
D.I.N.D.U.A. 
75 jaar 

,,ernst en luim" 

Deel IV van "Urker Uitgaven" 



DINDUA 





DINDUA 

75 jaar ,,ernst en luim'' 

Een boekje over een populaire 
Urker reciteervereniging, 

met medewerking van de leden 
samengesteld en geschreven door 

A. van Urk en T. de Vries 

• 

Deel IV in de serie "Urker Uitgaven" 1983 



• 

c 1983 Stichting Urker Uitgaven 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 



Bij de voorplaat 

Een foto uit de tijd dat Dindua werd opgericht 
Het vuurtje op de dam! Bij vele oudere U rkers, geboren 
voordat Zuiderzeewerken een einde maakte aan dit stukje 
dorpsromantiek, zal deze foto bijzondere herinneringen 
oproepen. Was het niet het einddoel van menig wandelend 
paartje? En als het stil weer was en de maan scheen op het 
water, dan was er het zachte gemurmel van water langs 't 
basalt. In de verte, op zee, pinkelden de ijle vuren van 
passerende en vissende schepen.... De dam werd geflankeerd 
door planken, eerst breed en van een leuning voorzien, 
verderop smaller. Ze werden zwart geteerd, de paalkoppen 
kregen een witte muts. De kale dammen van nu zijn daarbij 
vergeleken een verarming. Ook was het water nog niet zo 
vervuild. Vissers die vis in de bun hadden, kozen ligplaats in de 
havenmond, waar de vangst in leven bleef, aldus T. de Vries in: 
"Kent u ze nog ..... de U rkers?" Ide G. Koffeman schreef een 
schets met een liedje op het vuurtje, waarvan vooral het refrein 
grote bekendheid kreeg: 

Wij denken altijd nog met weemoed aan het vuurtje, 
Het vuurtje van de planken op de dam. 
't Was voor Urk het stille laantje, 
Waar gevrijd werd onder 't maantje, 
Maar nu is het weg en het komt nooit weerom! 

Op de foto zijn te zien van links naar rechts: 
Op het hek: Hendrik Kagei en Albert van Urk. 
Op het platform: Wijpke Metz, Dirkje Hakvoort, Marretje 
Hakvoort, Fenna Jansma, Trijntje Boersma(?), Marretje 
Romkes, Betje Kagei en Geertje Koff eman. 
Midden op de trap: Ettje Nieuwhuis en haar broer Gerrit, en op 
de dam: Jane van Dijk, Gerrie Jansma en Lubbert Romkes. 
Waren de jonge mannen meest lid van Dindua, de dames 
behoorden tot de introducées op bijzondere vergaderingen en 
tot de genodigden voor de kameruitvoeringen. 
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Voorwoord en inleiding 

Het was in het jaar 1907 en Urk was nog een eilandje in-de 
Zuiderzee. De bewoners leefden er in een zeker isolement, 
hoewel de Urker vissersschepen in vele Noordzeehavens 
binnenliepen. De mannen, vissers in hart en nieren, beoefen
den met veel moed en vakmanschap op hun houten zeilboten 
hun vak. De vrouwen thuis werkten niet minder hard dan de 
mannen en moesten met een bescheiden inkomen zien rond te 
komen. Het leven was zwaar in die dagen. Men wist op het 
eiland nog niet van bestrating, riolering, waterleiding, gas en 
elektriciteit. 
Toen, in dat jaar 1907, kwam er een predikant op Urk die de 
retorische kwaliteiten ontdekte die er sluimerden in de 
bevolking. Hij riep enige U rkers bij elkaar in een zaaltje met 
een potkacheltje en een petroleumlamp en richtte met hen de 
reciteervereniging Dindua op. Het was ds. G.H.A. van der 
Vegte. Nu was vergaderen in die tijd geen sinecure op Urk. Er 
was een nijpend tekort aan ruimte. Men zocht onderdak in een 
schoolklas, het zaaltje van Pieter Hoekstra, het gebouwtje 
Samuel, de Van Alphenstichting, de Bewaarschool en 'Hulp en 
Steun' en voor een uitvoering was geen van deze ruimten 
geschikt. Zo werden in de laatste jaren van de oorlogjuist door 
Dindua plannen beraamd om een verenigingsgebouw te 
stichten. En die werden, toen er weer vrede was, ook 
verwezenlijkt. 
Toen eerst kon de vereniging Dindua zich ten volle ontplooien 
en konden uitvoeringen worden gegeven met heuse gordijnen, 
decors, een toneel, verlichting en geluidsversterking. 
Toen zijn schitterende uitvoeringen aan de bevolking 
gepresenteerd. Uitvoeringen die de eigen samenleving in al 
haar facetten liet zien; kritisch, dat wel, maar in opbouwende 
zin. 
We kunnen rustig stellen, dat Dindua voor onze plaats van 
grote betekenis is geweest. Dinduanen kwamen in kerkeraad 
en magistraat, zowel op Urk als daarbuiten. 
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We denken aan 75 jaar Dindua. Er is veel veranderd in de 
wereld en op Urk. De oude garde is weggevallen. Jongeren 
hebben hun plaatsen ingenomen. 
Zelf mocht ik meer dan een halve eeuw lid zijn van de 
vereniging, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Dat was 
voor mij een eervolle taak, omdat ik daarin het werk van mijn 
vader, Wijpke Metz, die vele jaren bestuurslid en ook 
voorzitter was, mocht voortzetten. 
Wij hopen dat de lezers van dit boekje iets mogen beleven van 
het enthousiasme van de vroegere en latere Dinduanen. Dat 
jongeren aangestoken mogen worden om ook hun gaven in· 
dezen te ontplooien in het belang van henzelf en onze plaats. 
We ontvingen in Dindua veel zegen voor ons zelf, en beteken
den (het zij in bescheidenheid gezegd) naar onze mening ook 
iets voor anderen. 
Het boekje moge veel lezers vinden. 

L. Metz 
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De beginjaren van Dindua 

De Christelijke reciteervereniging 'Dindua' (wat zeggen wil: 
door inspanning nuttig, door uitspanning aangenaam) werd 
opgericht in 1907 door ds. G.H.A. van der Vegte en de 
onderwijzer J. Bernard. Doel van de vereniging ( ook wel club 
of gezelschap genoemd) was het verkrijgen van vaardigheid in 
het uitdrukken der gedachten en het voordragen van stukken 
in gebonden en ongebonden stijl, dat wil zeggen poëzie en 
proza. Die begeerde vaardigheid was in het begin van de eeuw 
op het eiland Urk nog zeer schaars. Velen konden wel uit
stekend 'krozen', dat wil zeggen voor 't vaderland weg met 
anderen wat praten over allerhande zaken als kerk en dorps
politiek, maar slechts zeer weinigen konden (en durfden), in 
het openbaar hun mening op een ordelijke wijze formuleren 
en debiteren, en publiekelijk bidden deden slechts enkele 
ouderlingen. In de tijd van dominee Nentjes nog werden de 
kerkeraadsvergaderingen meestal door hem zèlf met gebed 
geopend en ook gesloten. Een ouderling op huisbezoek zag 
vaak geen kans een indringend gesprek te voeren en hield het 
dan op een monotone monoloog waarbij losse gedachten en 
invallende teksten aaneengebreid werden, wat wèl eerbiedig 
werd aangehoord, maar daarna oneerbiedig genoeg 
'meemeren' werd genoemd. 
Vóór de invoering van de leerplicht, en zelfs nog een tijd 
daarna, was het met de scholing ook niet zo best gesteld. Het 
was al heel wat, als men behoorlijk kon lezen en redelijk 
schrijven. Van vervolgonderwijs was in het geheel geen sprake, 
hoewel er onder de bevolking toch een goede dosis intellect 
schuil ging. De omstandigheden (het wonen op een eiland en de 
geringe inkomsten uit de visserij) maakten verder onderwijs 
bijna onmogelijk. Tegen die achtergrond moet het initiatiefuit 
1907 gezien worden. En ..... hP.t heeft gewerkt! Er waren van het 
begin af heel wat banden met de school, het gemeentebestuur 
en de kerkeraad. De oprichting vond plaats in de consistorie
kamer van wat nu de Bethelkerk is. De eerste officiële foto 
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werd genomen m de tuin van de pastorie (nu kantoor 
Hoekstra). 

Notabelen toen Dindua werd opgericht (bij eenfoto) 
We zagen op de voorplaat jongelui uit 1907, maar wie waren in 
die tijd de notabelen van het dorp? Ook van hen bleef een foto 
bewaard, gemaakt toen het burgemeestersechtpaar gasten 
ontving. Achter de tafel zitten burgemeester Van Suchtelen 
van de Haere en zijn echtgenote mevrouw Den Beer van 
Poortugael. Rechts van mevrouw zitten Marretje de Vries
Kramer en Dirkje Kagei-Romkes, en links van meneer de 
weduwe Kagei-Visser en mevrouw Van der Vegte. 
Achteraan staan van links naar rechts: Hein Kagei, Jantje 
Haasdijk, ds. C. Vlasblom, wethouder Willem de Vries, 
mevrouw Smits, mevrouw Vlasblom, ds. Van der Vegte en 
'juffrouw' Nieuwhuis. Vóór de tafel zitten 'meester' G. 
Nieuwhuis en dokter Smits. 
De weduwe Kagei was een dochter van ds. Willem Visser, en 
eerst gehuwd geweest met ene Haasdijk, en daarna met 
Hendrik Kagei, burgemeester van Urk van 1866 tot 1898. Hein 
Kagei was zijn zoon. 

9 



Hoe het op de vergaderingen toeging 
Dindua werkte met een reglement waaraan men strikt de hand 
probeerde te houden. Op verzuim zonder schriftelijke kennis
geving bijvoorbeeld, en op telaatkomen, stond boete. Elke 
vergadering werd met gebed en gezang geopend en besloten. 
Voor de pauze werd voorgedragen uit het werk van toen 
bekende dichters. 
Zowel de inhoud van de voordracht als het optreden van de 
voordrager werden besproken. Studie, accent, cadans, gestes 
en dergelijke, kwamen aan de orde. 
Bij stemming werd uitgemaakt of het stuk in de verzame~ng 
kon worden opgenomen waaruit bij de uitvoeringen geput 
werd. De inschrijver verdiende er één of twee stuivers aan. 
Na de declamatie volgde een memorisatie. Uit het hoofd moest 
gesproken worden over een gekozen en bestudeerd onderwerp. 
Het papier dat als hulpmiddel gebruikt werd, mocht niet groter 
zijn dan 10 bij 10 centimeter. Moeilijke onderwerpen ging men 
niet uit de weg. Introducés werden in de vergaderingen toe
gelaten. Zij moesten daarvoor wel iets betalen. Soms overtrof 
hun aantal het getal der leden. 
Bij de beoordeling van het referaat speelden nogal eens de 
'papierkwestie' en de 'H-kwestie' een rol. De beurten werden in 
'de Urker Courant' vermeld (na 1911). Na de pauze werd er 
geïmproviseerd. Het 'slachtoffer' moest na enige ogenblikken 
voorbereiding voor de vuist weg vijf minuten kunnen spreken 
over een opgegeven onderwerp. Meestal kon hij uit meerdere 
actuele onderwerpen kiezen. Zo werd in 1914 gesproken over 
onder meer Vorstenmoord, Noodbrood, Oorlog. Belgische 
vluchtelingen, neutraliteit en mobilisatie. - Meermalen wekten 
de sprekers de lachlust op en ontaardde de kritiek in mugge
ziften. Beide partijen kenden het zogenaamde 'afmaaksysteem' 
in dubbele zin. Maar er werden ook woorden van lof en 
bemoediging gesproken en er kon meermalen van vooruitgang 
gewaagd worden. 
Ook de notulen werden streng beoordeeld en mochten eerst na 
goedkeuring ingeschreven worden in het boek. 
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Zo nu en dan werd een hele avond gewijd aan improviseren of 
werd er gedebatteerd over een actuele kwestie als het vrouwen
kiesrecht. Voor- en tegenstanders werden aangewezen of gaven 
zich op. Wie te lang sprak werd afgeklopt. Bijzondere 
vergaderingen kregen een feestelijk tintje doordat dan 
chocolademelk, koekjes en sigaren werden gepresenteerd. 
Voor de jaarlijkse kameruitvoering (voor een klein publiek) 

ç werd duchtig gerepeteerd. Dan werden ook 'samenspraken' 
opgevoerd, met titels als 'Kobus Dwars op het Raadhuis', en 
'Tinus die fietsen wou leren'. Dan ging het er'dinduaans vrolijk 
en gezellig' toe. Soms (als in 1908) werd er samengewerkt met 
het fanfarecorps 'Adrianus Valerius'. Over een en ander 
berichten ons de notulen. Die nodigen ons als het ware uit eruit 
te citeren. We lezen bij 6 maart 1913: 
"De voorzitter meent als aanmerking te mogen maken, dat ons 
lid F okke Snoek veelvuldig schittert door afwezigheid. Den 
secretaris gewerd de opdracht betrokken persoon daarop te 
wijzen, en te melden, dat zoo nodig andere maatregelen 
zullen getroffen worden". 
"Als eerste werd Jan Koffeman gehoord, met een stukje 
poëzie, 't welk tot opschrift had: 'Het Visschersleven bij mooi 
weer',. door I.K. Koffenian. 
Dit stuk werd met algemeen genoegen aangehoord. Aangezien 
de voordrager de auteur van het stuk niet genoemd had, 
maakte hij die na de gehouden stemming bekend. De uitspraak 
der zinnen en woorden werd geroemd, hoewel men meende, 
dat de klemtoon op vele plaatsen niet zuiver was geweest. 
Stemming wees aan, dat dit stuk waard geacht werd, ingelijfd 
te worden in de bekende verzameling". 
Uit de vergadering van donderdag Il september 1913: 
"Ondergetekende (C. Brouwer) ontvangt verlof de 
vergadering mededeling te doen omtrent plannen, welke 
bestaan om een allegorische optocht samen te stellen en stelt 
voor de betrokken commissie uit Dindua's kas met een bedrag 
van f.2,50 te steunen. Het lid Metz, beurtelings wit en rood 
wordend van verontwaardiging over een zo snood voorstel, 
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vermag toch niet de vergadering te bewegen dit voorstel te 
verwerpen". ,,Met algemeene stemmen wordt besloten de 
dienstmaagd van den heer P. Hoekstra, evenals het vorig jaar, 
een bedrag van 75 cent te bezorgen voor diensten ons 
bewezen". 

De grote oude burgemeesterswoning was in 1905 aangekocht 
door Pieter Hoekstra. Dindua kon daarvan een achterzaaltje 

_ huren in de beginjaren. Ook werd wel gebruik gemaakt van het 
gebouwtje 'Samuël', geheel rechts op deze in de Verenigde 
Staten uit oude foto's samengestelde kunstfoto, die we slechts 
gedeeltelijk kunnen afdrukken. 

Debatteren en meer 
In 1909 en de daarop volgende jaren werden regelmatig 
debatavonden gehouden. Een onderwerp werd aangedragen, 
een voor- en een tegenstander werden aangewezen, een datum 
werd vastgesteld en te bestemder tijd kon de woordenstrijd 
losbranden. Meestal was er dan ook ruime belangstelling van 
genodigden. Na het debat konden de leden hun kritiek spuien 
en werd de debaters nog een weerwoord gegund. Een stemming 
wees dan uit wie als winnaar mocht worden beschouwd. Van 
de onderwerpen noemen we het loggervaren, de kerkgang, het 
zendingswerk, het roken, het vrouwenkiesrecht, strandvonde
rij, speculatie, de droogmaking van de Zuiderzee en het vlees
gebruik. De opdracht was in vraagvorm gesteld, zoals: Wie is 
nuttiger voor de maatschappij, de man of de vrouw? Hendrik 
Nentjes, die de man aanwees, verwierf zes, en Jitse Verhoeff, 
die de vrouw verdedigde, drie stemmen. Andere vragen waren: 
Is zes uur nachtrust voldoende voor een volwassene? Is het 
wenselijk Urk tot een badplaats te maken of niet? Bij dit laatste 
debat verwierf J. Post ( voor) vijf stemmen en P. N ent jes ( tegen) 
vier. 
Bij de memorisaties werd de politiek niet geschuwd. We 
vonden onderwerpen als: coalities, AR en CH, gezag, spiri-
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tisme, socialisme, de doodstraf~ coöperatie, de oorlog tussen 
Italië en Turkije, lijkverbranding en vaccinatie. 
Lieten de debaters het afweten of bleken er veel absenten te 
zijn, dan hield men een voordrachtavond, waarbij ieder uit zijn 
eigen arsenaal een stuk te berde bracht, of ook werd er de hele 
avond geïmproviseerd. In een bus bevonden zich veel (goed
gekeurde) onderwerpen, waaruit dan getrokken werd. Het lid 
A. Bakker leverde eens vijftig onderwerpen tegelijk in, 
waarvan er slechts drie werden afgewezen. Juist bij dit 
onderdeel gingen de sprekers soms onder (hoon)gelach af. 
Maar al met al werd de geest gescherpt en het logisch denken 
bevorderd, en.... oefening kweekte kunst. 

Kleine versjes en grote gedichten 
Een na 1909 regelmatig beoefend programmapunt was het 
voordragen en verklaren van 'een klein versje'. Twee leden 
kregen een twee- tot achtregelig gedichtje aangereikt en 
moesten dit, onafhankelijk van elkaar, na korte tijd aan de 
vergadering presenteren. Zoiets bleek in de praktijk lang niet 
mee te vallen. Stemming wees de winnaar aan. Bij 'Drukker' 
van Huygens scoorde F. Hoefnagel zeven en J. Verhoeff twee 
punten: 
Mijn drukker leeft in droeven druk, 
Want 't drukken drukt hem weinig druk: 
't Waar geen bedrukte drukker, 
Viel 't drukken maar wat drukker. 
Met 'Polijsten' van Staring wist J. Loosman geen raad en won 
H. Korf: 
Gij zonen van Apol, die min doldriftig ijlt! 
En 't warmgesmede vers bedachtzaam koelt en vijlt, 
Gedenkt: schoon 't Berenjong bij moeders lekken winn', 
Als 't lieve Leven faalt, dat lekt geen tong er in. 
Nog een voorbeeld: 'Gistren: Morgen' van J.P. Heye: 
Morgen: woord, zo licht in 't spreken! 
Dikwijls valt gij 'Heden' zwaar; 
Gistren, als ge zijt verstreken, 
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Wenst men vaak of 't 'Heden' waar'; 
IJdel hopen, ijdel zorgen, 
Zijt ge niet der Tragen plaag? 
Gistren vrezen wij, noch Morgen, 
Als wij 't rechte doen: 'Vandaag!' 
En tenslotte: 'Een vergeten peerd' van Huygens: 
Mijn peerd gaat slijten dat men 't ziet, 
En 't eet en 't drinkt en anders niet; 
Wat reden is hier uit te delven? 

