, Behuwd- en Grootvader: 

HENDRIK NIJDAM, 

in den ouderdom van 67 jaar, na een gelukkig huwelijk van 
ruim 45 jaar. 
Groningen, 30 November 19)0. 
Baanstraat 26. ( 

O. Nijdam-Nijdam 
H. Nijdam 
B. !lijdam-Pol 
A. Nijdam 
F, Nijdam-Westevaarder 
P. van der Velde-Nijdam 
G, van der Velde 
G. Dijkstra-Nijdam ) B (?r.) 
Vl. Dijkstra ) eers 
H. Nijda."1 en Verloofde 
M.A. Nijdam 
R •. H. Nijdam-Bloksma 
en kleinkinderen. 

De teraardebestelling zal plaats hebben op Vfoensdag 3 
December a,s,ep de Zuiderbegraafplaats. Vertrek van het 
Sterfhuis l0,30 uur," 

en 
"Heden overleed, na een geduldig lijden, in haar Heer en 
Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd, Groot- en Over
grootmoeder 

GEESSIEN NIJD.l\JJ, 
sedert 30 November 1930 weduwe van HENDRIK UIJDJ\J\I, in den 
ouderdom van ruim '75 jaar. 
Groningen, 3 Juli 1941 
Albertine Agnesstraat Ba, 

H. Nijdam, 
B. Nijdam-Pol 
A. Nijdam 
F. Nijdam-Westevaarder 
P. van der Velde-Nijdam 
G. van der Velde 



( 

G. Dijkstra-Nij dam (Beers-F:r.) 
H. Nij.dam 
H. Nijdam-Brouwer 
M.A. Nijdam 
R.H. Nijdam-Bloksma 
klein,- en achterkleinkinderen. 

De teraardebestcllling zal pla&ts hebben Maandag 7 Juli a.s. 
op de Zuiderbegraafplaats. 
Vertrek van het Sterfhuis 11.30 uur. 11 

De respectievelijke grootouders van Hendrik en Gee.ssier:. 
staan vermeld in het vierde deel van Het N.iJdamstra-Boek op 
de pagina's 354 (VIII.477) en 355 (VIII 481). 
Ëen -zöon van Hendrik :Berends N'i;fdäïn; ën -Gëertruid Hendriks 
Timmer, name1ijk 
ANDRIES HENDRIKS, geboren 7 juni 1833, Hoornsedijk, trouwde 
9 mei 1857 te Haren net ;;!aria Dekker, geboren 6 augustus 1832 
te Eelde, d.ochter van Johannes Dekker, verver en glazenmaker 
en Geertien:Mdring~ 
Kinderen: 

Geertien geboren 5,1,1858 Hoornsedijk . 
Geertruid Il s.5.1861, overleden 4,8,1873 ald, 
Hendrik " 4.8.1863 
Johanna n 1.1.1866, overleden 2.9.1868 ald, 
Johar;IJ.es 11 .10.1868 overleden 13.4.1869 ald. 
Johanna tl 22. 3.1870 
Andries Il 9.9.1872 overleden 28.10.1872 ald. 

-----
Een zoon van Andries Berends Nijdam en Annechien Harms Bonder, 
met name HARM lll:TDHIES, geborer: 4 januari 1823, Hoornsedijk, 
overleed vanwege een ongeval op 30 december 1865 te Hoogkerk, 
huwde 11 oktober 1856 te Eelde met Pieterke Wieringa te 
Ezinge, dochter van Sieger Luitjens fiieringa, visser en 
Maria Harmannus. Spijkerman. 
Kinderen: 

Annechien geboren 28, 6.1857 te Paterswolde 
Maria Il 7.12.1858 " " 
Andries " 20. 9.1860 " tl 

Ebeltje Il 2L. 1.1863 " Il 

Geessien Il 18. 9.1865 Il Il 
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Uit een schrijven van de Gemeente Haren (Gr.) vernam ik, 
dat genoemde Andries Nijdam (18 april 1912 te Haren over
leden) 8 mei 1886 te Haren hertreuwde met de echtgenote 
van Harm Andries Nijdam te wèten Pieterke \lfieringa, ge
boren 23 augustus 1833 te Ezinge en overleden te Gronin
gen d.d. ,13 november 1914. 

24 mei 1885 werden Hendrik en Geessien Hijdam te Gronin
gen man en vrouw en een jaar later bovendien nog broer en 
zus. 