· 't Vergaat omdat het niet vergaat. 
Wat raad? De pleister ligt op straat: 
Verstaat gij 't niet? 't Verstaat zich zelven. 
Bij het declameren van grote gedichten kon men zich thuis 
degelijk voorbereiden, maar dat gebeurde niet altijd. Dan was 
de voordrager teveel aan zijn boekje gebonden en sprak men 
van 'de ogenkwestie'. Over het algemeen werden gedichten 
gekozen van toen nog populaire poëten als Feith, Bilderdijk, 
Staring, Tollens, Da Costa, Van Lennep, Ter Haar, Beets, 
Hofdijk, Ten Kate, Van Beers en De Génestet, maar ook wel 
van Heyermans, Laurillard en Van Zeggelen. Lange stukken 
als de Sint-Nicolaasavond, Jaromir te Praag en Pieter Spa in 
Londen, werden opgedist. 
In 1911 lanceerde G. Snoek het voorstel om voordrachten die 
algemeen in de smaak gevallen waren, in een boek te schrijven, 
zodat ze later in druk zouden kunnen verschijnen. Als eerste 
inschrijver werd A. van Urk aangesteld, tegen een salaris van 
3 3 / 4 cent per week. Helaas is het boek zoek geraakt en van 
drukken nooit iets gekomen. 

De kritiek 
De kritiek was lang niet mals. Er werd nauwkeurig geluisterd 
en gekeken. Hoe stond het met woordkeus en zinsbouw? Viel 
de spreker in herhalingen of stokte zijn voordracht? Wist hij 
met zijn handen geen raad en slikte of likte hij telkens? Sprak 
hij te gejaagd of te vlak? Wee hem die bleef steken! Het werd in 
de notulen opgetekend. Een voorbeeld uit vele: 
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"Bode hoopt te spreken over ~traattypen, welke speech hertt 
ongelukkigerwijze in de keel bleef zitten". 
Maar ook treffende uitspraken werden opgetekend, zoals die 
van F. Hoefnagel, toen hij improviseerde over 'de diender': 
"De politie is zowat gelijk aan de regenboog die voor of na de 
bui te zien is, maar onder de bui is er geen spoor van te vinden". 
Er werd geprezen als vooruitgang kon worden geconstateerd, 
al zat er ook dan wel een addertje onder het gras: ,,Een woord 
van lof kon (J .) Nentjes worden toegezwaaid voor de wijze van 
voordragen. Hij heeft getracht om zijn stem enigszins zachter 
te doen klinken". De man was voorzanger in de kerk. 
,,P. Nentjes, die als een onzer beste voordragers bekend staat, 
leverde ook thans weer iets schoons". 
Het wedstrijdelement was voor de leden een stimulans. Bij de 
kameruitvoeringen werden enige boeken en schilderijtjes als 
prijzen beschikbaar gesteld voor de beste prestaties. Dan 
werden ook 'vooraanstaande' personen uitgenodigd. 
Trouwens, ook op gewone vergaderingen lieten ze zich wel 
zien: B en W, dokter Smits, ds. Vlasblom, ds. Snel, 
onderwijzend personeel, ook dames. Van ds. Snel wordt 
vermeld dat hij de kas versterkte. 
Op 22 januari 1912 waren er niet minder dan 23 bezoekers, 
terwijl de vereniging zelf toen slechts weinig leden telde. Van de 
zeventien leden waren er kort tevoren namelijk zeven naar 
elders vertrokken. 
Ook de notulen werden aan kritiek onderworpen. Meer dan 
eens moesten ze geheel worden herschreven. Vooral toekom
stige onderwijzers maakten veel aanmerkingen. 

Allerlei 
Vergaderd werd aanvankelijk in het zaaltje van Pieter 
Hoekstra (nu bakkerij, wijk 4 nr. 20). Toen er in de oorlogs
jaren (die van 1914-1918) schaarste aan brandstof was, 
moesten de boetes in turven worden betaald. Maar ook in de 
Van Alphenstichting (het zogenaamde ouwemannenhuis) en 
de bewaarschool werd wel samengekomen, en later jaren lang 
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in het gebouw Samuel. Tot na de Tweede Wereldoorlog was er 
op Urk een permanent tekort aan geschikte vergaderruimte. In 
de notulen van 8 maart 1915 lezen we: ,,Na de pauze oefenden 
zich de oudere leden in een versverklaring. Daarbij leerden ze 
zich meteen wennen aan het wachten in de koude buiten, 
waaraan ze ongetwijfeld zouden worden blootgesteld op den 
uitvoeringsavond. Ter verklaring was het bekende versje 'Het 
Paard' van Huygens op de katheder gelegd. De meest typische 
verklaring werd hiervan gegeven door het lid D. Gnodde, die 
dit rijmpje in verband trachtte te brengen met spoortreinen, 
gepleisterde wegen, cokes en vele andere zaken meer". 
Ds. Van der Vegte was erevoorzitter tot zijn vertrek in 1915. De 
voorzitters kwamen meestal uit de school: zo zijn na J. Bernard 
en P.J. Ikkink ook G. Metz, R. Jansma en E. Koerselman 
voorzitter geweest. In een voorzitterloos tijdperk werd beurte
lings door één der leden gepresideerd. De burgemeester kwam 
vaak op bezoek en steunde de vereniging met raad en daad. Hij 
prees Dindua 'en hare werkwijze als een goede tak van den 
boom der jongelingen'. Bij het 25-jarig bestaan van Dindua 
werd getuigd: ,, Vele oud-leden kunnen met ere hun plaats in de 
vergaderzalen van kerk en gemeente innemen. Dit niet in het 
minst omdat de vereniging hun iets heeft meegegeven. De 
leerschool was een goede, waarvan ze nog dagelijks de 
vruchten plukken. Alle typen en karakters hebben ze op 
Dindua gehad. Daarbij zelfs eigenaardige, bijvoorbeeld 
voorstanders van anti-militairisme en anti-vivisectie. Zeker is 
het, dat Dindua opvoedende waarde had en dienstig was voor 
de dagelijkse taak. Haar verleden heeft bewezen dat zij nuttig 
werk heeft gedaan". 

Een veelzeggende foto 
In het vroege voorjaar van 1911 liet Dindua zich in de tuin van 
de pastorie (Wijk 4 nr. 22) portretteren. Op de voorste rij zien 
we, van links naar rechts: burgemeester A. Gravestein, 
beschermheer van de club; wethouder W. de Vries, erelid; W. 
Metz, secretaris; meester Ikkink, voorzitter; G. Snoek, pen-
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ningmeester en ds. G.H.A. van der Vegte, erelid. Daarachter 
de leden Hendrik Kagei, Huug Gravestein, Jurie Brouwer, 
Cornelis Brouwer, IJske Spijksma, Albert van Urk, Frits 
Bode, Willem Hoekstra, Johannes Verhoeff, Jelle Loosman en 
Hendrik Korf. De man met bolhoed ( op de achtergrond) is de 
politiedienaar C. J ongkees. Deze kreeg 3 januari 1910 het recht 
van vrije toegang tot alle vergaderingen, tot wederopzegging 
toe. Dat laatste gebeurde reeds op 4 september 1911. 
De burgemeester was een bewonderd voordrager, een ongeëve
naard improvisator en een bekwaam jurylid. Hij bezocht vaak 
de vergaderingen. 
Scheepmaker Wijpke Metz bekleedde jaren lang een be
stuursfunctie. De veel geplaagde onderwijzer Ikkink werd 
op Dindua als voorzitter zeer gewaardeerd. Toen er in 1911 
lange pijpen voor de leden werden aangeschaft, loste hij het 
ontstane tabaksprobleem meteen op door een pond rooktabak 
van prima kwaliteit aan te bieden. Ook schonk hij een 
boekwerk ('Ons Program') dat als nummer 1 in het Dindua
bibliotheekje werd opgenomen. Gerrit Snoek was een opmer
kelijk zakenman en handig debater met veel interesses. De 
persoonlijke verhoudingen waren doorgaans heel goed. Soms 
ontstond er wat wrijving, meestal om kleinigheden, wat gretig 
als een probleem (zoals de kwestie Kagei) in één of meer ver
gaderingen werd besproken, en waarbij de leden dan hun 
kwaliteiten weer eens op een wat andere wijze konden tonen. 
Het ging dan meer om het spel dan de (meestal) onnozele 
kwestie. 

Een bloemlezing uit de oudste notulen (1910-1915) 
(21-2-1910),,Hierna draagt de burgemeester het stuk 'Bach te 
Dresden' voor. Uit de ademloze stilte die er onder het 
voordragen van dit stuk heerst, is reeds op te maken, dat het op 
allen een diepen indruk maakte. De vergadering hing als 't 
ware aan de lippen van den voordrager". 
(20-2-1911) ,,Vervolgens treedt op ons lid Jurie Brouwer, 
welke voordraagt: 'De ledige stoel' van Bilderdijk. Brouwer, in 
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wiens kader het ernstige niet zo zeer past als het luimige, draagt 
deze voordracht op zeer bijzondere wijze voor". ,,Na de pauze· 
treedt Hoekstra op met zijn improvisatie over 'het licht'. 
Spreker schildert de schoonheid van den morgen en de zon, zo 
pas aan den oosterkimme opgegaan, doet hij een volgend 
ogenblik in een zee van purper ter westerkimme dalen". 
(10-12-1911) ,,Vervolgens treedt ons lid Metz op met een 
memorisatie over het onderwerp: 'Sterven' .... ,,Eindelijk zijn 
laatste punt behandelend, stelt hij het sterfbed van Voltaire, 
een der grootste atheïsten die ooit hebben geleefd, tegenover ciat 
van een jeugdige christin, die, zonder de minste vreze den dood 
in de ogen dorst zien. Voltaire verscheen voor God na de 
uitroep: ,,Geef licht", haar laatste woorden waren: ,,Wat wordt 
het nu licht". 
(25-12-1911) Een lid "deelt voorts nog mede, dat door de Ger. 
Reciteervereniging 'Da Costa' te Kampen kort geleden een 
schitterende uitvoering werd gegeven. Hij stelt voor om te 
onderzoeken wat aldaar die avond door de leden werd 
geleverd, om dan bij gunstig resultaat onze uitvoering op 
dezelfde leest te schoeien". 
(22-1-1912) ,,Vervolgens levert het lid W. Hoekstra een me
morisatie over het onderwerp: •zonsondergang'. Achtereen
volgens werd gesproken over opgaan, blinken en verzinken 
van de zon". ,,Onze beschermheer vergeleek de improvisatie bij 
iemand die over een sloot wil springen, doch die de aanloop zo 
groot neemt, dat hij het doel van zijn handeling uit het oog 
verliest en· dientengevolge bij de sloot aangekomen er 
middenin springt". 
Als later het lid C. Brouwer over 'het weeskind' improviseert, 
wordt hij met schorpioenen gekastijd. Hij was als iemand die 
aan een welvoorziene dis nauwkeurig onderricht geeft in het 
gebruik van mes en vork, ,,doch die, wanneer het ogenblik van 
beginnen daar is, zijn gasten met een half rauw stukje gebak 
huiswaarts zendt". 
(21-9-1914) ,,Het lid Gerrit Post trad nu inde katheder meteen 
memorisatie over 'Stormweer'. Hij verdeelde zijn onderwerp in 
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1 drie punten: namelijk voor den storm, in den storm en na den 
storm. Vol bewondering werd dit gewrocht van den mensche-

. lijken geest, Post volkomen waardig, aangehoord. De leden 
waren allen vol lof en spraken van groote vooruitgang. Toch 
was deze 'overigens eenige memorisatie' niet vrij van hoog
dravendheid en verwarring, die echter aan het 'schoone geheel' 
niet veel afbreuk deed. Een vraag, gesteld door onzen geachten 
Beschermheer en door A. van Urk, werd beantwoord". 
(19-10-1914) ,,De tweede referent voor dien avond, P. Nentjes, 
trad nu in de katheder en memoriseerde over het onderwerp 
'Plaatselijke keuze'. Aan het slot hield Nentjes een klinkende 
rede, waardoor het wel scheen, of hij van de leden van Dindua 
alle ijveraars wilde maken voor plaatselijke keuze. Woorden
keus en zinsbouw werden geroemd, alsook de gloed en het 
vuur waarmee gesproken was. Toch werd er over geklaagd, dat 
Nentjes te veel papier had gebruikt, zelfs ettelijke brochures 
voor zich op de lessenaar had liggen, alsook dat hij het onder
werp wel wat eenzijdig had behandeld". 
(16-11-1914) ,,Alsnu trad het lid C. Brouwer op met een 
memorisatie over 'Nederland'. Na een korte inleiding 
verdeelde hij zijn onderwerp in vier punten en sprak over 
Nederland 1 e als een vriendelijk land; 2e als een vrij land; 3e als 
een vruchtbaar land; 4e als een vroom land. Het laatste punt 
werd een weinig gezocht genoemd en het werd afgekeurd dat 
Brouwer bij het spreken zoveel papier voor zich had". 
(30-11-1914) ,,De pauze verstreken zijnde, trad L. Kamper in 
de katheder en improviseerde over 'De Regenboog'. De critiek 
wees uit, dat de referent zeer ongelukkig was geweest, daar hij 
niet meer dan drie volzinnen had uitgesproken. Verschillende 
goede raadgevingen werden door hem dankbaar aange
nomen". 
(14-12-1914) ,,Op A. van Urk volgde het lid P. Nentjes, die 
eenige minuten sprak over 'Geheelonthouding'. Het oordeel 
over deze improvisatie was zeer verschillend. Oordeelden 
sommigen van de heeren critici,. dat Nentjes zeer goed had 
gesproken en zijn onderwerp correct had behandeld, anderen 
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waren zeer verbolgen over het feit, dat hij gepoogd had, de 
leden over te halen geheelonthouders te worden en slingerden 
hem dan ook het verwijt naar het hoofd, dat hij het onderwerp 
veel te eenzijdig had behandeld. Spreker repliceerde duchtig". 
(6-1-1915) ,,De pauze verstreken zijnde, trad het lid J. 
Koffeman in de katheder en trachtte eenige ogenblikken te 
improviseren over 'Het provinciaal Bestuur'. De poging 
mislukte echter, want Koffeman verliet, na een paar volzinnen 
gesproken te hebben, het spreekgestoelte. Natuurlijk barstte 
over deze handelwijze een storm van critiek los. Het meest 
onderscheidde zich hierbij de president, die zijn hart luchtte in 
de volgende parlementaire(?) woorden: ,,Mijne heeren, ik vond 
den improvisator potloodkrabbend, lessenaarvernielend, 
grappenverkoopend, nietszeggend en vervelend. Ik heb dan 
ook met af grijzen geluisterd". Deze nieuwe vorm van critiseren, 
nog geheel ongewoon en blijkbaar als zeer navolgenswaardig 
aangeprezen, werd door de leden met luid gelach begroet". 
(Opgemerkt moet worden dat het woord 'parlementair' op de 
volgende vergadering van alle kanten werd bekeken, en de 
voorzitter (W. Metz) de door hem gesproken woorden aan het· 
oordeel van het nageslacht, dat die woorden zou lezen, 
overliet. 
(3-3-1915) ,,Alsnu volgt als proeve een onvoorbereide verkla
ring van een stukje proza, handelend, zooals één der leden 
terecht opmerkte, over een dienstbode, een professor en een 
gebraden kip". 
(3-11-1915) ,,Na het verstrijken van de pauze improviseerde 
het lid G. Post over "De Beeldenstorm". De critiek was, als 
altijd, zeer gunstig. De kalmte en de bezadigdheid, de 'aan 
kanselstijl grenzende verhevenheid' waarmee Post sprak, 
alsook de nauwkeurigheid waarmee hij gesprekken en 
dergelijke bijzonderheden aanhaalde, werden door alle leden 
om het zeerste geroemd. Toch was het onderwerp wel ietwat te 
breed opgezet, waardoor de spreker zeer afdwaalde". 
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Luim en Ernst 
Er is heel wat afgelachen in Dindua. 
"Als op 30 december 1907 J. Post een memorisatie houdt over 
de militaire strozak, wordt genotuleerd: ,,Zeer wenschelijk zal 
het zijn dat Post zich er voortaan iets meer op toelegt, om 
gedurende het uitspreken zijner speech zijn lachspieren op 
non-activiteit te stellen. Hij blijkt ook nog niet boven de 
H-kwestie verheven". Een andere keer wordt vermeld: 
"Toehoorders en voordragers werkten mee, dat de voordracht 
niet geheel tot zijn recht kwam". Een spreker zegt: ,,Een 
gewoon jaar wordt verdeeld in 52 weken", enz. Een lid vraagt: 
"Zijn er ook ongewone jaren, en zo ja, hoe worden die dan 
verdeeld?" 
,,(K) Romkes heeft een paar maal gepauzeerd, hetwelk een 
pijnlijke stilte veroorzaakte". 
Soms begon men al te lachen als een spreker zich in de katheder 
posteerde. Uitspraken van J urie Brouwer zijn lange tijd 
gevleugelde woorden geweest. 
Maar meestal voerde de ernst de boventoon. Soms wordt de 
toon zelfs bekritiseerd als zijnde te prekerig. 
Als de jonge W. Metz op 8 juli 1907 een keurige improvisatie 
houdt over "Een begrafenis op Urk", wordt dat "door de 
gansche vergadering dankbaar aangehoord. Vooral in het 
ernstige zal Metz op den duur zeer goed voor den dag kunnen 
komen". 
Nu, die voorspelling is wel bewaarheid. 
De keuze van de voordrachten en de onderwerpen ter 
bespreking brachten ook een serieuze behandeling mee: 
werkstaking; separatie en doleantie; vaccinatie, en, in 1911 
besprekingen in verband met een op te richten Urker 
weekblad, en dergelijke. 
Meestal waren de vergaderingen van Dindua heel sober, maar 
bij de kameruitvoeringen en slotvergaderingen kon het toch 
vrolijk toegaan en kwamen zelfs de ernstige leden wel uit de 
plooi. Zo'n vergadering was die van 19 maart 1915. De notulist 
maakte er veel werk van. Hier volgt het vrolijke verslag. 
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Notulen van de vergadering der Christelijke Reciteer-club 
"D/NDUA", gehouden den 19den maart 1915, beginnende te 
acht uur en eindigende toen niemand het woord verlangde, in 
het lokaal van den heer P. Hoekstra. 