Op pagina 309 van Het Nijdamstra Boek (deel IV) staat o.m. 
het huwelijk van 
THOMAS BOTES NIJDAM en SJOERDJE 'l'JEERDS DE BOER vermeld. 
Iiannelijke nakomelingen uit dit huwelijk waren: 
TJEERD, BOTE, AUKE, DURK en PIETER. 
Van Bete en Pieter weet ik tot op heden niets (wie wel?) 
maar van 
TJEER:0 'l:HOIIAS lHJDAM, geboren 9 augustus 1811 te Oost
hem is bekend, dat deze slager en schipper op 26 janua
ri 1839 te W;rrnbritseradeel huwde met& 
1.• KLAASKE KI,AZBiS JAARSMA, geboren 17 .l.1814 te Heeg en 

overleden 13,5.1872 aldaar, dochter van Klaas Thijses 
,Jaarsma en' Aiitje Jans van der Veen, 

II.13 juni 1873 te Wymbritseradeel hertrouwde met: 
- GÈRBRIG VAN NE'L'TEN,. geboren 31 ·januari 1834 te Heeg, 

dochter van f!leije Geerts van Netten en Jitske Roe
lofs Boven.lcamp. 

Kinderen: 

Sjoerdje Tjeerds, 

Klaas Tjeerfü1, 

Antje Tjeerds 

Pieter Tjeerds 

geboren 8 oktober 1839 te,Heeg, 
t:çouwde 25 september 1858 te Wymbrit
seradeel met timmerman Sjouke Jitzes 
de Vries te Heeg. 
geboren 7 mae.rt 1841 te Heeg, overle
den 14 november 1920 te Sneek, van be
roep schipper, huwde 8 oktober 1870 te 
Wymbritseradeel met Sijbregje Bakker, 
geboren 23 april.1849 te Sloten, over
leden 28 december 1920 te S!leek, 
dochter van H~rtrnan Anthoon Bakker en 
Hiltje Ates d.e Jager. 
geboren 6 oktober 1842 te Heeg, overle-
den 6 juli 1866 'aldaar. · 
geboren 17 april 1844 te Heeg, overle-

( 



( 
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Pieter Tjeerds 

Lipkjen Tjeerds 

Thomas Tjeerds 

71, 

den 18 januari 1845 aldaar, 
geboren 11 januari 1846 te Heeg, 
ongehuwd en varensgezel. overle
den 13 mei 1872 te Heeg. 
geboren 5 januari 1851 te Heeg, 
trouwde 16 maart 1872 te Wymbrit-
seradeel met Bauke Rinzes Veen
stra, schipper van Eernewoude. 
geboren 19 oktober 1852 te Heeg, 
overleden 8 januari 1896 ts Gor-
redijk, van beroep schipper,huwde 
17 december 1877 te IJlst met 
Tjeerdje Zult, geboren 27 maart 
1854 te IJlst, overleden te Zèist 
10 april 1932, stalhouder/zeil
maker, dochter van Willem Jeltes 
Zult en Trijntje Aukes de Vries. 

AUKE THOMAS NIJDAM, geboren 23 mei 1821 te Westhém, overleden 
12 september 1917 te Gaastmeer,arbeider, later veerschipper, 
trouwde 16 mei 1846 te Wymbri t seradeel met' 
BOTJE BOTES NIJDAM, geboren 17 juni-1825 te IJlst, dochter van 
Bate Sijbrens Nijdam en Geertje Pieters Boomsma. 
Kinderen'-

Thomas Aukes 

Geertje Aukes 

Sjutje Aukes 

Rinske Aukes 

Sybrichje Aukes 

geboren 7 juli 1847 te Gaastmeer, 
schipper, trouwde 13 mei 1871 te 
Wymbritseradeel met Dieuwke Ja
cobs Muller, geboren 7 september 
1847 te Workum, dochter van Jacob 
Ernst Muller en PEtrik Si~kes ten 
Hoorno 
geboren 8 augustus 1849 te Gaast
meer, overleden 29 maart 1923 te 
Sneek, trouwde 20 april 1872 te 
Sneek met Abel Willems Pot, win
kelier van Woudsend. 
-geboren 26 mei 1851 te Gaastmeer, 
overleden 7 maart 1860 aldaar. 
geboren '3 november 1854 te Gaast
meen. 
geboren 7 februari 1858 te Gaast
meer, -.overleden '}O -oktober 1859 
aldàar~·-