Den pas van een gevaarvolle en vervelende reis teruggekeerden 
president en den nietsvermoedenden leden bood Dindua's 
vergaderzaal een verrassenden aanblik. Dankzij de goede 
zorgen van de heeren C. Brouwer, J. Brouwer en D. Gnodde, 
was het lokaal versierd met de Driekleur, was er een gemak
kelijke leuningstoel geplaatst voor den president en stond de 
tafel netjes gedekt, voorzien van koppen en schotels, terwijl in het 
midden een taart prijkte, juweel van bak- en garneerkunst, 
voorzien van het opschrift: ,,Chr. Recit. vereen. Voorz. W. 
Metz". Het kopje van den voorzitter en de presidentshamer 
prijkten met een groen lintje. Geheel onder den indruk van al 
deze dingen, bleef men elkander eenige oogenblikken als 
verstomd aangapen. De president was de eerste, die het spraak
vermogen terugkreeg. Bevend en met ontroerde stem, nog 
ietwat ontdaan, opende hij de vergadering, liet zingen Psalm 84 
vers 5 en ging voor in gebed. De vergadering werd bijgewoond 
door den voorzitter en twaalf leden. Afwezig was zonder 
kennisgeving het lid G. Snoek. 
Allereerst werd nu door den president het lid D. Gnodde bij 
acclamatie tot schenker van Qe aanwezige melk benoemd. Met 
een buiging als een knipmes, en een rede, die klonk als een 
klok, nam Gnodde deze benoeming aan. De president, die 
zichzelven nu weer geheel meester was, hoewel af en toe zijn 
trillende stem bewees, dat hij een groote aandoening ten prooi 
was geweest, voer nu voort en dankte de heeren leden, dat zij 
om zijnent wille de vergadering tweemaal hadden verzet, 
alsook dien heeren, die aan de vergadering zoo'n feestelijk 
aanzien hadden gegeven. Hij stelde verder de vraag, hoe deze 
feestavond zou worden besteed, daar de gewone werkzaam
heden niet konden worden uitgevoerd. Op voorstel van A. van 
Urk en J. Koffeman werd besloten, dat de vergadering zou 
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worden gewijd aan het doen van luimige voordrachten, 
improvisaties en versverklaring. 
De schenker of ober kellner, vulde nu allereerst de koppen met 
dampende chocolade-melk, waarna het lid A. van Urk 
voordroeg "Hannes aan table-d'höte", om welke voordracht 
zoo werd gelachen, dat het huis op zijn gebinten dreunde. 
Op hem volgde P. Nentjes, die, nadat de leden van hun 
lachstuip bekomen waren, de voordracht "Reint de Taarten
vreter" reciteerde. Met levendig applaus werd ook dit luimige 
stuk beloond. 
De ober-kellner, duidelijk herkenbaar aan den witten doek, 
waarmede hij was omhangen, schonk weer in met majestieuze 
gebaren, geheel onder den indruk van zijn gewichtige functie. 
Het lid J. Brouwer werd door den voorzitter aangewezen, om 
de taart te verdeelen, teneinde daarvan de aanwezigen te 
bedienen. Gewapend met een mes, dat vermoedelijk in vroege 
eeuwen werd gebruikt om misdadigers te onthalsen, en bij' 
welks aanblik iedereen een koude rilling over den rug liep, viel 
Brouwer met een vastberaden en ernstig gezicht op den taart 
aan en deelde hem oogenblikkelijk in verschillende stukken. 
De voorzitter bracht nu een heildronk uit op het welzijn van 
Dindua, waarmede allen 'volmondig' instemden. 
Thans kwam een voorstel aan de orde van J. Koffeman, om 
met deze vergadering het vereenigingsjaar te beëindigen. Dit 
voorstel, dat gesteund werd door C. Brouwer, werd met 
algemeene stemmen aangenomen. 
Het lid J. N entjes droeg nu voor de kluchtige historie van 
"Bram de dichter", waarmede de vergadering zeer ingenomen 
was. Als gevolg van de feestelijke stemming raakte nu onze 
ober-kellner, het lid D. Gnodde, zo in extase, dat hij de lust niet 
kon weerstaan om in de katheder te stappen, waar hij een 
klinkende rede hield over de vraag "Waarom lid van 
Dindua?", welke prestatie met langdurig en daverend applaus 
werd beloond. 
Hierdoor aangemoedigd, waggelde ook het lid C. Brouwer in 
het spreekgestoelte, slikte met wanhopig gelaat de telkens in de 
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keel opkomende zenuwen weg, en improviseerde toen, 
beurtelings rood, bleek en groen wordende, over "Verschil
lend leeren in Dindua", daarbij duidelijk latende uitkomen, 
dat hij wel eens iemand Duitsch had hooren spreken. 
Het was thans de beurt aan ons jongste lid, Jan Brands, om iets 
ten beste te geven. Daartoe aangezocht door den voorzitter, 
droeg hij op eenvoudige en natuurlijke wijze voor het roerend 
schoone poëziestuk "Een Atheïst". Hoewel deze voordracht 
ongeveer vier bladzijden lang was, werd ze toch door Brands 
geheel uit het hoofd voorgedragen. Een handgeklap en bravo 
werd dan ook zijn deel. 
De schenker vulde nu weder de koppen, terwijl de bakker een 
ieder voorzag van een heerlijk stuk taart. Alvorens daar echter 
op aan te vallen, bracht R. Nentjes een toast uit op den 
voorzitter van Dindua, waarbij een driemaal herhaald 'hoera' 
door de zaal galmde. 

't Was nu de taak van het lid J. Koffeman, iets te doen voor de 
feestvierende vergadering. Hij leverde een voordracht, getiteld: 
"April-Taal", door W. Schürman. Dit stuk, dat den president 
bijna van het leven beroofde, daar hij dreigde te stikken in een 
lachbui, werd ook met levendig applaus begroet. Echter werd 
niet gestemd, of deze voordrager al dan niet in verzameling zou 
worden ingeschreven. 
Op Koffeman volgde C. Brouwer, die, al schreiend, in boeren
dialect, een kleine monoloog leverde over "zien voader, zien 
moeder en zien zuster Garrechien", een geschiedenis, die hij 
nog wist "of 't gisteren gebeurd is". 
De penningmeester bracht nu de aangelegenheden der kas ter 
sprake, en gaf den leden de gelegenheid, hunne rekening met 
hem te vereffenen. 
Ten slotte was het woord aan den president, die in een korte 
rede het af geloopen vereenigingsjaar met de welgeslaagde 
uitvoering herdacht, terwijl hij den leden alle goeds 
toewenschte in de komende vacantie. Niets meer aan de orde 
zijnde, werd de vergadering gesloten. Nadat was gezongen 
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psalm 133 : 3, ging P. Nentjes de vergadering voor in 
dankgebed. 
Goedgekeurd 6 September 1915. J. Koffeman, secr. 12 Dec. 
1915. 

Twee uitvoeringen: 3 april 1912 en 6 maart 1914 
- Zoals meegedeeld in de Urker Courant. 
De Chr. Reciteervereeniging D.I.N.D.U.A. gaf 3 April een 
Openbare Uitvoering in de school. Alle plaatsen waren bezet. 
Na 't zingen van Psalm 68 : 10, opende Ds. Snel met gebed. 
De president, de heer P.J. Ikkink sprak een kort woord ter 
inleiding. Het programma zou eenigszins gewijzigd worden, 
no. 6, Debat, verviel. 
Verwacht men van Dindua iets goeds, de vereeniging toonde 
dien avond flink gestudeerd te hebben. Voordrachten, 
memorisaties en samenspraken werden ten beste gegeven en 
boden een rijke afwisseling. 
Dat voordragen iets heel anders is dan het eentonig, droog, 
soms niet eens vlot voorlezen van 'n gedicht of stukje proza, 
heeft Dindua overtuigend laten hooren. 
De no. 1 en 7 van 't gewijzigde programma kwamen, door de 
heeren G. Snoek en H. Nentjes met gevoel en ernst 
voorgedragen, zeer goed tot hun recht. De no. 3, 5 en 9 (luim) 
verwierven in de heeren F. Snoek, A. van Urk en L. Romkes 
applaus. No. 3 zat er best in, maar de gestes lieten te wenschen 
over. Bij no. 5 hebben we genoten. De overdreven angst voor 
bedelaars bij het echtpaar Duimelaar werd uitstekend weerge
geven, het afwisselend .stemgeluid der personen keurig 
nagebootst. No. 9 vond eveneens bijval. 
De heeren W. Hoekstra, C. Brouwer en A._ Bakker leverden 
weldoordachte memorisaties over de Pyramiden, het Gezag 
en Aardbevingen. Doel en beteekenis der graven uit de grijze 
oudheid in Egypte, zijn verdienstelijk geschetst. De Goddelijke 
oorsprong van alle gezag, door den mensch erkend of miskend, 
met vele Schriftuurplaatsen verduidelijkt, is degelijk uiteen
gezet, maar we dachten telkens aan 't voorlezen van een opstel. 

27 



De heer Bakker wist zijn veeleischend onderwerp aantrekkelijk 
te maken, door ons als kaboutertjes naar de binnenste deelen 
der aarde te voeren, om op plastische wijze de oorzaken en 
gevolgen der aardbevingen op te sporen, ten laatste 
heenwijzend naar 't laatste Bijbelboek, dat het eindoordeel 
aankondigt. 
Het meest in de smaak vielen de beide samenspraken no. 4 en 8. 
De heer H. Gravestein, klerk ter secretarie, met zijn camera, 
verplaatste ons aanstonds in het atelier van den photograaf, 
waar 'n boertje binnenstrompelt om zijn portret te laten 
maken. Geduld en ijver van den eersten worden _op een zware 
proef gesteld door den steeds van plaats en houding veran
derende, praatzieken boer ( de heer J. Brouwer). De uitvoering 
was voortreffelijk. 
Niet minder werd geapplaudiseerd bij de samenspr. Jocrisse 
(5). De hoofdpersoon is een onbeholpen kellner bij den 
hotelhouder Zorg (den heer W.H.), waar hij door zijn 
lompheid dikwijls alles in de war stuurt. Op uitstekende wijze 
stelt de hr. Br. deze voor; zijn geheugen liet hem bij het 
langdurig spreken en handelen nimmer in den steek. De beide 
neeven, logeerend in de kamers 1 en 2 en azend op een erfenis, 
vonden hun volkomen gelijkenis in de heeren H. Gr. en A.B. 
En de ontknooping wordt met steeds klimmende aandacht 
tegemoet gezien, als de notaris (de hr. A.v. U.) het testament 
opent en Jocrisse de eenige erfgenaam blijkt te wezen. 
Na afloop dankt Ds. Snel Dindua namens de aanwezigen voor 
het genotene. Goed reciteeren is moeilijk. Moge de vereeniging 
haar naam "Door inspanning nuttig, door uitspanning 
aangenaam" getrouw blijven! Na het zingen van Psalm 72: 11 
sluit Ds. Snel met dankzegging. 

Op Vrijdagavond 6 Maart hield de Chr. Reciteervereeniging 
D.I.N.D.U.A. een Openbare Uitvoering, die zeer goed 
geslaagd is. 
Na het zingen van Psalm 25 : 2 opende de heer Jansma de 
vergadering met gebed, en riep de President, de heer Ikkink, 
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den bezoekers en genoodigden een "welkom" toe. 
Het programma omvatte 10 nommers, n.l. 4 voordrachten, 2 
memorisaties, 2 improvisaties, een debat en de verklaring van 
een versje, en het is - met een kleine wijziging in No. 3 - keurig 
afgewerkt. Dindua is vooruitgegaan. Verschillende nommers 
werden met veel succes ten gehoore gebracht en verwierven 
applaus. 
No. 1, ,,De hut op de heide", en No.10, ,,Eenjeugdige doode", 
werden op voortreffelijke wijze voorgedragen door P. Nentjes 
en J. Brouwer. Ze vertolkten om strijd het lijden in hut en op 
krankbed en de vreugde, die daarna in geloofsvertrouwen 
gesmaakt wordt. De luimige voordrachten No. 4 en 7 door L. 
Romkes en J. v. Loo Koffeman werden om hun kluchtigen 
inhoud toegejuicht. In de nommers 2 en 8 leverden W. 
Hoekstra en C. Brouwer een degelijke memorisatie over 
"Moeder" en "De politieke strijd". De eerste schetste 
verdienstelijk de moeder in haar liefde, opvoeding en plicht 
voor de kinderen. De laatste deed nog eens de aanleiding, de 
wijze en 't resultaat van den strijd in 't vorige jaar doorleven, 
met kwinkslagen gekruid. 
Wat studie verder vermag, werd getoond in No. 3 en 9 door C. 
Brouwer en P. Nentjes, die een improvisatie (keuze uit 3 onder
werpen) hielden over "Het reciteeren" en "De sterrenhemel". 
Beide Spr. behandelden in ruime woordenkeus hun door 
Beschermheer of Eere-Voorz. opgegeven onderwerp. Ze 
boeiden hun gehoor door hun spreken "voor de vuist". 
Burgem. Gravestein brengt voor No. 3 zijn dank, maar Spr. 
heeft zich minder stipt aan 't "reciteeren" gehouden. 
Dat spreken, het woord voeren, moeilijk is, bewezen de jonge 
leden van Dindua, R. Brouwer, Jan Nentjes, I.G. Snoek en C.I. 
Koffeman, die bijgaand versje moesten verklaren: 

Wat voor de vuist wordt toegediend 
Komt warm op tafel, sprak 'n vriend. 
't Komt warm op tafel, dat is waar, 
Maar 't is niet altijd even gaar! 
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De verklaring kwam, begrijpelijker wijze, niet tot zijn recht, in 
den katheder stonden de jonge Dinduanen achtereenvolgens 
op heete kolen, het publiek heeft geschaterlacht, maar - er 
schuilen goede krachten onder. 
En niet het minst is genoten van No. 5. Een debat over 
Vrouwenkiesrecht, door G. Snoek en W. Metz, pro en contra. 
De Spr. schetste de vrouw in de geschiedenis, in maatschappij 
en huisgezin en stelde kiesrecht en verkiesbaarheid voor de 
vrouw als hoogste eisch. Debater Metz zette in den breede 
uiteen, dat zulk kiesrecht was: een plant der revolutie, tegen de 
staatswetten en een vertrappen van de roeping der vrouw. 
Na rebliek en dubliek viel de hamer van den Voorz. en maakte 
noode een einde aan het geanimeerd debat, dat bij de zwakkere 
kunne een daverend applaus uitlokte. 
Of het echter tusschen voor- en tegenstanders van vrouwen
kiesrecht wel zoo kalm en bedaard toegaat als in dit debat, 
zullen velen in twijfel trekken. 
Dindua heeft naar den wensch van den Pres. in zijn 
openingswoord, den bezoekers een zeer genoeglijken avond 
bereid. Er is ruimschoots genoten, ook in de beide pauzen, die 
een aangename afwisseling gaven onder aanbieding van een 
kop chocolademelk. 
Aan het einde brengen Beschermheer, Eere Voorzitter en de 
heer R. Jansma allen hun dank aan den President en de leden 
van Dindua voor de uitstekend geslaagde uitvoering, met den 
wensch, dat het de Reciteerclub welga en ze toeneme in kracht. 
Na beantwoording door den Pres. werd Psalm 100 : 4 
aangeheven en sloot Ds. V.d. Vegte met dankzegging. 

Eenfoto uit 1917 
Urk zat vele weken in het ijs, en de Dinduanen en hun vrienden, 
konden er van genieten. 
Van links naar rechts: staand Trui Rispens, Ettje Nieuwhuis, 
Driek van Dijk, Jo van Dijk, Fenna Jansma en Jurie Brouwer; 
zittend: Saak Rispens, Nellie Gravestein, Corrie Gravestein, 
Jane van Dijk, juffrouw Olterman, Albert Koffeman. 
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Persberichten 
In oude Urker kranten is heel wat over Dindua te lezen. We 
kregen van K. Weerstand een aantal knipsels. Daar blijkt 
onder andere uit dat Dindua ook lezingen en wedstrijden orga
niseerde, of erbij hielp. We lezen in de krant van 24 november 
1917: ,,Het verenigingsleven ondervindt de druk der tijden. De 
gewone avondvergaderingen worden niet gehouden, en ... rust 
roest! Om dit te ondervangen, heeft de reciteervereniging 
Dindua het plan opgevat deze winter een viertal lezingen te 
houden. Donderdag 29 november wordt een aanvang 
genomen". ,,De aangekondigde eerste lezing is in het gebouw 
"De Jonge Samuel" gehouden. Jammer was, dat de opkomst 
op deze leerrijke avond niet zo groot was. Op duidelijke wijze 
zette de heer Jansma, hoofd der school, zijn onderwerp "Het 
calvinisme en de kunst" in een drietal punten uiteen. Na 
beantwoording van een paar vragen door ds. Rispens en de 
heer Lub, onderwijzer, gesteld, hield toen één der leden van 
Dindua, nl. Douwe Gnodde, een ernstige voordracht, welke, 
evenals de luimige van lde Snoek, van degelijke studie 
getuigde. Beide werden uitnemend voorgedragen. De welge
slaagde avond geeft goede verwachtingen voor de volgende 
lezingen". 
Uit december 1935 stamt het hieronder afgedrukte bericht: 
"Voor de tweede wedstrijd in het reciteren, die donderdag in 
het Jeugdgebouw wordt gehouden, hebben zich een zestiental 
deelnemers laten inschrijven. Het belooft een mooie avond te 
worden. In de jury hebben zitting genomen burgemeester 
Gravestein en de beide hoofden van de christelijke scholen, de 
heren Heetebrij en Loosman, terwijl de leiding berust bij ds. 
Doorenbos". 
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Dindua in het zilver - 1932 

Eerste bladzij van het Programma van de beide feestavonden. 
Een uitgebreider overzicht werd op de vergaderingen 
voorgelezen. 