Bote Aukes 

Pieter Aukes 

Sjoerdtje Aukes 

72. 
geboren 2 februari 1861 te Gaastmeer, 
scl:ipper bij de Stoombootmaatschappij 
Groningen-Lemmer (wie weet meer?). 
geboren 28 mei 1863 te Gaastmeer, ·over
leden 9 april 1924 te \ifommels, 
trouwde •••• , met Ida Jongstra, geboren 
22 april 186 3. · 
geboren 21 mei 1865 te Gaastmeer, trouw
de met Ulbe Wiersma, brievenbesteller 
te Bólsvlard" 

DURK THOMllS NIJDAM, geboren 14 december 1825 te Oosthem, 
overleden 14 juli 1897 aldaar, winkelier, trouwde op 17 
mei 1851 in Wymbritseradeel met' 
I, PIETERTJE JOHANNES JONGS'IA, geboren in 1828 (datum on

bekend) te IJlst (overlijdensdatum ook niet ·oekend) 
dool:ter van ,Johannes Botes Jongsma en Korneliske Pie
ters Boersma en 

II. EVERDINA SCHUITEMA (22 oktober 1864 werd dit huwelijk 
te \Vymbritseradeel voltrokken), Ze is op 11 mei 1833 
geboren (waar?) en op ll. december 1918 te Oosthem 
overleden, dochter van Sybren Gooyes Schuitema en 
Klaaske Johannes Pool. 

Kinderem 

Thomas Durks geboren 20 mei 1852 te Oosthem, schipper 
trouwde 24 mei 1877 te Wymbritseradeel 
met Reino Hilbrana~ Postma, geboren in 
1854 (datum onbekend) te Witmarsum, doch
ter van Hilbrand Jelles Postma en Rinske 
Jans Parkement, 

Korneliske Jlurks geooren 6 november 1853 te Oosthem, huwde 
13 mei 1882 met ,Jan Walinga, boer van 
Heeg. 

Johannes Durks geboren 6 maart 1856 te Oosthem, overle
den 23 januari 1947 te I.Jlst, touwslager, 
trouwde 8 mei 1880 te Wymbritseradeel met 
Ytje Struiving, geboren 30 december 1853 
te De Hem (N.H.), overleden 4 oktober 
1926 te IJlst. 

Pieter Durks geboren 31 januari 1858 te Oosthem, over
leden 6 ja~uari 1911 te Idzega, trouwde 
13 mei 1882 te Wymbritseradeel met 
.Tal Vlas, geboren 7 septenbe:r 1853 te Id
zega, overleden 7 maart 1907 aldaar. 



Bote Durks 

Sjutje Durks 
Linze Durks 

73. 

dochter van Feike Vlas en Grietje Tjebbes. 
geboren 17 februàri 1860 te Oosthem, over
leden 19 februari 1860, aldaar, 
geboren 14 augustus 1865 te 0\)sthem. · 
geboren 21 januari .1867 te Oosthem, 
overleden 17 apr:Ü 1947 te Andijk, tuin-
1;ouwer, troude in.'.mei (juiste datum onbe
kend) te Oosthem·met 
Jantje Walsweer, geboren 4 jànuari 1870 te 
Hydao,rd, overleden 25 decembèr '1952 te An-

( Klaas Durks 

dijk, dochter van Gerrit Vlalsweér en Griet
je Ystra. 
geboren 2 augustus 1868 te Oosthem, koopman. 
(Nieuwe Schrans 23, Leeu:omrden) trouwde: 

( 

Sybr(ln Durks 

Pietje Durks 
Sybren Durks 

I. Nimkje de Bruin, geboren 6 oktober 1871 
te Heeg,overleden te Sneek 29 april 
1896, dochter van Hendrik de Bruin en 
Antje Krikke en 

II. 15 septemberlB97 te Sneek met Syt('lke 
de Bruin, geboren ·27,4,1870 te Sneek, 
zuster van Nimkj~.· 

geboren 25 december 1871 te Oosthem, over
leden 17 januari 1872 aldaar. 
geboren ]d juli 1873 te Oosthem 
geboren 12 juli 1873 te Oosthem, overled.en 
6 juni 1924 aldaàr,_ winkelier/beurtschipper, 
trouwde: 
I. . .. "" ~. o" met VJybreg. Riegstre.,, geboren 

20 juni 1875 te IJlst, overleden 14 
april 1905 te Sneek, dochter van Haring 
Riegstra en Wypkje Eisma, 

IL · ........ · .. me.t Pietertje Johannes Nijd= gebo
ren 27 aug.. 1880 to Oosthmi1, dochter .. van 
Johannes Durks Nijdam en Ytje Struivü1g. 

Voor zover mij bekend zal het vervolg van deze genealogie, als
mede die van V/ijnia·hit het vorige nummer, in de volgende .af
levering plaatsvinden, 
Voor commentaar en aanvulling houd ik mij ten zeerste aanbe-
vol en. 
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Indrukken. 
El'.l nu moge iedereen zeggen, <iat de Friezen stijf ziJn, wei
nig enthousiast in hun ui tir.gen, bedachtzaam reagerend op 
iets nieuws ènz, sinds 22 oktcber 1964 is landelijk bewezen, 
dat dit voor één Friese stad beslist niet geldt. Met bewon
derendswaardige vinding:djkheid en aanpassingsvermogen lever
de Bolsward hae.r aande<iil ü: rwt nieuue televisiespel va11 de 
N.C,R.V, "Een tegen ellen". Hoewel de uitzending zel:'." veel 
te wensen· overliet en te weinig liet zien VGr. de Uitvoering 
der opdrachten, gaf hetgeen te zien u.as toch wel een duide
lijk beeld van het Bolswardse enthousiasme en de e.lgemene 
bereidheid tot medewerking. Fant het z:i;jn toch nerkelijk geen 
eenvoudige opdrachten om binnen oen zo beperkte tijd even 

·een uitgebreide optocht samen te stellen, een eomplete na
bootsing van de 11-s·tedentocht tot stand te brengen en de 
naaJn Bolswe,rd te schrijven met broi-.7erkj os. Ook al hoeft 
Bolsward niet gewonnen een woord. van hulde is zeker op zijn 
plaats. Als uit b'riesland str.mmende. familie mogen we toch 
uel een beetje trots zijn op deze prestatie. Als er samen
werking -is, als er enthousiasme :jE; als io::iand initiatief 
durft te nemen, kunnen er veel moeilijkheden worden over
v1onnen~ Dat geldt oveÎ:'al. Ook in onze familie-vere:t:igir1g. 
Daar is nu bijvoorbeeld "De Nijdamstrc. Tynge". Het nieuvre 
nummer ligt weer ~voor U. Haar zou daar nu niets anders 
ven te :naken zijn.c neen, ik bedoel geen prachtig gekleurd 
blad met foto• s en tekeningen, maar kunnen we in ons blc,d 
niet wet meer 'bij elkaar op visite gaan, Als we bij elkaar 
op visite komen, zijn er toch ook niet drie of vier, en 
al tijd dszelfdGlJ., die maar ste8(1s weer het woord voeren? 
Als we op visite zijn, praten we allemaal mee. Waarom kan 
dat nu wel, als we samen praten, maar schijnt het, althans 
tot nu toe, niet mogelijk te zijn in de tynge, Het behoeft 
niet gewichtig te zijn. Waarom zoudt U, beste nicht, niet 
eens iets vertellen over Uw gezin, UV! kinderen. Er gebeu
ren altijd en overal wel eens dingen, die and.ere nichten 
interesseren, misschien Ol:ldat zij zelf hetzelfde· ervaren, 
En waarom zou r1eef' niet eens iets vertellen over. zij~ 
werk, zijn inzichten enz. W<ii zijn toch familie or,der el
kaar. Leet het ene woord maar eens het andere uithalen. 
Dan komt er wc,t leven in de brouwerij. Doet U het? Ik 
hoop het, 

Koedijk, H. Nijda.'11 Lzn, 
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W i s t u' 

dat de vrucht van de· arbeid het zoetste is van alle genoegens; 
dat men alleen mensen kan regeren door hen te dienen; 
dat een prompte weigering minder teleurstelling geeft; 
dat de vrijheid een schat is, die men slechts behoudt door er 
gebruik van te maken; 
dat men op dubbeltjes moet passen en guldens op zichzelf passen; 
dat de meest verloren dag die is, waarop men niet heeft ge
lachen; 
dat de redakteur graag copie wil ontvangen? 

( Familie-berichten 

( 

ONDERTROUWfü 

K. Jo Terpstra, 
wedn. van W. Nijdam 

en 
H. Kamstra 
wed, van Joh. de Vries. 

Huwelijksvoltrekking op 24 sept. a,s, 1 s morgens 11 uur ten 
gemeentehuize van Wymbritseradeel te Sneek, 
Kerkelijke bevestiging des nam. ··2. 30 uur in de Ned.Herv,Kerk 
tG Gnastmeer 1 door de \Yeleervi.h8er ds" P. Kamstra van Vlaterin-
gen. 
Gaastmeer 68. 