Inleiding 
1907 1932 
De Christelijke reciteervereeniging D.I.N.D.U.A. of "Door 
Inspanning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam", werd in 
1907 opgericht door Ds. G.H.A. van der Vegte, predikant bij 
de Geref. Kerk alhier en J. Bernard, onderwijzer. Men begon 
met omstreeks l O leden. Doel dezer vereeniging was - en is nog 
- vaardigheid te verkrijgen in het uitdrukken der gedachten en 
in het voordragen van stukken in gebonden en ongebonden 
stijl. 

De oprichting vond plaats in de oude consistoriekamer der 
Geref. Kerk. Lange jaren is het stamlokaal het lokaal 
,,Hoekstra" geweest. De Maandag-avond was Dindua-avond. 
Eén zomer-cursus hield men in het oprichtingsjaar, maar in de 
jaren daarna werden het winter-cursussen, van September tot 
plm. eind Maart. Meestal werd besloten met een z.g.n. Kamer
uitvoering. 
Na de heer Bernard waren voorzitter de heeren P.J. lkkink tot 
Sept. 1914, hierna achtereenvolgens R. J ansma, W. Metz en E. 
Koerselman, waarna een voorzitterloos tijdperk volgde. Om 
beurten werd toen door de leden gepresideerd. Hierna was de 
voorzitter de heer F. F. W. Bode en thans sinds twee jaar de heer 
G. Metz. 
Beschermheer was en is nog Burgemeester A. Gravestein. Tot 
zijn vertrek in 1914 was Ds. G.A.H. van der Vegte Eere
voorzitter. Eere-leden waren de heer Ikkink en wijlen de heer 
De Vries. 
Ondanks den druk der tijden mocht de vereeniging vrijwel in 
bloeienden toestand verkeeren, een enkele tijdelijke inzinking 
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daargelaten. Het ledental schommelde meestal om de l O en 
bedraagt thans zelfs 15. 
Een lange rij van jonge menschen heeft de vereeniging bezocht, 
waarvan meerderen in hun verder leven de vruchten mogen 
plukken van hun werk, op Dindua verricht. 
Nog steeds staat Dindua in haar volle kracht. Haar verleden 
heeft bewezen, dat zij een nuttig werk heeft gedaan. Moge haar 
voortbestaan verzekerd zijn, doordat op ons eiland steeds 
jonge lieden gevonden worden, die erkennen, dat het werk 
dezer vereeniging nuttig en uitspannend is, maar ook eisch van 
den tijd, om in het verdere leven op duidelijke en gepaste wijze 
zich te kunnen uitdrukken en, waar het moet, de beginselen, 
die men voorstaat te verdedigen. 

De Secretaris, K. H. van URK 

Programma (Eerste avond Maandag 21 Maart 1932. Voor 
genoodigen en oud-leden) 

1. Opening door den Voorzitter, de heer G. Metz. 
2. Gewone vergadering: 

Voordracht van J. Kramer, getiteld "Wroeging" door Marie 
Boddaert. 
Memorisatie van L. Metz over "De orde van de Ster uit het 
Oosten". 
Improvisatie van K. K. Koffeman, onderwerp uit het publiek. 
3. Pauze 
4. 25-jarig overzicht door den secretaris, de heer K.H. van 

Urk. 
5. Voordracht(ernst) van A. Brouwer, getiteld "Jehova en de 

niet-goden", door J.A. Wormser. 
6. Wedstrijd improviseeren, waaraan deelnemen de heeren: 

T. Ruiten, A. Hoekman, H. Keuter, Lt. Hakvoort en I. 
Koffeman. 
7. Memorisatie van K. K. Koffeman over "Het rassenvraag

stuk". 
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8. Wedstrijd voordragen, deelnemers de heeren: 
K.I. Koffeman, L. Brouwer, Lb. Hakvoort en Ph. ten Napel. 
9. Pauze 

10. Annecdotes uit het leven van D.I.N.D.U.A. 
11. Vrij woord. 
12. Sluiting 
Programma (Tweede avond) 

1. Opening door den Voorzitter, de heer G. Metz. 
2. 25-jarig overzicht door den Secretaris, de heer K. H. van 

Urk. 
3. Voordracht van I. Koffeman, getiteld "V reeselijke oogen

blikken in een luchtballon", door B. v. Meurs. 
4. Memorisatie van K.H. van Urk, over "Het vervoerwezen 

in den loop der tijden van en naar Urk". 
5. Pauze 
6. Voordracht van A. Hoekman, getiteld "Zingend meisje" 

door Helena Zwart. 
7. Samenspraak door 9 personen. Opschrift: ,,De feestver

gadering der letterkunde-club. 
8. Voordracht van Lt. Hakvoort, getiteld: ,,Een dramatische 

familie-historie", door D. Hans. 
9. Wedstrijd in het improviseeren, waaraan deelnemen de 

heeren: 
L. Brouwer, Lb. Hakvoort, K. Koffeman Izn. en L. Metz. 
10. Dialoog. ,,Professor Mopper en zijn knecht", opgevoerd 
door J. Kramer en A. Brouwer. 
11. Pauze 
12. Pantomime. ,,Een barbier uit de middeleeuwen" opge
voerd door zes heeren. 
13. Voordracht door H. Keuter, getiteld: ,,Nergens meer 
grond", door Dr. E. Laurillard. 
14. Iets met medewerking van het publiek door de heer K. H. 
van Urk. 
15. Voordracht van J. Kramer, getiteld "Wroeging" door 
Marie Boddaert. 
16. Sluiting. 
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Verslag 
Als we het programma van maart 1932 bezien, en het 
uitgebreide verslag van K. H. van Urk lezen, dan moeten we wel 
tot de conclusie komen, dat in doel en werkwijze van de 
vereniging in 25 jaar tijds weinig verandering was gekomen. 
Het ging nog altijd om voordragen, memoriseren en impro
viseren. Op bijzondere avonden werden wedstrijden in 
voordragen en "voor de vuist weg spreken" gehouden, 
toneelstukjes (samenspraken genoemd) opgevoerd en panto
mimes vertoond. 
Uit het genoemde verslag citeren we nog het volgende: 
"Zooals in het voorwoord van het programma staat, was het 
zaaltje van Hoekstra, thans bakkerij van Jurie Brouwer, het 
stamlokaal. Bij uitstek leende dit zich voor de vergaderingen 
van Dindua. Niet te groot, betrekkelijk laag, was er altijd de 
sfeer van knusse gezelligheid. Met nog zoo'n gering aantal 
leden vergaderende, was het er aantrekkelijk, waartoe 
aankleeding, catheder, zetels en dergelijke meewerkten. 
Ondanks de evolutie der tijden bleef hier alles bij het oude. De 
oude kolomkachel in het hoekje wenkte bij het binnenkomen 
de spreker, die de eerste schrede zette op den weg der rede-kunst 
met een wat kloppend hart, en wierp hem een bemoedigende 
blik toe. Toen de ouderwetsche petroleumverlichting moest 
plaats maken voor de electrische, zorgde de eigenaar, dat we 
door een enkel lampje niet te vlug de overgang tusschen oud en 
nieuw meemaakten, en de herinnering aan het oude lang 
bewaarden. 
De verwarming was vaak van dien aard, dat één der leden op 
ontdekking naar veengebieden uittrok en weldra met een turf 
triomphantelijk binnen kwam. De "gestolen" turf-verw,,r
ming was zoet. Ontbrak het aan natuurlijke verwarming, dan 
werd gepoogd warmte in de besprekingen te brengen. Een 
woord van dankbare erkentenis aan de nagedachtenis van den 
heer P. Hoekstra moge hier niet achterwege blijven. Toen in 
den oorlogstijd bijwijlen brandstof ontbrak, was er, al was het 
ook schaarsch, in de kolenbak een verzameling van alle 
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mogelijke brandbaars aanwezig, dat op scherpzinnige wijze 
door de heer H. was verbonden. Voor aanvulling zorgden die 
leden, die wegens te laat komen werden beboet. Hun werd niet 
het gebruikelijke dubbeltje, maar als boete een of meer turven 
opgelegd, en dit zo spoedig mogelijk te voldoen. Ontroering 
was er bij Dindua toen van het zaaltje voorgoed afscheid moest 
worden genomen. Lang zal het in herinnering blijven. Een 
enkele maal, als het stamlokaal niet ter beschikking was, werd 
op een andere plaats vergaderd; bijvoorbeeld op de kamer van 
de Van Alphenstichting en ook had het zaaltje van A. Brouwer 
Lz. de eer. Het toonbankje voor de tapkast was dan de 
geïmproviseerde lessenaar. Thans is al enkele cursussen 
"Samuël " ons club-lokaal, waartoe het zich na de inwendige 
vernieuwing best leent. 
Vele oud-leden kunnen met eere hun plaats in de vergaderzalen 
van Kerk en Gemeente innemen. Dit niet in het minst, omdat 
Dindua hun iets heeft meegegeven. De leerschool was een 
goede, waarvan ze nog dagelijks de vruchten plukken". 
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Kent u ze nog? - Foto's uit de jaren dertig 
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Pasen 1930 · 

In het kippenhok (in de rechterbenedenhoek) hield 'Kleine 
Kracht' z'n eerste vergaderingen. 
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Kent u ze nog? 

Pasen 1930 

Koninginnedag 1931 
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Dindua in oorlogstijd 

Twee keer is de vereniging in haar werkzaamheden ernstig 
gehinderd door oorlogsomstandigheden. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog waren de brandstoffen schaars en petroleum 
voor de verlichting was op de bon. Dat speelde het vergaderen 
parten en betekende kou en duisternis, of althans: ,,de lamp op 
een laag pitje" en het parool: ,,zelf een turf meenemen". 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was het er_ger. Mensen 
werden gehinderd in hun bewegingsvrijheid en ook de 
gewetensvrijheid werd bedreigd. Dindua vergaderde toen in de 
"bewaarschool", een benedenzaal van de Bethelkerk. Ook nog 
een keer toen de "spertijd" was ingesteld en niemand zich bij 
donker op straat mocht bevinden. Dat had toen tot gevolg dat 
er die keer doorvergaderd werd in de kleine uurtjes tot het weer 
licht zou zijn. De jonge Dinduanen vonden het grandioos en 
maakten er een gezellige boel van met vele hoogtepunten van 
taal- en spraakvaardigheid, maar het leverde hen wel een 
reprimande van de kerkeraad op. De omstandigheden werden 
nijpender en met het vergaderen was het voorlopig afgelopen. 
De polder rondom Urk, nog niet gedraineerd, was een 
woestenij van riet en plassen. Toen er een stuk in de wildernis 
een geallieerd vliegtuig neerstortte gingen Ide Koffeman en zijn 
broer Jelle, Jan Oost en Dirk Zeeman er een (verboden) kijkje 
nemen. Misschien zwierven er nog vliegeniers rond die hulp 
nodig hadden. Maar alles bleek doods en verlaten. 
Zij zetten zich op een afgebroken vleugel neer en gingen het 
meegebrachte brood opeten. Juist trok weer een eskader 
bombardementsvliegtuigen laag over het polderland in 
oostelijke richting en door het lawaai hoorden de jongens niet 
dat er mannen naderden. Het waren geen piloten, maar vier 
Duitse soldaten en twee politieagenten, die in een bootje door 
een vaart naderbij gekomen waren. De jongens werden 
ingesloten, ondervraagd en uitgevloekt. Ze konden evenwel in 
het kleine bootje niet meer meegenomen worden en kregen 
bevel zich dadelijk bij de burgemeester te melden. Dat deden ze 
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na enige uren ook, en wat ze daar hoorden deed hen besluiten 
ónmiddellijk onder te duiken. Zij kwamen verder goed de 
oorlog door. 
Dat was helaas niet het geval met het lid Piet Brouwer, die 
gearresteerd werd, in een Duits concentratiekamp belandde en 
er het leven liet. Zijn naam staat op het monument bij het 
kerkhof. In Dindua heerste een geest van vaderlandsliefde en 
verzet, al was men op een zo geïsoleerd plekje als Urk toen nog 
was, en voorzien van twee wachtposten, zo goed als 
machteloos. Maar toen de bevrijding kwam is die door de 
Dinduanen met veel élan en tam-tam gevierd. 

Een geanimeerde cursus (1951/52) 

Het programma dat Dindua in een cursusjaar afwerkte 
onderging in tientallen jaren maar weinig verandering. Leden 
en onderwerpen wisselden, voordrachten, memorisaties en 
improvisaties bleven. Toch verliep het ene seizoen geanimeer
der dan het andere. Voor een goede indruk van het reilen en 
zeilen der vereniging kiezen we haar 45-ste levensjaar. 
Op vrijdag 19 oktober 1951, de eerste vergadering van de 
cursus, werd het bestuur na een groot aantal stemmingen als 
volgt samengesteld: A van Urk (Wijk 6 nr. 10) president, S. 
Bakker secretaris, J. Gerssen penningmeester en L. Brouwer 
algemeen adjunct, maar voor laatstgenoemde kwam reeds de 
volgende vergadering L. Metz in de plaats, daar Brouwer de 
benoeming niet aanvaardde. Leden waren verder A. Brouwer, 
F. Brouwer, J. Kale, I. Koffeman, J. Koffeman, E. Korf, J. ten 
Napel, L. Schrijver en M. Snijder. Wegens het aanvaarden van 
een kerkelijke functie hadden L. Hakvoort en T. de Vries 
afgehaakt. 
De vergaderingen hadden alle een prettig verloop, incidenten 
deden zich niet voor en het gepresteerde werk stond op een 
hoog peil. Het bestuur functioneerde naar behoren "en heeft 
deswege in diverse vergaderingen lofuitingen van de leden in 
ontvangst moeten nemen", aldus Bakker in zijnjaarversla2. De 
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vergaderingen gingen, op één na, normaal door, en, ook op één 
na, alle op de woensdagavond. 
Een uitvoering naar buiten vond niet plaats, omdat in de zomer 
van 1951 juist een groot stuk ten tonele was gebracht, onder de 
titel: ,, Van Zuiderzee tot IJsselmeer". 

De laatste vergaderingen van de cursus werden besteed aan een 
grondige herziening van het oude reglement, namelijk 12, 19 en 
26 maart. Kennis van zaken, juridisch inzicht en kracht van 
formulering werden in stelling gebracht alsof het om 
hierziening van de grondwet ging. 
Halverwege de cursus werd de voorzitter ziek en toen "werd 
onmiddellijk een commissie benoemd, die tot taak had, de heer 
Van Urk een bezoek te brengen, teneinde hem enige 
opwekkende woorden en woorden van troost te spreken". 
En wat werd er gepresteerd op de vergaderingen? Ook dat vin
den we vermeld in genoemd verslag: 
"Door de heren leden zijn de volgende werkzaamheden 
verricht: 
J. Gerssen, voorgedragen: 'Iris' en 'Als de verloren zoon'. 
Gememoriseerd over: 'Denemarken' en geïmproviseerd over: 
'Marktvertier'. 
J. Koffeman, voorgedragen: 'Nagedachtenis aan Antoon 
Tellegen' en 'Batakse beden'. Gememoriseerd over 'Electrici
teit'. Geïmproviseerd over 'Zwerversleven'. 
S. Bakker, voorgedragen: 'Wij zoeken 't ver' en 'De mijn'. 
Gememoriseerd over 'Dodenbezorging' en geïmproviseerd 
over 'Jachtgenot'. 
L. Brouwer, voorgedragen 'De verloren zoon' en 'Bericht'. 
Gememoriseerd over 'Het schaap' en geïmproviseerd over 
'Reclame maken'. 
A. van Urk, voorgedragen 'Een lied van de zee', geen tweede 
voordracht gehouden. Gememoriseerd over 'Argentinië' en 
geïmproviseerd over 'Overheidsbemoeiingen ten opzichte van 
de jeugd'. 
I. Koffeman, voorgedragen 'Heksenlied' en 'De dijk'. 
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Gememoriseerd over 'De tarwekorrel' en geïmproviseerd over 
'Vivi-sectie'. 
J. Kale, voorgedragen 'Een Kerstnacht van een ongelovige' en 
'Flink'. Gememoriseerd over 'Hout' en niet geïmproviseerd. 
F. Brouwer, voorgedragen 'Kerstnacht 1942', geen tweede 
voordracht gehouden. Gememoriseerd over 'De aardappel' en 
geïmproviseerd over 'converseren'. 
M. Snijder, voorgedragen 'Tubal Kaïn' en 'Kleuterdans'. 
Gememoriseerd over 'Zoeklicht op de Ver. Naties' en 
geïmproviseerd over 'Gezelligheid kent geen tijd'. 
A. Brouwer, voorgedragen 'Snoepwinkeltje' en 'De moeder, de 
vrouw'. Gememoriseerd over 'Slaap en slapeloze mensen' en 
geïmproviseerd over 'Het woord voeren'. 
De· heer L. Metz voorgedragen 'Het woord', geen tweede 
voordracht gehouden. Gememoriseerd over 'Heksen' en 
geïmproviseerd over 'Omgangsvormen'. 
De heer L. Schrijver heeft geen eerste voordracht gehouden, 
zijn tweede voordracht was getiteld 'Winterstilte'. Gememori
seerd over 'Dood water' en geïmproviseerd over'Koelhuis'. 
De heer E. Korf voorgedragen 'Daniël' en 'De duinpan'. 
Gememoriseerd over 'Suggestie' en geïmproviseerd over 
'Nationale reserve'. 
De heer J. ten Napel voorgedragen 'Willem Tell'. Geen tweede 
voordracht, geen memorisatie en improvisatie, wegens verblijf 
buiten Urk. 
Vermeldenswaardig is het feit, dat het merendeel der leden in 
deze cursus getracht heeft de memorisaties prima vista uit te 
spreken, hetgeen een groot succes is gebleken". 