God gaf ons een zoon en broertje 

september 1964. 

B e r e n d J o h a n n e s. 

\foddinxveen, 6 oktober 1964 
Jacob Catslaan 50, 

Familie-nieuvvs 

B.J. Hermans. 
G. J. Hermans-Vlynia 
Evert. 

7-8·-'64 

Henk Ni;idam kam-pion bij achtervolging 

Amsterdäm- Oud-wereldkampioen Henk Nijdam heeft de Nederland
se achtervolgingstitel die hij het vorig jaar door een ernsti
ge val niet kon verdedigen, weer in zijn bezit gekregen. In 
een weinig interessante rit versloeg Nijdam in de finale Huub 
Zilverberg in 6.36,9. Zilverberg liet 6,44.4 voor zich afdruk
ken. 
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"Ik ben getrouwd" 

Parijs (A.N.P.):- Leandro Faggin houdt blijkbaar van blond
jes. Toen de titelhouder 1963 bij dè beroepsaohtervolgers 
woensdagavond met enkèle kameraden over'het plein bij de 
Port Saint Cloud reed, zag bij op het trottoir 3 blonde jonge 

. vrouwen lopen. Faggin ging er op af en sprak de charmant
ste van het drietal aan~ nor ze so:r.;.s zin had om een eind
je met hem, de wereldkampioen, te gaan viandelen". 
lle aangesprokene weerde <1i t aanzoek af met de woorden: 
"neen, ik ben getrouwd". Toen de Ir:taliaan bleef aan-
dringen voegde ze er aan toe: "Met Henk l;ij dam". Faggin 
verstijfde van schrik, stamelde een excuus en .reed zo .. . ( 
hard mogelijk weg, 6 11.9.19 4. 

Van de Ned. Indische lfeef, 
Drie hoogte punten iE de criminaliteit waarbij wij be-

trokken waren. 

Het "Gij zult niet doodsfaan" ·blijft voor de cienselijke 
samenleving een probleem dat. telkens weer de aandacht 
vraagt. Was e.r moord _of _doodslag gepleegd, dan was het 
in ons '!:ndië de politie die het opsporingswerk ~teest 
verrichten opdat de dader(s) gearresteerd ken worden en 
later berecht. Hier te lande komt het parket uit den 
Haag de leiding in handen nemen .en moet de poli tie de 
specialisten een handje helpen.· llat politiewerk ver
schilde dus nog al wat van elkaar en hoeqel dat werk in 
Indië meer van de man eiste, gaf het meer voldoening en 
n;eer vrijheid van handelen als dat hier het geval is, 
waardoor het naar mijn bescheiden mening aantrekkelijker ( 
was. lle eerste keer dat ·ik met een moordzaak te maken 
kreeg verliep nog al gemoedelijk. Wij hadden een be-
spreking met het districtshoofd ·varr·Tanggoel en zaten 
met een koele dronk gezellig de zaken te bespreken, 
toen er plotseling een kampongbewoner de verg·aderruim-
te binnen kwam en recht op ons s,f st§olv(lnde, Hij droeg 
in de ene hand een slagwapen en in de andere een knup-
.pel. Onder het naderbij komen zag ik duidelijk dat er 
bloed kleefde aan het slagwapen en ging klaar ma-
ken om een eventuele aanval af te slaan, Op een meter 
of 8·afstand van ons gekomen, bleef de man staan, leg-
de het slagwapen en ook de knuppel naast 'zich.neer, 
ging zitten, en maakte de gebruikelijke begroetings-
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formaliteiten. Op de vraag van het districtshoofd wat hij 
hier kwam doen, antwoorde hij heel beleefd .dat de toewan 
(mijr.heer) maar r_iet boos moest zijn maar dat hij ongeveer 
een ha:if uur geleden een kamponggenoot had dood geslagen, om
dat die in gebreke was gebleven de speelschuld te betalen, 
wijzende op het slag;mpen en de meegebrachte knuppel legde 
hij uit dat die hadden gediend om de man van het leven te 
beroven. Vervolgens gaf hij een nauwkeurige beschrijving van 
de plaats waar een en ander zich had afgespeeld en dat het 
lijk daar nog irnl zou liggen. Het districtshoofd antwoordde 
dat hij. er goed aan hàd gedaan zich persoonlijk te melden en dat 

(. · hij na maar met die gereedschappen naar de ma terie-JJolitie (in-
' heernse inspecteur van politie) moest gaa!l die dan wel voor 