Was de heer Bakker meestal sober, haast ambtelijk in zijn 
bewoordingen, een latere notulist schilderde de gang van zaken 
op een zeer exuberante wijze. Zoals hier: 
"Na de pauze wordt door de voorzitter aangekondigd het 
optreden van de heer L. Hakvoort. Deze zeldzame 
polderplant, gedijend op de bodem van de oude Zuiderzee, is 
de Nageler variant op het exotisch gewas Corpus Dinduanum. 
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Exotisch en bar is ook zijn optreden. Hij kondigt zijn optreden 
aan: ,,Terug naar de sterren" .... Willoos worden wij van het ene 
sterrenstelsel naar het andere gesmeten, over de Melkweg 
gevoerd, bij Wouter van Urk rechtsaf geslagen om in het jaar 
2000 terecht te komen, waar de meest wonderlijke dingen ons 
worden geopenbaard" enz. 
Of hier: ,,Het is de heer J. Koffeman, die het 30 jaar oude paard 
'Masscheroen' uit de stoeterij van W.A.P. Smit haalt. Het dier 
lijkt niet in het minst op de schimmel waar wij het bij voorbaat 
van verdenken. Ondanks een 150 pk neusverkoudheid en 
daaraan gepaarde stem, blijkt de heer Koffeman het raspaard 
onder onze grote voordragers. Uit de kritieken blijkt, dat 
vrijwel niemand het betreurt dat hij een- en andermaal met 
deze voordracht voor het voetlicht komt. Vondel-kenner 
G. Pas,terkamp wil wel meerdere malen dezelfde Gijsbrecht 
horen, Rembrandtkenner K.L. Koff eman idem dezelfde 
Nachtwacht zien, wat voor een doorgaans uitgeslapen 
beleggingsadviseur ietwat bevreemdend aandoet. De heer P. 
Loosman wil een periodieke prijs uitreiken voor lange 
gedichten, mits deze door de penningmeester worden 
bekostigd, hetgeen onze schatbewaarder de wenkbrauwen 
lichtelijk doet fronsen, als hoorde hij een vrijzinnig spetteren in 
een doorgaans orthodoxe braadpan. Het fronsen is echter 
voorbarig, aangezien op dit voorstel van genoemde heer 
Loosman, evenals op de andere 58 in deze cursus door hem 
gedane meer of minder revolutionaire voorstellen, slechts hier 
en daar (en dan nog meer daar dan hier) welwillend gegrijnsd 
wordt. De voorzitter tenslotte kan de heer Koffeman felici
teren met zijn optreden; de enige kritiek bestaat hieruit, dat 
laatstgenoemde bij tijd en wijle gebaren maakte ( onder het 
voordragen dan), die iets weghadden van een vertegenwoor
diger die zuiveringszout tracht te verkopen aan een zwembad
magnaat", enz. 
U merkt, de ene notulist is de andere niet. K.L. Koffeman, vele 
jaren secretaris, deed voor zijn voorgangers in de edele kunst 
van het notulenschrijven niet onder. Zijn werkstukken zijn 
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meer dan "een zakelijk verslag"; het woord "notulen" is dan 
ook ten enenmale onvoldoende, maar Dindua heeft tot nu toe 
verzuimd er een beter voor te verzinnen. Waarvan akte! 

De vereniging Dindua in de jaren zestig 

Hoe er vergaderd werd 
De vereniging beleef de in de naoorlogse jaren nog enkele 
malen een bloeiperiode. Vers in het geheugen liggen bij vele 
U rkers de uitvoeringen welke in deze periode werden gegeven. 
Daarover kunt u in dit boekje uitvoerig lezen. Zó presenteerde 
de vereniging zich naar buiten en zó kende de Urker bevolking 
Dindua. Maar het was niet meer dan de buitenkant. Hoe 
presenteerde Dindua zich aan de leden en hoe bezagen op hun 
beurt die leden deze toch wat wonderlijke club? Wie en wat 
waren de leden, uit welk 'milieu' kwamen zij? Wat trok hen aan 
om éénmaal in de week in een rokerig zaaltje bijeen te komen? 
En was het niet een beetje een ietwat geheimzinnig clubje, waar 
je als gewone jongen maar moeilijk tussen kon komen, kort 
gezegd: ootjesvolk? 
Om met dat laatste te beginnen: inderdaad werd men niet zo 
maar lid van de vereniging. Slechts na gunstige uitslag van een 
schriftelijke stemming onder de leden kon men als nieuwkomer 
zijn intrede doen, nadat men schriftelijk een verzoek had inge
diend om lid te worden. Viel de stemming gunstig uit, dan 
kreeg het adspirant-lid bericht van het bestuur dat hij op de 
eerstvolgende vergadering werd verwacht. In dit schrijven 
werden hem tevens instructies gegeven voor het samenstellen 
van zijn 'geloofsbrieven', inhoudende de persoonlijke gegevens 
van de aanvrager. Op de bewuste avond werd hij door het 
bestuur, voor die gelegenheid zeer stemmig gekleed, van huis 
gehaald en op min of meer ludieke wijze naar het lokaal 
vervoerd waar zijn 'ontgroening' zou plaats vinden. Deze 
ontgroening bestond hierin, dat het nieuwe lid een aantal 
taken moest volbrengen ter voorbereiding op zijn lidmaat
schap en dat was voor ieder lid, al naar gelang zijn persoonlijke 
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omstandigheden en geaardheid weer anders. Toch een wat 
buitenissig clubje dus? 
Het viel allemaal wel mee. Dindua was een besloten vereniging, 
maar dat betekende niet dat het genootschap ontoegankelijk 
was voor de 'gewone man'. Verre van dat. Lid waren zowel 
ondernemers als werknemers, hoofd- en handarbeiders, 
winkeliers, ambtenaren, onderwijzers, timmerlieden, post
bodes enz. 
Zij hadden slechts één ding gemeen: de wens zichzelf en elkaar 

· te bekwamen in het spreken in het openbaar, kennis te 
verzamelen op het gebied van (vooral) de Nederlandse 
literatuur, het declameren van proza en poëzie en het zich 
verdiepen in on~erwerpen die algemene vorming en ontwikke
ling beoogden. 
Dat alles in een zekere sfeer, onder de leden "de stijl van 
Dindua" genoemd, het best te omschrijven als een sfeer van 
intieme gezelligheid. In die sfeer diende men te passen, dat was 
het geheim en tevens de kracht van de vereniging. 
Er was, en dat mag anno 1983 wat overdreven aandoen, toch 
wel de neiging tot een zekere voornaamheid, die zich vooral 
uitte in het zich zorgvuldig kleden (met stropdas, jawel) en een 
even zorgvuldig taalgebruik (ik mag de heer K. er op wijzen, 
dat ... ). Op zulke dingen werd gelet, het hoorde er bij, was 
onderdeel van het spel, want spel was en bleef het. Als een lid 
zich wat al te nadrukkelijk van de 'Urker' H bediende of wegliet 
waar deze wèl gebruikt diende te worden, werd hem dat wel 
fijntjes onder de neus gewreven. Wee degene, die zich met een 
Jantje van Leiden van zijn onderwerp of gedicht afmaakte. Hij 
kon verzekerd zijn van forse kritiek van zijn medeleden en de 
voorzitter vatte die kritiek in een slotbetoog dan nog eens op 
niet mis te verstane wijze samen. Het zal duidelijk zijn dat dit 
alles een functie had. Men diende elkaar op te scherpen, te 
wijzen op gemaakte fouten. Je leerde kritiek te leveren, maar, 
nog belangrijker, tevens te verdragen. Wie last had van lange 
tenen verdween na kortere of langere tijd wel van de 
vereniging. 
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Een vergadering van de vereniging bestond uit verschillende 
onderdelen. De opening geschiedde door de voorzitter met 
gebed, er werd een psalm of gezang gezongen. Als eerste en 
zeker niet onbelangrijkste punt kwamen de notulen van de 
secretaris aan de orde. Jarenlang waren dat steevast die 
van K.L. Koffeman, tot op de huidige dag secretaris 
van de vereniging. Het was daarbij de kunst om het 
gepasseerde op de vorige vergadering waarheidsgetrouw, maar 
tevens zo smeuïg mogelijk naar voren te brengen. Daarop 
leverden de leden, de eerste aangewezen door het lot ( waarover 
straks) hoofd voor hoofd commentaar. Na goedkeuring en 
voorzien van al of niet gewenste aanvullingen werden deze 
notulen enigszins plechtig ondertekend door voorzitter en 
secretaris. 
Het punt wat daarna aan de orde kwam was de eerste 
voordracht. Die mocht bestaan uit zowel proza als poëzie. 
Voor alle opdrachten gold een voorbereidingstijd van veertien 
dagen, met uitzondering van de improvisatie, het laatste 
programma-onderdeel. Op de eerste voordracht werd 
uitvoerig ingegaan. Punten waarop de kritiek zich richtte 
waren onder andere de studie van het onderwerp, de 
voordracht, de intonatie, de gebaren, mimiek, houding en .... 
de kleding. 
Nadat de voordrager het door hem bestudeerde had gebracht, 
wierp de voorzitter de dobbelstenen om door middel van het 
lot de eerste kritikus aan te wijzen. Dat was geen loos gebaar. 
Immers, wie de eerste was moest de spits afbijten en kon niet 
treden in de gebaande paden van zijn voorganger. Toch was hij 
verre te benijden boven de laatste van de rij, die zich niet zelden 
"het gras voor de voeten zag weggemaaid" en maar moest 
proberen "nog een zwaai over de stoppels te doen". 

Wat werd er zoal voorgedragen? Het valt moeilijk om zo één 
twee drie een opsomming te geven. Natuurlijk veel werk van 
protestants-christelijke dichters. Geliefd waren Willem de 
Mérode, Jacqueline van der Waals, Geerten Gossaert, Muus 
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Jacobse en vele anderen. Gedichten als "Het verlaten 
landhuis", ,,De verloren zoon", ,,Zwemmende", werden met 
verve voorgedragen en zullen vele leden hun leven lang 
vergezellen. Zij waren traditioneel naar vorm en inhoud, al 
bleken over dat laatste wel meningsverschillen en misverstan
den te bestaan. Moeilijke dichters werden niet geschuwd, al 
werden van bijvoorbeeld Achterberg de meer bekende 
gedichten gekozen als 'Reiziger doet Golgotha' e.a. Kloos, 
Perk, Boutens, Van der Leeuw, Bloem, Werumeus Buning 
waren favoriet evenals Slauerhoff en Marsman. Maar ook 
minder bekende als Ida Gerhardt en Vasalis, 'modernen' als 
Rodenko, Schierbeek, Lodeizen, zij kwamen alle min of meer 
regelmatig aan de beurt. 
Natuurlijk kwamen ook de minder groten aan bod, soms zelfs 
met meer succes dan de reeds genoemde dichters. Beroemd 
werden gedichten als: 

De kurassiers van Canrobert (Pol de Mont) 
Masscheroen (W.A.P. Smit) 
Zeepkissie (Zuid-Afrikaans) 
De klokken van Poederoyen 
D 38 rijdt door 
Het heksenlied 
Des zangers vloek 
Elisa's vlucht 

Sommige leden waren begiftigd met een waar voordracht
talent. Van één van hen gaat het verhaal dat hij, optredende "in 
den lande" een gedicht voordroeg over de bijbelse koning Saul. 
Het gedicht eindigde met de uitroep "Mijn speer!" en de 
voordrager maakte daarbij een zó suggestief gebaar dat 
toehoorders· verschrikt achteromkeken. 
Door inventieve leden werd soms eigen werk ten gehore 
gebracht. Dorpse dichters als Willem Ruiten en Mariap van 
Urk kwamen eveneens regelmatig aan de orde. Geliefd proza 
was dat van Multatuli. Zijn "Saïdjah en Adinda" en "de 
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Japanse steenhouwer" waren regelmatig gasten op de 
vereniging. 

Het ging er met die dichters, traditioneel of modern, serieus 
aan toe. Minder was dat het geval met onze bloedeigen 
verenigingsdichter Graddus Haverkamp. U zult zijn naam in 
geen enkele bundel tegenkomen. Hij is namelijk op Dindua 
'uitgevonden'. Dat zat zó: niet alle leden beschikten over een 
verzameling dichtbundels. Welnu, men leende dan graag aan 
en van elkaar. Dat bracht één der leden op een illustere 
gedachte. Hij creëerde de dichter Graddus Haverkamp met 
moderne gedichten uit gefantaseerde bundels als "Wak in 
IJsland" en "Terra Incognito" en leende die gedichten zeer 
welwillend uit aan minder bedeelde broeders in de kunst. Hij 
( en enkele ingewijden die het spel meespeelden) hoorden voor
drager èn critici gniffelend aan, om zélf, aan de beurt zijnde om 
kritiek te leveren, het gedicht op te hemelen als iedereen het 
had af gekraakt, óf omgekeerd, wat de voordrager in een zekere 
graad van verbijstering bracht. 

Leuke incidenten zorgden soms voor hilariteit. Zo noemde één 
der voordragers in plaats van de naam van de dichter die van de 
uitgever van de bundel, en begon met de mededeling "dat hij 
deze avond zou voordragen uit het werk van de bekende 
dichter C.A.J. van Dishoeck". Een ander niet onvermaard lid 
droeg eens voor het moderne gedicht "Western". Een niet 
minder vermaard medelid, aan de beurt van kritiek, verklaarde 
,,weliswaar vanwege zijn leeftijd wat hardhorend te worden, 
maar niettemin genoten te hebben van het gedicht "Wespen", 
daar hijzelf, als amateur-imker, zij het zijdelings, nogal eens 
met deze nuttige beestjes in aanraking kwam". Dezelfde 
voordrager, minnaar van het moderne repertoire en deswege 
gekleed in ribfluweel en trui ( een gruwel in de ogen van meer 
behoudende leden), zou voordragen "uit het werk van Bert 
Spierbeek". ,,Schierbeek zult u bedoelen", repliceerde 
(voortijdig) één der leden. De voordrager, niet in het minst 
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aangeslagen, keek zijn opponent vernietigend aan en 
herhaalde, zeer nadrukkelijk, ,,SPIERBEEK!" Men liet het 
maar zo. 
Toen in de jaren '50 een zekere Jacob(de achternaam doet niet 
terzake) memoriseerde over het onderwerp "Het Marshall
plan", en dit kennelijk zó overgenomen had uit één of ander 
tijdschrift, al hakkelend en struikelend over de vele moeilijke 
woorden, kreeg hij van de eerste criticus te horen: ,,de stem was 
Jacob's stem, maar de stijl zeker niet". 

In de pauze werd koffie of chocolademelk gedronken en 
konden de leden onderling van gedachten wisselen over allerlei 
zaken die de afgelopen week waren gepasseerd. Dat gebeurde 
soms ook na de vergadering. Maar altijd met inachtneming 
van de artikelen 30 en 31 van het reglement. Die luidden 
(verkort): ,,In het algemeen dragen de vergaderingen een 
vertrouwelijk karakter. Over godsdienstige, politieke of 
persoonlijke twistpunten zal niet mogen worden gesproken. 
Het zogenaamde klappen uit de vergadering over zaken of 
personen etc. kan worden gestraft met royement". Dit laatste 
waarborgde de anonimiteit van de leden naar buiten toe, zodat 
ieder lid vrijuit kon spreken zonder dat hij bang hoefde te zijn 
dat het gesprokene in zijn nadeel zou verkeren. 

Na de pauze was de beurt aan de memorisator. Deze moest 
spreken over een onderwerp, waarvan werd aangenomen, dat 
hij er goede studie van had gemaakt. Formeel mocht hij 
beschikken over een blaadje met aantekeningen van 10 x 10 
centimeter, maar hier werd zelden de hand aan gehouden. 
Vooral de laatste jaren werd het meer en meer gebruikelijk het 
gehele onderwerp uit te tikken of te schrijven. Waar sprak men 
zoal over? Enkele titels: ,,Pantserschepen en hoge hoeden", 
,,de krach van Wallstreet", over bijen, over vistechnieken, 
over astronomie, ,,de B.V.D.", over Zuid-Afrika, Ster-reclame, 
verdovende middelen, het Oera-Lindaboek, enzovoorts. 
Muzikale onderwerpen als "Verdi" en "Händel" werden 
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omlijst met muziek. 
Niet altijd waren de onderwerpen even interessant. Ook daarin 
voorzag het al eerder genoemde reglement in artikel 29, dat de 
leden verbood "van zijn kennelijke verveling of misgenoegen 
blijk te geven". Men mocht (alweer) kritiek leveren en/ of 
vragen stellen. 

Was de memorisatie afgewerkt, dan was er nog plaats (maar 
dat hing mede van de tijd af) voor een tweede voordracht of een 
improvisatie. Voor de tweede voordrager golden dezelfde 
regels als voor de eerste voordracht, met dien verstande dat hij 
kon volstaan met een kort gedicht of proza-stuk, terwijl het 
aantal critici beperkt bleef tot drie, door de voorzitter 
aangewezen leden. 
Een improvisatie bestond uit de opdracht aan één der leden om 
voor de vuist weg te spreken over een door de vergadering of de 
voorzitter opgegeven onderwerp. Dit laatste programmapunt 
beoogde de leden vrijmoedigheid te leren bij het spreken in het 
openbaar. Nadat alle punten van het programma, inclusief de 
rondvraag, waren afgewerkt, werd de vergadering door de 
memorisator van die avond af gesloten nadat er nogmaals een 
psalm- of gezangvers was gezongen. 

Wij hebben gepoogd u een blik te gunnen in het reilen en zeilen 
van een vergadering van de vereniging Dind ua. Misschien wel 
één van de laatste reciteerverenigingen in ons land. Dindua 
had een unieke functie in het Urker dorpsleven. ,,Had", 
schrijven we met een zekere weemoed, want de vereniging leed 
de laatste jaren een kwijnend bestaan. In zekere zin kunnen we 
zeggen dat Dindua zichzelf heeft overleefd in een tijdperk 
waarin radio en t.v. een belangrijke plaats gingen innemen, en 
jonge plaatsgenoten de gelegenheid kregen middelbaar en/ of 
hoger onderwijs te gaan volgen. Daar kwam nog bij dat de 
vereniging in de laatste jaren wel leden verloor, maar er weinig 
of geen leden voor in de plaats kreeg, wat vergrijzing tot gevolg 
had. Bovendien kregen veel leden na verloop van tijd een taak 
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in de kerk, samenleving en politiek, die hen zo niet geheel, dan 
toch voor een groot gedeelte van hun vrije tijd beroofde. 
Wat blijft zijn de vele goede herinneringen, gemengd met 
weemoed. Want hoe het ook verder met de vereniging zal gaan, 
zeker is welhaast dat in ieder geval deze vorm van vergaderen 
en werken door het huidige ledenbestand niet meer is op te 
brengen. De vette jaren zijn voorbij gegaan zonder dat wij 
misschien beseft hebben dat het hier ging om een uniek stukje 
cultuur-historie van onschatbare waarde. Zullen jongeren ooit 
de fakkel overnemen? De wens is de vader van de gedachte. 

Hoe destijds een seizoen geopend werd 
Als we schrijven over 75 jaar Dindua ontkomen we niet 
aan het gegeven dat het gezicht van de vereniging in de 
loop der jaren sterk aan veranderingen onderhevig is geweest. 
Dindua was in de eerste jaren van haar bestaan een deftig 
gezelschap waar dominees en burgemeesters vaste gasten 
waren. Alles verliep langs vaststaande lijnen en niemand 
waagde het om dat ritueel te veranderen. 
Toen echter na verloop van tijd de dominees en andere 
magistraten verdwenen en het gewone 'voetvolk' zijn intrede 
deed, veranderde allengs, niet het vergaderpatroon, maar wel 
een aantal zaken rondom het hele gebeuren. De uitvoeringen, 
die voornamelijk bestonden uit een wat uitgebreid rooster van 
de gewone vergaderingen, dus memorisaties, improvisaties en 
als hoogtepunt meestal een voordrachtenwedstrijd, verander
den in echte revue's met schetsen, versjes, heuse decors en 
akteerverrichtingen, die gezien vanuit amateursoogpunt soms 
uitstekende prestaties opleverden. Op andere pagina's wordt 
hier breder op ingegaan. Bepalen wij ons tot de gewone 
vergaderingen. In plaats van na de vergaderingen al keuvelend 
zich naar de diverse behuizingen te spoeden, kwam het alras in 
zwang om in het inmiddels gebouwde 'Irene' zich in één der 
kleine zaaltjes (nadat het officiële gedeelte achter de rug was) 
rond de grote potkachel te scharen en te luisteren naar smeuïge 
verhalen uit het verleden, opgedist door een aantal corifeeën 
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Albert van Urk 
en zijn Christien 

..... en waar zij woonden. 



onder de leden. Verhalen over de vakantietochten met de 
klipper van de heer Keuter. Over belevenissen in de oorlog en 
wat dies meer zij. En al hoorde je die verhalen honderd keer 
aan, ze waren elke keer weer nieuw, omdat het eigenlijk niet 
zozeer om de verhalen ging, maar om de wijze waarop ze 
verteld werden. Ide Gee, Egbert Korf, Joh. Gerssen, om er 
maar enkele te noemen, zagen elke keer kans om er weer iets 
nieuws van te maken, al of niet verluchtigd met eigen fanta
sieën. 
Daarnaast was er de opening van het nieuwe seizoen. Het 
bestuur slaagde er telkens opnieuw in om daar iets verrassends 
voor te bedenken. Als je dat alles weer neerschrijft, bestaat de 
mogelijkheid dat een buitenstaander al die dingen als een 
beetje kinderachtig zal ervaren voor de grote mensen van 
Dindua. Men bedenke dan echter wel, dat juist het kinderlijke 
plezier over kleine zaken wellicht de sterke kant van de 
Dinduanen was. In het gewone leven hadden ze het vaak erg 
druk: voorzitter hiervan, secretaris daarvan. Raadslieden, 
drukke zaken en wat dies meer zij. En dan kon het een opluch
ting zijn als men één avond in de week kon lachen om kleine 

, dingen, om humor die vermoedelijk alleen de echte Dinduaan 
begreep of kon begrijpen. En dat was misschien wel het 
speciale van Dindua, men wist dat men onder vrienden ver
keerde. Een echte Dinduaan was dan ook meestal voor zijn 
verdere leven Dinduaan. De enige reden van afscheid was dat 
men Urk ging verlaten, of, zoals ook meermalen voorgekomen 
is, tot de dood ons scheidde. Denken we alleen al aan leden als 
Ide G. Koffeman en Juun Schrijver, die tot het laatst van hun 
leven lid waren van de vereniging. 

Wat was er nu zo speciaal aan die openingen? Laten we 
proberen u als lezer daar een indruk van te geven in de hoop dat 
het ook u een glimlach zal ontlokken om de gedragingen van 
een aantal kwajongens in de leeftijd van 17 tot 65 jaar en soms 
nog ouder. 
In de naoorlogse jaren was voorzitter de heer Albert van Urk, 
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chef van de secretarie der gemeente. Noemde men de andere 
leden na de vergaderingen bij hun voornaam, mijnheer Van 
Urk bleef mijnheer Van Urk. Nu kreeg de heer Van Urk in de 
loop der jaren steeds groter moeite om van zijn vrouw Christien 
(Verstelle) gedaan te krijgen om weer een jaar naar Dindua te 
mogen. En dus moest het bestuur ieder jaar naar de behuizing 
(op Wijk 6 no. 10) van de voorzitter om zijn aanblijven bij de 
vrouw des huizes te bepleiten. Nu was dat op zich niet zo'n 
vervelende gang: Mevrouw Christien kon heel smakelijk ver
tellen over de verschillende ziektes waar zij in al die jaren aan 
had geleden en dat waren er zeer vele. Zij beschreef deze in 
zulke bloemrijke bewoordingen, dat menig jong bestuurslid 
het rood naar de wangen voelde kruipen. Daarnaast werden er 
dan enige flessen witte wijn geconsumeerd, wat voor de bezoe
kers ongewoon was, want wie dronk er in die dagen landwijn? 
Aan het einde van de avond kwam dan de verlossende toestem
ming voor nog een jaar en gingen de bestuursleden, 
moegepraat, maar voldaan weer naar huis om de jaarlijkse 
opening voor te bereiden. 

En zo kon het dan gebeuren dat op een dag in de vroege 
morgenuren (zo rond de klok van half zes) Jan Brands, de 
echtgenoot van Gaartje, zich voor de deur van de leden 
meldde, gewapend met de omroepersbel, de betreffende leden 
uit hun bed rammelde en aan de heren ( en hun zeer verbaasde 
echtgenoten en kinderen) meedeelde: 'Attentie, hier is de 
omroeper. Aan de leden van Dindua wordt meegedeeld dat zij 
hedenavond om 8 uur klaar moeten staan voor hun deuren, 
omdat zij dan afgehaald zullen worden om voor de eerste keer 
ter vergadering te gaan'. Dat er die avond om plm. 8 uur een 
grote koelwagen voor de deur verscheen van een plaatselijk 
visbedrijf waar de leden als zijnde kisten vis werden ingeladen, 
konden zij natuurlijk op dat tijdstip nog niet bevroeden. 
Een ander jaar verscheen om plm. 5 uur in de morgen een tele
gram-besteller voor de deur met in het telegram dezelfde 
mededeling als het jaar daarvoor. Ditmaal echter geen vracht-
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auto, maar een nogal klein uitgevallen karretje, omhuld met 
een zeildoek, getrokken door een pony en bestuurd door één 
der zonen van Harmen Gnodde. En zo werden de leden door 
Urk getransporteerd, zorgvuldig aan het zeildoek trekkend om 
te voorkomen dat de Urker bevolking hun vreemde escapades 
zou ontdekken. Dat men uiteindelijk op een IJsselmeer
kottertje terecht kwam, verzachtte veel omdat in het 
vooronder schalen met warm gebakken scholletjes klaar 
stonden om in de altijd hongerige magen te verdwijnen. 
Een wel zeer ingewikkelde opening vond plaats in de zestiger 
jaren. Op Urk waren, in samenhang met de aanvoer aan de 
visafslag een aantal exportfirma's opgericht om onze vis te 
slijten aan het buitenland. Deze firma's bezaten een voor Urk 
nieuw fenomeen en wel een telex. Op deze telexen kon men 
ponsbandjes vervaardigen gevuld met punten en gaatjes die 
een bepaalde boodschap bevatten. Zo'n bandje werd bij alle 
leden bezorgd door een personeelslid van Urk Export, de zaak 
die eigendom was van lid Juun Schrijver. Aan de heer L. Metz 
( de opvolger van voorzitter A. van Urk) werd bijvoorbeeld 
gemeld dat er een telex voor hem was binnengekomen over een 
opdracht voor een kotter uit het buitenland. Voor de mensen 
van het gemeentehuis was er bericht uit Argentinië van de 
aldaar aanwezige U rkers, en zo werden er allerlei variaties 
bedacht. Men werd verzocht zich naar het kantoor van Urk 
Export te spoeden om het bandje leesbaar te maken. Was men 
daar echter aangekomen, dan bleek de deur van het kantoor op 
de één of andere wijze niet meer open te kunnen. Nu was er 
naast die deur een luikje waardoor lonen werden uitbetaald en 
dergelijke zaken. De leden, zeer nieuwsgierig naar de inhoud 
van de telex, wrongen zich allen door het luikje en lazen dan 
uiteindelijk op de verschijnende boodschap dat zij die avond 
op Dindua werden verwacht, waarna de deur plotseling zo 
maar open was. 

Dit was een greep uit zo maar wat willekeurige openings
vergaderingen. Wat zou er niet te verhalen zijn van de vele 
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openingsavonden van een nieuw seizoen van dat geheim
zinnige, wat excentrieke Dindua, dat, ook al zal het wellicht 
verdwijnen, in de herinnering zal voortleven zolang er nog 
Dinduanen in leven zullen zijn. 

Hoe een uitvoering tot stand kwam 
Dindua heeft in zijn rijk bestaan vele uitvoeringen gegeven. 
Omdat veel mensen niet zullen weten hoe zo'n uitvoering tot 
stand kwam, willen wij u daar iets meer over vertellen. Het 
gebeurde wel dat mensen vroegen: 'Wanneer geeft Dindua 
weer eens een uitvoering?' Daar werd dan in de vergadering wèl 
over gepraat, maar verder kwam men dan nog niet. Hoewel: 
sommige leden zagen het dàn al zitten en steeds weer kwamen 
zij er in de vergaderingen op terug. Na deze 'inleidende scher
mutselingen', het aftasten van de bereidheid van de leden, 
kwam het moment dat ruggespraak gehouden werd met wel
willende leden om in de eerstvolgende vergadering bij het punt 
rondvraag tot een voorstel te komen. Nu, dàn kwamen de 
tongen pas goed los. Wie er eerst voor was, was er dan tegen en 
verklaarde tegenstanders waren ·plotseling enthousiaste voor
standers, kortom, men kwam er deze avond niet uit. Het punt 
werd verschoven naar een volgende vergadering, waarop de 
discussies in alle hevigheid wederom losbarstten. 
De voorstanders weerden zich met hand en tand, de 
tegenstanders brachten allerlei motieven naar voren om niet te 
gaan uitvoeren. Er werd op gewezen dat vroegere gerenom
meerde spelers er niet meer waren ( een argument dat het altijd 
wel deed), de jongeren zouden de capaciteiten nog niet hebben 
enz. Maar de leden, die het voorstel de vergadering hadden 
binnengeloodst, gaven geen krimp. Tenslotte, vele vergaderin
gen en tientallen discussies verder, werd het voorstel in 

· stemming gebracht. Was de beslissing eenmaal gevallen, dan 
was het nog geen pais en vree, want de tegenstemmers zeiden 
nu niet zonder leedvermaak dat de voorstemmers er dan maar 
voor moesten zorgen dat de zaak voor elkaar kwam. Dat viel 
natuurlijk weer niet in goede aarde bij de voorstanders en zo 
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was weer het zoveelste twistpunt gevonden. Uiteindelijk werd, 
na veel geharrewar, besloten om gezamenlijk de schouders te 
zetten onder het 'karwei'. En, zoals dat bij veel dingen het geval 
is, als de machine eenmaal begint te draaien, gaat het al gauw 
op volle toeren. 
De eerste commissie die moest worden benoemd was de 
draaiboek-commissie. Deze moest er voor zorgen dat er een 
draaiboek met schetsen, tableaus en liedjes ter tafel zou komen 
( een gigantische taak!). Al gauw begon deze commissie te 
werken aan 'het stuk'. Besprekingen waren nodig om te bezien 
wat voor de komende uitvoering zoal diende te geschieden, 
welke stukken er gemaakt zouden moeten worden, wat voor 
liedjes geschreven etc. Er waren verschillende vaste punten 
waar men rekening mee diende te houden. Er moest een 
begintableau komen ( dat mocht best luchtig zijn) en er moest 
een slottableau komen ( en dat moest beslist ernstig zijn). 
Daartussen moesten schetsen komen, betrekking hebbend op 
de Urker samenleving. Er kwamen vrolijke en ernstige schet
sen aan de orde, het liefst echter allemaal met een strekking, 
een boodschap of zo men wil, een moraal. Spot en zelfspot ( de 
Urker van nature niet vreemd) vormden de kruidige aroma van 
het geheel. Plaatsen van handeling vormden zelden een 
probleem. Zeilmakerij en scheerwinkel, maar ook het knusse 
Urker binnenhuis waren geliefde 'locaties', het vuurtje, de 
haven, de zee, het Top zorgden voor romantiek én inspiratie. 
Bij de humoristische schetsen werden graag personen en 
toestanden op de hak genomen, al ging dat altijd op een ge
moedelijke manier en is het voor zover wij weten nooit uit de 
hand gelopen. Bovendien is het incasseringsvermogen van de 
U rkers nogal groot. En wat kon de persoon, onderwerp én in 
de zaal zijnde, anders doen dan lachen als een boer die kiespijn 
heeft? Zijn collega of buurman was even later aan de beurt en 
dat gaf dan weer een pleister op de wond, nu was het zijn beurt 
om te gniffelen. Er werd trouwens vóór het optreden door 
spelers wel de zaal ingegluurd of bepaalde personen niet in de 
zaal aanwezig waren. Men kon dan als 'gewaagd' bestempelde 
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uitdrukkingen alsnog wat afzwakken. 
Voordat het echter zover was, werd er heel wat afgezwoegd. 
Schetsen kwamen in de regel tot stand door twee of meer leden 
in de huiskamer van één der verenigingsleden, al werd soms 
van niet-leden medewerking gevraagd. Dit waren vooral de 
dorpse dichters en schrijvers, Tromp de Vries, Mariap van 
Urk, Teun ('meester') en Willem Ruiten. Was de vereniging 
Dindua een mannenclub, voor de uitvoering moesten vrouwen 
en meisjes gezocht worden. In de uitvoeringen van de laatste 
jaren hebben diverse vrouwelijke medespelers triomfen gevierd 
op de planken. Tot degenen op wie nooit vergeefs een beroep 
werd gedaan behoorden Marretje Bos en Annie Schudde. In 
hen willen we al die vrouwen en meisjes eren die in de loop der 
tijd hun medewerking hebben verleend. 