( 

de rest zou zorgen. Het de nodige inheemse gebruiken nam de 
man afscheid van het districtshoofd pakte zijn gereedschappen 
bij elkaar en vervrijdel"de zich in de richting van het kantoor 
van de mantrie-politie. Veldpolitie hulp was in deze niet no
dig maar wel had het mijn persoonlijke nieuwsgierigheid opge
wekt voor wat betreft de verdere afwikkeling van een en ander 
hetgeen mij later te pas kon komen. 
De tweede maal dat ik een moordzaak meemaakte ging dat niet zo 
gemoedelijk. In een kampong onder de rook van Bondowoso was 
een "Tjina Mindering" (een Chinees die op afbetaling goederen 
meest. textiel) verkoopt. Deze mensen lopen met pakken textiel 
uren ver naar afgelegen dessa's, Hun praktijken kunnen heel 
vaak het daglicht niet verdragen. Een koper koopt en dan 
wordt een prijs overeen gekomen die Det kleine bedragen per 
week of per :maand kunnen worden betaald en de Chinees komt ge
regeld de afbetaling innen ook, •••• uanneer de koópsom al kor-
ter of langer is voldaan. Daar ontstaan moeilijkheden door en 
dan komen ze op het terrein van geldschieters dat in de regel 
Voor-Indiërs of Arabieren zijn. Gevolg is dat er tussen deze 
lieden nog al eens verschil van ;nenirig bestaat die heftig 
uitslaat, Bij het onderzoek op de ;noord van deze "Tjina Min
dering" bleek ook al heel gau;; dat de moordenaar moest worden 
gezocht onder de geldschieters. Ook was het al vlug duidelijk 
wie dat. gedaan moesten hebben en wie daar bij betrokken waren. 
Het moeilijke ir. deze was, dat het lijk verdwenen was, Wij 
konden gemakkelijk tot arrestaties overgaan maar vonden het 
beter dat maar niet te doen en eerst trachten het lijk op te 
sporenJn bredere kring werd verwacht dat het lijk in de rivier 
geworpen zou zijn en dat het wel bovèn zou komen drijven. Er 
stroomde nog al wat water door deze rivier en onze mensen 
hielden beneden strooms alles goed in de gaten. 
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Toch bleef het lijk onvindbaar. De gedachte werd onder ogen 
gezien dat de daders het lijk met gewichten van stenen of 
ijzer of iets dergelijks verzwaard zouden kunnen hebben 
maar dan nog zou de stroom het hebben meegenomen en het 
tussen. stenen of in draaikolken hebben vastgehoud.en. Het 
dreggen van onze mensen .werd dus meer naar dergelijke 
plaatsen verlegd, .Ten slotte werd het lijk gevonden tus
s0n 0en paár grote stenen. Het dode lichaam was met touw 
omwonden, h0t hoofd tussen de knieën gedrukt en de voeten 
vast tegen het ond0rlijf gesjord waardoor h0t geheel wel 
iets weg had van e0n grote voetbal te zijn. Die bal was.in 
een slaapmatje gewikkeld en zo in de rivier geworpen. De 
dader was claarna spoedig opgespoord en in verzekerde bewa
ring gesteld. Toch was ons hele detachement bijna acht dn
gen bezig geweest het lijk te vinden. 

De derde.maal was h6t ~en moord die reeds li jaren geleden 
gepleegd was in een dessa behorende tot het clis.trict Poe
ger en gelegen op de grens tussen de districten Poeger en 
Tanggoel de meest westelijk gelegen districten van de re
sidentie Besoeki. De assistGnt resident van Djember onder 
wiens ressort beide districten behoorden, had praktisch 
alles in het werk gesteld om die moordzaak tot een goed 
einde te brengen. De vermoorde vvas een zoon ve..n een voór
aanstaand suikerplanter die deze zoon he.d verwekt bij zijn 
keukenmeid. De vader had zijn zoon laten studeren en had 
het diploma 5-jarige H.B.S. voo~ die zoon mogelijk gemaakt. 
Toch voelde die zoon zich blijkgaar niet tot de Europeanen 
aangetrokken, nam het mohamadaans geloof aan en vestigde 
zich in de dessa, als boven bedoeld. Da,ar werkte hij als 
"prokrol bamboe", zoveel als advocaat zonder bevoegdheid 
en hielp de dessa-bevolking ten opzichte van het bes.tuur 
bij verlcoop 9 verl1uur enz. van dnroerende en roerende goe
deren. Van de geschriften die hij bij het ~istrictshoofd 
had ingediend, lag een.heel dik stapeltje op het districts
kantoor, Daar de betrokken assistent resident geen verde
re mogelijkheden zag schakelde hij de veldpolitie van 
Bondowoso in om te trachten alsnog de daders op te sporen. 
Een mantrie-politie en mijn persoontje werden .aangewezen 
om samen opheldering te brengen, Wat hebben wij toen met 
alle middelen waarover wij beschikten gewerkt om de da-
der te pakken te krijgen. Wel 6 weken lang reden wij af
wisselend dag en nacht naar de plaats van het misdrijf. 
Op de gezichten van de kampongbewoners konden wij bij 