Keren wij terug naar de werkzaamheden van de draaiboek
commissie. Tot wanhoop van de vrouwen werd soms tot 
midden in de nacht vergaderd, geschreven, geschrapt, her
schreven, getypt, op gammele stencilmachientjes, waarvan de 
inktspatten je soms letterlijk om de oren vlogen, gedraaid, 
gesorteerd etc. En dan was het nog maar de vraag of het stuk, 
de schets of het lied de kritische toets van de 'gewone' 
vergadering zou doorstaan (wat waarschijnlijk was) of niet 
(wat mogelijk was). Veel energie is er gestoken in schetsen die 
nimmer werden uitgevoerd. Wij herinneren ons een tableau 
waarin twee mannenkwartetten en een vrouwenkwartet, het 
liefst met instrumentale begeleiding, elkaar, staande in 
verlichte gondels op het podium zouden moeten toezingen. 
Het is, de zweetdruppels van de gewaardeerde componist ten 
spijt, nimmer uitgevoerd. 
Als uiteindelijk na veel vijven en zessen het draaiboek gedrukt 
en wel gereed was, slaakte de commissie een zucht van 
verlichting. Inwendig was men trots op wat er gepresteerd en 
gepresenteerd was, al moest men dit niet laten blijken, want 
dan kon men rekenen op een ongenadige reprimande. Goed, 
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het draaiboek werd, enigszins plechtig, de vereniging aange
boden en daarmee was de uitvoering in een beslissend stadium 
gekomen, men kon niet meer terug, nu aan het instuderen. 
Nu was de beurt aan de decorcommissie. De makers van het 
draaiboek zakten voldaan onderuit op hun stoelen en dachten 
bij zichzelf: ziezo, nu zullen wij eens zien hoe de anderen het er 
af gaan brengen, maar hoe bedrieglijk was deze veronder
stelling. De voorzitter roemde in bloemrijke bewoordingen de 
kwaliteit van het geleverde werk (instemming). Hij prees 
verder de ijver van de makers (voldoening). Hij was verder 
van mening dat de draaiboek-commissie zeer nauw bij de 
uitvoering betrokken was (instemmend geknik). Zó nauw, dat 
ze, omdat ze immers van alles het beste op de hoogte waren, bij 
de werkzaamheden van de decor-commissie niet gemist 
konden worden. Het was ontroerend om te ervaren en aan te 
zien de saamhorigheid van de overige leden van de vereniging. 
Nimmer was de eenstemmigheid van de vergadering zó groot 
en men kon niet anders dan dankbaar een traan wegpinkend, 
met een van aandoening omfloerste stem deze benoeming aan
vaarden. De stukken, welke opgevoerd zouden worden, 
werden opnieuw bestudeerd om te zien welke decors er 
gemaakt moesten worden en of voor verschillende schetsen 
niet dezelfde decors zouden kunnen worden gebruikt. Als men 
het daar over eens was, moest er uitgekeken worden naar een 
geschikte ruimte waar de decors vervaardigd zouden kunnen 
worden en als dàt rond was kon men beginnen met zagen, 
timmeren, schetsen en schilderen. 
Weken van moeizaam ploeteren volgden. Als men 's avonds, 
meestal doodmoe, er mee ophield en het verkregen resultaat 
bekeek was men, vooral in de beginperiode, eerder in een 
mineur- dan in een hoera-stemming. Maar allengs werd en ging 
het beter en begon men er plezier in te krijgen als men zag dat 
bijvoorbeeld het decor van de Urker kamer begon te leven met 
zijn bedsteedeurtjes en staartklok, en zag men zichzelf al op het 
podium. Sommigen hebben zich wel eens afgevraagd of deze 
decors door beroepsmensen waren gemaakt, maar het was 
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altijd eigen werk. In de jaren na de oorlog waren het Ide G. 
Koff eman en Gerrit Pasterkamp, die hun creativiteit op dit 
gebied met veel inzet in dienst hebben gesteld van de 
vereniging. Zij bezaten de gave om met een enkele penseel
streek een geheel decor tot leven te brengen. Maar ook waren 
er 'houthakkers en waterputters', die naam- en roemloos, even 
onmisbare schakels vormden in de keten van het uiteindelijke 
resultaat. 
En dan de verlichting. Dat is eigenlijk een hoofdstuk apart. Er 
moesten lichtbakken op het podium komen die wisselend sterk 
of zwak, wit of gekleurd licht moesten kunnen geven, de 
verlichting moest vanuit een aparte ruimte bediend kunnen 
worden en bij bepaalde schetsen dienden speciale voorzie
ningen getroffen te worden (bijvoorbeeld schitterlicht in een 
vuurtoren). Het was altijd vakwerk van de bovenste plank en 
dat moest ook wel, want de verlichting bepaalde. voor een 
belangrijk deel de sfeer van een schets. 
De vereniging kon hiervoor altijd een beroep doen op Jan 
Oost, die bij alle uitvoeringen voor de juiste sfeer gezorgd 
heeft. Bij de eerste naoorlogse presentaties gebeurde dit met 
gebrekkige middelen; hij lag dan in de hanebalken van 
'Patrimonium' op een paar planken de knoppen te bedienen. 
Het eerste uur ging dat nog wel, maar naarmate de avond 
vorderde stegen rook en warmte al meer naar boven en was het 
daar bepaald geen pretje. 
Toen gebouw 'Irene' gerealiseerd was, werd het voor Oost al 
een stuk beter, maar het bleef behelpen. De laatste paar uitvoe
ringen was er een compleet verlichtings-regelcentrum tot zijn 
beschikking met professionele schakelpanelen en een 
intercominstallatie voor direct contact met de regisseur. 
Voor verschillende tableaus en schetsen waren natuurlijk de 
onmisbare kledingstukken en gebruiksvoorwerpen nodig. Na 
het samenstellen van de lijstjes moest uitgevist worden wie wat 
misschien in zijn bezit had en het eventueel wilde afstaan. De 
meer serieuze leden werden uitgestuurd om de eigenaars te 
bewegen (met als wisselgeld een vrijkaart), om de soms 
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kostbare familiestukken ter beschikking te stellen. Het was 
soms een hele verantwoordelijkheid om alles in ongeschonden 
staat te houden en terug te bezorgen. De grootste opgaaf was 
om vijf avonden lang het gehele zeilmakerij-interieur, na 
sluitingstijd over te brengen en te zorgen dat het voor de 
volgende morgen vroeg weer op zijn plaats stond. 
Er is wel eens ondoordacht te werk gegaan, zoals bij de schets 
'Interneringskamp', welke speelde in de Eerste Wereldoorlog. 
Er moesten zoveel uniformen voor gehuurd worden, dat 

· praktisch alle inkomsten hiervoor moesten worden aange
wend. 
Het moet gezegd dat de vereniging nooit een vergeefs beroep 
op de bevolking heeft gedaan. En de naam 'Dindua' was een 
soort modern 'Sesam open u!' voor veel Urker 'kessen'. 
En dan het verdelen van de rollen, een zeer ingewikkeld en 
tijdrovend karwei! Men moest met verschillende factoren 
rekening houden: 
a. Wie is voor welke rol geschikt? 
b. Speelt hij of zij al niet in de voorgaande of volgende schets? 
c. Krijgt elk lid wel evenveel rollen? 
d. Wie kan hem/ haar vervangen als hij/ zij plotseling uitvalt? 
e. Wil het lid/ de medewerkster de hem/ haar toebedachte rol 
wel spelen? 
Men kwam soms voor de grootste verrassingen te staan. Als 
een bepaald lid, wien (volgens de commissie) een 'rol op het lijf 

· geschreven was', op een repetitieavond door afwezigheid even 
vervangen werd door een ander, bleek die ander dan soms een 
grote openbaring, ja, zelfs dé speler van de uitvoering te wezen! 
Men moest dan met veel tact candidaat 1 een andere rol geven 
en de hele rolverdeling lag weer door elkaar! 
Ondertussen hadden de leden niet stil gezeten. Er werd naarstig 
gerepeteerd in de meest uiteenlopende lokaliteiten. Dat 
repeteren was geen pretje: steeds moesten dezelfde teksten 
herhaald worden tot vervelens toe. Maar men wist: nu gaan we 
spoedig uitvoeren en dat hield de spanning er in. Wanneer de 
teksten er 'in' zaten, ook van de soms lange gedichten van 
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openings- en slottableau, dan was de tijd rijp voor de generale 
repetitie, het eindresultaat. Bij die eindrepetitie kwamen nog 
allerlei problemen aan het licht, die de regisseur soms aan de 
rand van de wanhoop brachten. Met zeer gemengde gevoelens 
werd de uitvoering (de daaropvolgende avond al!) tegemoet
gezien. 
De uitvoering! Die is eigenlijk niet te beschrijven. Dat moet je 
aan den lijve hebben ondervonden. De spanning, de planken
koorts, de ondefinieerbare sfeer, de irritatie, de chaos in de 
kleedkamers (woar is m'n karpoes, wie et er m'n koesen!). Op 
het podium zenuwachtig aandoende aktiviteit, de laatste 
aanwijzingen van de regisseur, ingeleid met het bezwerende 
'Leuster, allemoal'! Het schminken, de slappe lach, een laatste 
blik in het draaiboek, het geroezemoes in de zaal, de 
laatkomers, de vergeten rekwisieten, de geruchten, kortom, die 
heerlijke, verschrikkelijke, adembenemende spanning! En 
dan: 'Eupen 't gerdeen'! Het lied, de donkere zaal, het eerste 
applaus ..... Ach mensen, wie dit alles, al is het maar één keer 
heeft meegemaakt, vergeet het z'n leven lang niet meer! Ook dit 
was Dindua. 

Kopstukken 
Albert van Urk 
Als u zo de naam 'Dindua' nog eens hoort noemen en u denkt 
dan aan de uitvoeringen in 'Patrimonium' en 'Irene', dan 
komen vast en zeker verschillende namen bij u boven: lde G, 
Albert Piet, Juun Schrijver. Helaas zijn zij niet meer onder ons. 
Zo ook A. van Urk, lange tijd onze voorzitter. Wij zeiden 
altijd: Mijnheer Van Urk, want een heer was hij, 'every inch a 
gentleman'. Bij de ouderen onder u zal hij nog bekend zijn 
vanwege zijn functies op het gemeentehuis. Hij was als leider 
van onze vereniging een man, die duidelijk de puntjes op dei 
zette. Zo verlangde hij dat de leden met overhemd en stropdas 
ter vergadering verschenen. Hij kon een vergadering 
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gemakkelijk, strak, en tóch plezierig leiden en wij hadden het 
gevoel dat hij alleen de voorzitter kon zijn. 
Voor veel U rkers in moeilijke omstandigheden was hij een 
steun en toeverlaat. Hij maakte velen wegwijs in de ambtelijke 
wereld in een tijd waarin Urk, door de drooglegging van de 
Zuiderzee, voor ontzaglijke problemen kwam te staan. Hij 
hielp de vissers bij brieven en steunaanvragen naar het 'Rokin' 
te Amsterdam, waar op nummer 149 het gebouw der 
Zuiderzeesteunwet gevestigd was. Als administrateur van de 
toenmalige N utsspaarbank, een functie waaraan hij vele vrije 
avonden opofferde, deed hij veel en goed werk. Zo was Van 
Urk: vriendelijk, bescheiden, hulpvaardig, correct in zijn 
optreden, gekleed als heer en zich ook zo gedragend. Wij 
denken met veel respect en grote waardering aan hem terug. 

Albert Piet Brouwer 
Wie herinnert zich niet A.P. Brouwer, 'Albert Piet' zoals hij 
doorgaans werd genoemd? Hij was de man 'over 't ongerduur
tjen', dat wil zeggen, hij sprak tijdens verschillende 
uitvoeringen de verbindende tekst. Dat deed hij op zijn eigen, 
nooit te voorspellen wijze. Soms overzag hij de volle zaal, 
om zich dan plotseling tot iemand, die zijn aandacht trok, te 
richten met een directe, flitsende conversatie tot grote hilari
teit van de aanwezigen. Dat was al een kunst op zichzelf, maar 
zijn grote bekwaamheid kwam pas goed tot zijn recht bij het 
aan elkaar praten van verschillende programma-onderdelen. 
Leunend over een Urker onderdeurtje, met baadje en karpoets, 
een rode zakdoek om zijn hals geknoopt, zó leeft hij in onze 
herinnering voort. 
Zo vrolijk op het scherp van de snede improviserend, gevierd 
en gevreesd op de uitvoeringen, zo voorzichtig was hij als we 
met Dindua ons jaarlijkse uitstapje maakten. Gingen wij 
zeilen, A.P. vond dat er te veel wind stond. We maakten eens 
een rondvlucht boven Amsterdam. A.P. bleef aan de grond, 
zeggende: 'Ik ben geen Van Speijk'. Toen tijdens een circus
voorstelling in Scheveningen een enorme beer een platform 
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beklom waarop hij ( of zij) een kanon zou afschieten, rende 
A.P. naar de uitgang als werd hij achtervolgd door een meute 
uitgehongerde wolven. Naar commentaar gevraagd, verklaar
de hij: 'Jie dinken toch zieker niet, dat ik m'n duur een beer 
dood lot skieten'? 
Zo was Albert Piet. Ontwapenend door zijn flitsende humor, 
nooit om woorden verlegen, scherp, maar nooit kwetsend. 
Waar hij kwam, brak even de zon door. 

Lucas Schrijver 
Hij heette Lucas, maar iedereen kende hem als 'Juun' 
Schrijver. Ter verduidelijking voor de jongeren: de vader van 
de gebroeders Schrijver van Urk Export. 
Juun Schrijver kwam uit Kampen, dus was hij een 'vreemde'. 
Voor hem was dat echter geenszins een handicap. Hij raakte zó 
met de Urker samenleving verweven, dat hij nooit meer van 
Urk (en Dindua) af is geweest, anders dan voor zaken. Zijn 
Kamper dialect raakte hij nooit geheel kwijt, het Urker werd 
hem niet eigen. Dat was de reden waarom hij bij uitvoerin
gen niet op de voorgrond trad. Maar als criticus heeft hij zijn 
sporen op Dindua ruimschoots verdiend. Het was iedere keer 
weer een verrassing om naar hem te luisteren. Hij doorspekte 
zijn beschouwingen met Latijnse citaten, die een grote belezen
heid deden veronderstellen. Zijn eigenaardige accent gaf een 
zeer bepaald aroma aan zijn kritieken en wie tijdens zijn 
betogen naar hem keek ontmoette een ietwat spottende blik. 
Juun was evenwel een gevoelig mens. Toen in 'onze' kringen 
een dichter-publicist als H.M. van Randwijk nog als 
omstreden gold, had Schrijver de moed diens 'Recidivist' voor 
te dragen. Telkens vroeg hij onze aandacht voor de ontrechte 
en verdrukte in onze samenleving. Zijn milde humor 
voorkwam echter dat dit op een betweterige manier 
overkwam. Zó was Juun Schrijver: een prettig en gevoelvol 
mens in de omgang, met wie het aangenaam vertoeven was. Hij 
had iets van een zwierige Bourgondiër met beschaaf de 

66 



manieren, altijd in hoffelijkheid ons ten voorbeeld. Dat zijn 
nagedachtenis zeer lang onder ons blijve. 

Ide G. Koffeman 
Dindua gaf weer een uitvoering. Het draaiboek was klaar, de 
repetities achter de rug, de coulissen geschilderd. Toch was 
iedereen een beetje zenuwachtig. 0 ja, iedereen was er van 
overtuigd dat alle ingredienten aanwezig waren om weer een 
succes toe te voegen aan de lange reeks uitvoeringen van na de 
Tweede Wereldoorlog. Humor, tragiek, schetsen en versjes het 
was allemaal eindeloos gerepeteerd ..... . 
Maar toch, na vijf jaar, was er zoveel veranderd. De televisie
toestellen stonden nu in vrijwel iedere woonkamer en brachten 
daar voor een ieder die het maar zien wilde topamusement, 
aktualiteit, films, toneelstukken en zoveel meer. En zou zo'n 
uitvoering van Dindua dan nog wel gelukken? Zouden de 
grappen aanslaan, zouden de versjes nog wel aanslaan? En de 
verwachting bij de bevolking. Dindua daar moet je naar toe. 
Dat mag je niet missen. 
En zo kwam die eerste avond, het doek ging open en toen .... 
naarmate de avond vorderde, voelde 'iedereen 'het lukt'. Eerst 
aarzelend, maar steeds vrolijker klonk het gelach en het 
applaus. 
En toen tegen het einde de laatste schets: het ziekenhuis. 
Iedereen ging er nog eens extra tegen aan. Albert van Urk als 
Vollenhovens boertje, Willie Kramer als de zuster. Marretje 
Bos als bezoekster. Het was van iedereen de rol van de avond, 
dat was niet te loochenen, maar daar boven uit stak toch Ide 
Gee. Als oude Urker in een ziekenhuisbed ontketende hij 
lachorkanen, bespeelde hij de zaal en nam de anderen mee, zes 
avonden lang, steeds beter. .... 
De zes avonden waren voorbij, het doek ging voor de laatste 
keer dicht. Dindua was nog steeds Dindua en Ide Gee had voor 
de zoveelste keer laten zien, waarom een zaal wel moest lachen 
als hij op het podium kwam. Een succes dat hij in een lange 
reeks van jaren had opgebouwd. Een man waarvan iedereen 
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hield. En plotseling, vlak daarna gebeurde het. lde moest naar 
het ziekenhuis. Maar ach, wat betekende dat. Daar was hij al 

· zo vaak geweest. En hoe vaak hadden we niet gelachen om zijn 
verhalen als hij weer eens bij een kraakdokter was geweest. 
Maar niemand besefte eigenlijk, hoeveel pijn hij al die jaren al 
leed. Bijna helemaal krom getrokken zag je hem vaak fietsen, 
of achter zijn tafel in de bakkerij staan. Dat lde veel zieker was 
dan wij hadden kunnen vermoeden, bleek vlak na die 
uitvoering. Dat wij later pas van zijn vrouw zouden horen, dat 
hij vlak voor de uitvoering eerst een aantal spuiten kreeg om de 
pijn te kunnen verdragen, konden wij niet vermoeden. Maar 
wie, wie dacht dan ook aan zoiets als hij lde Gee op het podium 
zag? Lachend, zingend en spelend. Hij is vlak daarna gestor
ven. En heel Dindua wist dat men een echte vriend had 
verloren. Een vriend zoals er in je leven niet zoveel zijn. En 
iedereen wist ook dat Dindua nooit meer zou worden wat het 
geweest was. 
lde Gee Koffeman, wonderlijk genoeg bakker in het dagelijks 
leven, maar daarnaast was er nog zoveel. Bijenhouder, 
nertsenfokker, maar ook schrijver en verteller en, laten we dat 
niet vergeten, schilder van plekjes uit zijn Urk. De haven en de 
straatjes. 
lde Gee een geweldig mens. Hij liet zien dat het leven waard is 
om te leven. Hij liet zien dat hij zijn levensvreugde, ondanks 
alle pijn, met een ieder wilde delen. En daarom konden wij hem 
niet missen. En daarom was Dindua Dindua niet meer toen de 
stoel van lde Gee leeg bleef. 

Natuurlijk kende Dindua in zijn 75-jarig bestaan meer 
prominente leden, die al lange tijd niet meer onder ons 
vertoeven. Zij gingen de weg van alle vlees. Wij kunnen niet bij 
ieder afzonderlijk stilstaan. Naarmate wij ouder worden 
ontvallen ons diegenen die ons gevormd hebben tot wat wij 
volwassenheid noemen. leder afscheid laat een leegte achter 
die wij proberen op te vullen met onze herinneringen, totdat 
ook deze vervagen, achter de wegbocht. 

69 



Allen ontvallen ons. Alles ontneemt 
het leven. 't Liefste, onvoorzien, vervreemdt. 
En niets dat stand houdt op den langen duur. 

Wij hebben in de loop van ons verenigingsbestaan diverse 
leden begeleid naar hun aardse rustplaats. Niet zelden droeg 
één der leden of de voorzitter bij die gelegenheid een gedicht 
voor tot troost voor de nabestaanden. Ter vergadering werd 
een in memoriam gesproken en een ogenblik stilte betracht. Zo 
leefde Dindua mee met het wel en wee van zijn leden en zijn er, 
naast vele vreugdevolle uren, momenten geweest van ernst en 
bezinning op wat ons allen wacht. 