wijze van spreken lezen, dat zij van die moord afwis-

( 

( 
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ten maar er was niet een te vinden, die ons wilde inlichten 
tot op een dag dat ik weer op ·de··terugreis was naar Bondowoso. 
Onderweg begon het hevig te regenen, ik kon geen meter meer 
voor mij uit zien met als gevelg dat ik ging s'chuilen bij 
een districtshoofd wiens huis naast mijn terugweg gelegenwas. 
Dit bestuurshoofd ontving mij vriendelijk en al spoedig waren 
wij in een druk gesprek gewikkeld, Toen de regen ophield be
gaf ik mij verder op weg naar huis maar onderweg overvraag ik 
nog eens wat v:ij besproken hadden en toen lcruwn de ontknoping. 
Het districtshoofd had mij namelijk meegedeeld dat hij een nog 

.. al gevreesde inbreker had gearresteerd en dat de assistent van 
( jember die man in preventieve hechtenis had gesteld. Ook had 

hij mij de plaats genoemd vmar clie dief en inbreker vandaan 
kwam waarop ik nij realiseerde dat die plaats niet ver verwij
derd ."as van de kampong waar onze moord moest hebben plaats ge
had, Verder redenerende dacht _ik aan· de mogelijkheid dat de 
ene dief en inbrèker wel iets weet van een col.lega en dat zij 
samen goed op de hoogtè moeten zijn van wat er in hun omgeving 
zoal aan ongerechtigheden voorvalt.De mantrie en ik bespre.ken 
dit met de detachementsco=andant en gedrieën achtt_en "-;ij het 
wel dienstig dio rlief en inbreker nader te ondervrc.,gen. De 
assistent resident van Djember vonél goed dat wij die man uit 
de preventieve hechtenis haalden en dat wij hen'. meenamen naar 
Bondowcso voor een meer uitgebreid. verhoor, Dat gebeurde en 
de uian kreeg. het goed bij de veldpolitie, goed eten en w2,t 
sigaretten plus oeer vrijheid van beweging, leerde hem ver
trouv;en te hebben in o.nze mensen. Na een drietal dagen ver
telde hij ons d.e hele toedracht van:· die moord er. noemde wel 
tier. namen er 'ook van móesten weten. Wij haalden al die 
mensen naar Bondovrnso. Korten tijd later vonden wij het lijk 

\._ .1 arresteerden de daéler met zijn helpers; 1fa veel moeilijk·· 
heden was ook deze moordzaa..1< opgehelderd. Jle dader, het des·
sahooïd persoonlijk, werd door•mij gearresteerd en naar Bon
dowoso overgebracht waar cle justitie zich verder over hem ont
Ïermde. De veldpolitie had een goede beu:rtgemaakt. Een buiten
gewoon succes dat voor mij eindigde in een tevreder~l'ieidsbe
tuiging van de Resident van Besoeki. Een volgende keer iets. 
ever het examen doen voor toelating tot de politieschool te 
Soekaboebi en ons vertrek.naar die school· als adspirant in
specteur ·-van poli tie. 

Hoogachtend, 
Uw neef, 
L, Vleer. 
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't Old Landschap II, 

Het schepersbloed der vaderen stroomt nog door hun aderen, 
Maar het worden zeldzame eenlingen temidclen van de jagen
de d.rukte van het hedendaags maatschappelijk leven. 
Het woord "aardigheid" gebruikte ik daar zo even. En het 
geeft zo treffend·in z'n gevoelswaarde en idioom de gewij

.zigde situatie weer. Immers wat in voorbije jaren, en 
zelfs een halve aeuw terug, nog bittere noodzaak was, 
en harde werkeliï}kheid, oen middel -,,-oor een worstelend 
bestaan, dat is nu een. historisch spel ge·,vorden. En het 
wordt opgevoerd ten behoeve van de naar schoonheid hun
kerende stedeling .voor de verstrooiing zoekende vao,0.n
tieganger of zomergast. 
Maar wanneer zulk een cultuurdrager dan weer op zijn 
fiets stapt, of zich in zijn wagen werkt, duurt het maar' 
ev·en of hij rijdt voorbij een imposant fabrieksgebouw 
met hoge schoorsteen en er voor en geparkeerde wagens 
wachtend om uit te rijden, over de wegen van :N"ederland 
in alle richtingen. De e~uto-snelwegen die hij passeert 
of oprijdt, en de in de finesses afgewerkte verke 0rsro
tondes van recent~ de.ta, en hyperrao(l.erne structuur 9 

deen hem plots beseffen' Drenthe maakt een gigantische 
ontwikkeling door en het vernieuVJt zich tot in zijn vezelen. 
Hij wordt er aangenaam doer getroffen; ze had hij het 
zich toch echt ·niet voorgesteld.· En geen wonder. Wat 
i:r;imers leeft er nog in Un- en mijn herinnering aan 
Drenthelesscm die we. op school ontvingen? Een wàt ach
tergebleven gebied, wat regge, fabrieksaardappelen en 
turf, kleine keuterboertjes,·wat veenarbeiders. En be
ze;;ibinders op de hogere heidegrond, met in de bossen 
een paar houtskoolproducenten. Alleen de naam:"Meppe
ler kluiten", was in staat je gedachten tet wat zonni
ger hoogten op te heffen! 
lila.an l.!eppel is heden ten dage een stad met. indu.strie
ën! 
En Heogeveen? Een bloeiende, grete plaat~, met een pro
centsgewijze onovertroffen bevolkingsaÇlllwas. Wie dan 
nog Emmen noemt, die glimlacht enwillek0urig van ge
noegen, want dat is in één woord een prachtige woon
kern geworden, bruise~d van beweeg en leven. Speciaal 
geldt dit voer het dorp met zijn ruim 26000 inwoners, 
maar ook voor de gemeente met haar ruim 70000 zielen. 
Groot-Emmen is in opmars. 

r 
' 
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Wat mij persoonlijk steeds weer in Emmen treft, het is de 
afwisseling, de verscheidenheid in bouwkundig-technisch. 
opzicht. l:!ooie statige f1ats geflankeerd en omgeven door 
onderling zeer verschillende, vriendelijke huizen. Bovendien 
is men er hier in geslaagd, cultuur 'én natuur in harmor:.ie ·met 
elkander te laten leven. Een brede donkere asphaltweg b.v. 
met aan weerszijden op wat hoger gelegen vrallen, de blanke 
berkenrijen, of ook r.istieke huizenblokjes, zo maar gepland 
tussen de hoge groene dennen. Geen eindeloos kale wijken ·een-

( tonigheid,die je in sonmiige steden, elders in het Vaderland 
een rilling van afkeer bezorgen kunnen, 

wordt vervolgd. 

U u m o r 

"Kun je mij f.25.- lenen?." vroeg P. aan collega K.· 
"Geld lenen", antwoordde K docerend, "heeft 01 menige vriend
schap bedorven en onze vriendschap is mij meer waard ds.n 
f.25.-1 11 

0 1\fou -vooruit" 1 zei P. 11 maak er dan f.100.- van! 11 

HJelle 11
, zei de onderwijzer, 0 jouvJ: gedrag is bjjna 1Tiet meer uit 

te staan. Wanneer je zo doorgaat, zal. je vader gaurv grijze 
haren krijgen". 
"0, fijn", zei Jelle, "wat zal hij dat prettig. vinden, we.nt 
hij is nou zo' kaal als een kikker", 

(, Hwnor in kleuren. 

Er ging van een kantoor een gestencild formulier de deur uit, 
waarop enige vragen in blauwe kleur waren gesteld. Om d.e ge
adresseerde op bepaalde vragen' te attenderen', •1erden deze 
vragen nog eens met rood omlijnd. 
Een humorist reageerde op dit kleurig geval als volgt: 
"Geadresseerde beklaagt zich er over, dat hij het niet be
grijpt; het wordt hem groen en geel voor de ogen van de 
blauv1e en rode kleur. Hoe sympathiek de laatste kleur ook 
mag zijn; d.It'is te gri.is! I(Lailkblijkelijk i.s dit nog een 
"groent.ie" in het vak. Wij kunnen dit ook niet blamr-blauw 
la ten11 • 
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