De herinnering blijft ..... 
Waarom begint een reciteervereniging eigenlijk met het geven 
van een uitvoering? Het doel is immers het leren spreken in het 
openbaar en het kunnen incasseren van kritiek en die eventueel 
weerleggen. Waarom dan de planken op met liedjes, schetsen, 
complete revues? Zoiets ligt toch ver achter de horizon van een 
reciteervereniging? Ja, hoe is deze unieke combinatie 
reciteervereniging / cabaretgezelschap eigenlijk tot stand 
gekomen? 
Dindua had in zijn bestaan soms een openbare vergadering 
gehouden, waarop dan de beste memorisaties en gedichten 
voor een klein publiek ten gehore werden gebracht. Tijdens het 
25-jarig jubileum in 1932 werden twee avonden verzorgd. De 
eerste voor genodigden met memorisaties en gedichten en een 
voordrachtenwedstrijd. De tweede avond was voor een breder 
publiek met ook weer memorisatie, improviseren en voordra
gen en, als aanzet tot de latere revues, al voorzichtig een 
pantomime (spel zonder woorden). Toen enige jaren later wat 
jongeren lid werden, begon Dindua, zij het aarzelend, 
'samenspraken' op te voeren. Deze jongeren waren afkomstig 
van de Hervormde jongelingsvereniging 'Obadja', welke 
vereniging op haar jaarvergaderingen ook ingestudeerde, voor 
dit doel aangekochte schetsen en samenspraken ten gehore 
bracht. 
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Na de Tweede Wereldoorlog moest het heropgerichte Dindua 
natuurlijk ook zijn vreugde overbrengen op het publiek en 
werd in het gebouw 'Patrimonium' (dat was een houten 
gebouw van Zuiderzeewerken, door de Gereformeerde Kerk 
ter plaatse aangekocht en lange tijd in gebruik als kerkgebouw 
op de plaats waar nu de Petrakerk staat) een uitvoering 'nieuwe 
stijl' gegeven met veel tableaus en enkele liedjes, gedichten en 
schetsen, door de leden zelf gemaakt onder de bezielende 
leiding van Johannes Kramer. 
De bevolking was laaiend enthousiast en men dwong als het 
ware Dindua om op deze weg door te gaan. Voor het eerst in de 
geschiedenis liet de vereniging zich inspireren door de 
plaatselijke omstandigheden. Dat vroeg nieuwe oriëntatie en 
betrokkenheid op de eigen problemen. Voortaan zou het 
volkse element niet meer weg te denken zijn bij een uitvoering. 
De vereniging, opgericht met het doel spreekvaardigheid te 
leren en liefde tot de schone letteren aan te kweken, kwam 
eindelijk op eigen benen te staan, ging een eigen weg, een weg 
die ruimte liet voor een creatieve benadering van de individuele 
leden. Talenten, die lange tijd in de windselen hadden 
gesluimerd, kwamen tot ontplooiing, en hoe! Plotseling bleek 
Dindua te beschikken over tekstdichters en -schrijvers, decor
ontwerpers, regisseurs, technische krachten, kortom: Dindua, 
geboren uit de nood van het ontbreken van uitdrukkings
vaardigheid, beleef de een bloeitijd als nooit tevoren. 
Een uitvoering was een samengesteld geheel van schetsen, 
tableaus en liedjes, voorzien van een verbindende tekst. 
Hoeveel van die liedjes, gedichten en flarden van schetsen zijn 
er niet blijven hangen bij de plaatselijke bevolking en U rkers 
aan de wal. We willen bepaalde fragmenten van verschillende 
uitvoeringen aan de vergetelheid ontrukken en in het bestek 
van dit boekje de revue laten passeren en, waar nodig, voorzien 
van enig commentaar. Natuurlijk moeten we de teksten zien 
tegen de achtergrond van de tijd waarin ze zijn geschreven en 
de wisselende aktualiteit speelde natuurlijk een grote rol. Vaak 
is er sprake van gekleurde romantiek en weemoed op de grens 
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van sentimentaliteit, niet zelden speelt chauvinisme een rol. 
Maar die beoordeling laten wij graag aan de lezer over. 
We beginnen met het gedicht 'Vertrouwen' van Willem Ruiten, 
dat zó gevoelig werd voorgedragen, dat een plaatsgenoot voor 
alle avonden kaarten kocht, alléén om dit gedicht te horen 
voordragen. 
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Vertrouwen 

De branding brult, de stormwind giert 
rondom mijn kleine schuit; 
al meer dan vijftig jaren voer 
'k de TJrker haven uit. 
Ik vocht al meer dan vijftig jaar 
met water, storm en wind 
en steeds - al dreigde het gevaar -
heb ik mijn lot bemind. 

Ik min mijn schip .... mijn wijde zee 
die mij steeds voedsel schonk. 
Ik min de zon, die mij zo vaak 
op 't blanke water blonk; 
mijn dorp, waar ik na elke tocht 
mijn lief, maar ook mijn leed 
met vrouw en kind'ren delen mocht 
en waar mijn tijd vergleed. 

Ik min mijn wisselend bestaan, 
van vreugd en smart doordrenkt, 
maar bovenal toch min ik Hem, 
Die mij zijn liefde schenkt. 
Al fluit de stormwind in mijn want, 
kloekmoedig vaar ik voort. 
Ik vrees geen storm .... mijn schip houdt stand, 
want: Vader is aan boord. 



De branding brult, de stormwind giert 
rondom mijn kleine schuit. 
Ik weet, dat God mijn gangen stiert 
naar 't eeuwig raadsbesluit. 
Ik weet: mijn levensanker vindt 
zijn grond in Christus' kruis: 
Hij zorgt voor zijn verkoren kind, 
en brengt het veilig thuis! 

Veel minder ingetogen\s het volgende gedicht 'Ter visvangst'. 
Niettemin wist het de gemoederen zodanig te beroeren (het 
werd dan ook meeslepend voorgedragen) dat men na dit vers 
geen angst meer behoefde te koesteren dat de uitvoering niet 
zou slagen. Het publiek was meteen enthousiast. Het is 
bruisend, vol aktie, gevaar en.... niet geheel ontbloot van 
een gevoel van trots en eigenwaarde. 

Ter visvangst 
Wij trekken ter visvangst met botter en kotter 
de deinende Noordzee zij nu ons domein. 
Wij minnen 't eentonig motorgetjotter, 
de bruisende zeezang, met rustloos refrein. 

Een zee werd ontnomen, een zee werd hergeven; 
welk zeeman verkiest voor het water de wal? 
Al staan ons ook duizend gevaren naar 't leven, 
't Is God, die ons hoedt en weer thuisbrengen zal. 

Wie is als een Urker, zo dapper en moedig? 
Wie heeft - van heel Holland - de prachtigste vloot? 
Wie vocht zo verbeten, heldhaftig, soms bloedig, 
met stormen, gevaren, ja ... zelfs met de dood? 

Wij varen, trots mijnen, die altijd nog loeren, 
en sleuren de vis uit de diepten der zee. 
Maar wordt het weer sabbath, wij wenden de roeren 
en zoeken ons dorpje ter veilige stee. 
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Ons dorp, waar wij steeds in gedachten vertoeven, 
al trekken wij mijlenver gaans uit de kust. 
Wie zou nog een andere thuishaven hoeven? 
Slechts daar vindt ons hart, na het zwerven, weer rust. 

Daar kan het slechts vrede en blijdschap hervinden, 
en sterking tot nieuwe, licht zwaardere strijd 1). 

De strijd tegen water en woedende winden: 
vaar voort, Urker vissers, God zeeg'ne uw vlijt. 

1) Bedoeld is hier: wellicht. 
Zo'n gedicht, vol van onverwachte wendingen (men lette op de 
schijnbaar moeiteloze overgang van het tweede naar het derde 
couplet) vertelt misschien meer over het Urker volkskarakter 
dan een sociologische studie, en zou voor dat laatste allicht 
materiaal opleveren. 
Van geheel andere aard is het liedje 'Een kleine jongen 
droomde'. Jan ten Napel (beter bekend als Jan van Flip) is de 
tekstschrijver. Volgens Simon Carmiggelt, ooit toehoorder bij 
een Urker avondje op Terschelling, werd dit vers 'gezongen op 
de wijze van, Oh Janus, bah! Het gras is hier zo nat'. Hoe het 
ook zij, het heeft iets van een tragische volksballade en de 
werkelijke melodie (die van 'Terang-Boelang') accentueerde de 
tragiek nog eens dubbel. Het werd jarenlang door iedereen 
gezongen, en was het ooit tot de radio doorgedrongen, het zou 
het toenmalige lied van de klok van Arnemuiden glansrijk zijn 
voorbij gestreefd. Over de laatste zin van het eerste couplet is 
op Dindua jarenlang gediscussieerd of voor de woorden 'mee 
mee' niet een alternatief te vinden was ( de laatste twee woorden 
van het eerste couplet). Men is er nooit uitgekomen en we laten 
het dan ook maar zo. Jan van Flip (thans woonachtig te 
Gouda) was jarenlang een zeer gewaardeerd lid van de vereni
ging en blonk uit door vaak briljante invallen, die echter niet 
alle konden worden gerealiseerd, helaas. 
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Een kleine jongen droomde 
Een kleine jongen droomde 
van varen met een botter op de zee; 
en als hij dan de botter aan zag komen 
dan zei hij zacht: daar ga ik ook mee mee. 

Toen hij van school af was gegaan 
ging hij al mee aan boord als derde man. 
Hij waste daar de potten en de pannen 
en zorgde goed voor olie in de kan. 

En was er vis gevangen 
dan hielp hij mee, net als een grote vent. 
Hij sjouwde met de kisten en de manden 
al had hij van de gulden maar drie cent. 

Toen hij drie jaar gevaren had, 
had hij het al gebracht tot eerste knecht. 
Hij dacht nu ook al aan een Urker meisje 
als hij de kor herstelde op de plecht. 

En was de schuit in volle zee, 
dan waren zijn gedachten er niet bij. 
Hij zag zichzelf dan met zijn meisje lopen, 
samen om Top, zo stevig zij aan zij. 

De oorlog kwam in Holland. 
Er werden mijnen in de zee gelegd. 
Het vissen werd hierdoor nu zo gevaarlijk 
en elkeen dacht: het varen wordt nu slecht. 

Hij voer toen als de schipper 
het zeegat uit, met een bemande schuit. 
Een mijnenveld .... de botter vloog aan splinters ..... 
Een ogenblik .... de Zee die nam zijn buit. 
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Het eiland was verslagen. 
Men leef de mee, een ieder was bedroefd. 
De zee die geeft, maar komt ook offers vragen, 
het bitt're lot van visser werd geproefd. 

Men stelle zich voor: een podium met winters decor, ijs, ijs en 
nog eens ijs. Op een slee zitten drie mannen, spieringvissers, bij 
het licht van een lantaarn. In de verte pinkelt het vuurtoren
licht. Het is bar koud. Terwijl de mannen wachten op het 
moment dat de netten geklaard kunnen worden, vertelt de 
oude man een verhaal over een jongetje dat onder zeer 
tragische omstandigheden de dood vond. De jongste van de 
drie draagt nu een gedichtje voor van dezelfde strekking'dat-ie 
van z'n peet elaard et': 
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Toate, mag ik nor m'n bessien, 
't is zo koud ier op 't ees. 
Z'et vor mij nog wel een skoaltjen 
warreme spierekies mit rees. 

Goon maar jonge, zeen z'n toate, 
Loop maar op de toren an. 
Zeg mitien dan an je bessien 
dat ik er ok zo weezen kan. 

Dit is wel 't leste netjen, 
vor vandage is 't genoeg. 
't Gat wier waaien eut 't Oosten 
in de donkerte valt vroeg. 

't Jongetjen was al verdwienen 
in de richting van de barg 
Toe .... een angstskrèèuw eut de varte, 
't drong de man duur bien in marg. 



Eandlik et ie 't keend evoenden, 
dat al vast evreuren zat 
in 't duur 'm zelf nog 'akte 
allereerste spieringgat. 

Zo kwam 't wurrem bij z'n bessien, 
maar zo koud in steef as ees. 
Op de kachel sting nog 't skoaltjen 
warreme spierekies mit rees ..... 

Men kan zich gemakkelijk voorstellen, dat bij het voordragen 
van dit versje (de maker was Tromp de Vries) in de zaal adem
loos werd geluisterd en in de donkere ruimte menige traan 
werd weggepinkt. 
Van een jongen die naar de logger ging en bij de boot afscheid 
neemt van zijn moeder, daarover gaat het volgende versje van 
De Vries. 

IJ zeen: genacht mimme, in: goerèèze zeen zie, 
in ze krieg nog een poes op 'r moend. 
IJ was pas een jonge van twoalf joar, 
in altees zo bleede, ij zag gien gevoar, 
maar eur arte woeg oenderd poend. 

IJ zeen: genacht mimme, in: goerèèze zeen zie, 
in ze krieg nog een poes op 'r moend 
In ze stopte nog een peer in z'n klèène 'aand, 
in zeen: wees vorzichtig, val niet van de kaant, 
in ij wier: pas goed op m'n oend. 

IJ zeen: genacht mimme, in: goerèèze zeen zie, 
in ze krieg nog een poes op 'r moend. 
In ze sting in de week an ien stók op de dam. 
Maar toe in 't leste de tinge kwam, 
toe sloeg ze tugen de groend. 
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Nacht mimme - 't leste dat ie ad' ezegd, 
ze voelt nog de poes op 'r moend. 
Maar as ze 't stof van 't kessien vigt, 
dan trekt wier de kleur weg eut 'r gezicht, 
in draait z'n portret in 't roend. 

Van dit gevoelige gedichtje ging een grote suggestieve werking 
uit door het telkens herhaalde: IJ zeen genacht mimme ... etc. 
Vooral ouderen sprak het bijzonder aan. Zij herkenden 
vergelijkbare situaties uit hun jeugd. 

Er ging ook een zekere invloed uit van een uitvoering. Zo was 
het door Dindua ten tonele gebrachte 'Zwembadlied' de aanzet 
tot het realiseren van een zwembad. Het refrein dat door de 
zaal werd meegezongen, luidde: 

Ja, een zwembad moet er komen 
het is nu de hoogste tijd! 
Raad, hcÎu toch eens op met bomen, 
anders raak je zetels kwijt! 

Dat laatste was natuurlijk niet logisch geredeneerd, maar het 
rijmde en het zong zo lekker. Het lied eindigt met de 
verzuchting: 

Luister daarom, beste mensen, 
dit is 't eind van ons relaas: 
Laat het niet bij vrome wensen, 
niet meer praten ... GRAVEN, KLAAS!!! 

Op een gegeven ogenblik waren er drie 'Klazen' in de zaal: een 
wethouder met die voornaam, een raadslid (zelf lid van 
Dindua) en de burgemeester, Klaas Bossenbroek. Het werd 
door de presentator, lde G. Koffeman op de hem eigen wijze 
ten volle uitgebuit! 

Met de opbrengst van een uitvoering werd de uitgave van de 
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gedichtenbundel 'Gewoon maar schelpen' van Willem Ruiten 
, gefinancierd. 

Met het 'Molenlied' uit de jubileumuitvoering 1977 werd het 
voorzichtige initiatief genomen om weer een molen op het Top 
terug te krijgen. En mocht de vereniging niet voortijdig ter ziele 
gaan, dan wordt dit plan zeker ge~ealiseerd, temeer daar er al 
kontakten zijn met een waterschap in N oordholland om bij de 
eerstvolgende ruilverkaveling een molen over te nemen. Wij 
laten dit lied (van Piet Loosman en Albert van Urk) geënt op 

· het oer-Nederlandse 'daar bij die molen' in zijn geheel volgen. 

'Daar bai die möllem' 

Als kind ging je heel vaak om Top, 
Want daar was je zo vrij. 
Je deed er rode wangen op, 
je speelde op de wei. 
Je zwom in 't buchien van de Start 
of ook wel bij 't Topshoofd. 
Wat leefden we toen fijn apart, 
van alle zorg ontroofd. 

refrein: 
Daar bij die molen, de Urker molen, 
die 't water door - het Urker sluisje joeg. 
Daar bij die molen, de Urker molen 
daar was het dat - ons hart dan sneller sloeg. 

Topshoofd, de palen en de Staart, 
het zinkstuk om de Noord. 
't Zijn namen, nu al lang verjaard, 
toch zeggen zij een woord. 
Aan menigeen van 't Urks geslacht, 
hetzij een man of vrouw: 
wat is daar vaak en lang gewacht, 
wat zwoeren ze daar trouw! 
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Het lange riet leek ons als kind 
de Biesbos van het Top. 
Al spelende liep je gezwind 
twee natte voeten op. 
Maar daarvan werd je echt niet ziek, 
al was je nog zo nat. 
Want op de pijp van de fabriek, 
daar was het warrem zat! 

In 't sluisje van de möllemsloot 
daar had je altijd pret. 
Je ving er baarsjes, klein en groot 
met klomp of met je pet. 
Maar ach die plek bestaat niet meer, 
de molen die verdween, 
al d' oude glorie van weleer 
ging met de jaren heen! 

Het verenigingsgebouw 'Irene' kwam tot stand mede door de 
inspanningen van de leden van 'Valerius' en 'Dindua'. Bij de 
eerste steenlegging van het gebouw waren diverse dorpse 
prominenten vertegenwoordigd. Op een foto herkennen we de 
toenmalige burgemeester G. Keijzer en zijn echtgenote, agent 
'Arie' Princenhof, ds. W. Doorenbos, gemeente-ambtenaar 
A. van Urk en gemeente-opzichter Nentjes. 
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Bij de eerste-steen-legging van gebouw 'Irene'. 
Dindua, dat het nijpend gebrek aan geschikte vergaderlokali
teit zo goed kende, was initiatiefnemer om te komen tot de 
stichting van een gebouw voor christelijke belangen. 

De dichter Willem Ruiten 
die meerdere malen zijn medewerking aan Dindua verleende, 
en van wie Dindua op haar beurt het bundeltje 'Gewoon maar 
schelpen' uitgaf. 
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Vier maal Dindua 

Dindua had een groot aanpassingsvermogen. Al naar de 
gelegenheid des tijds wisten de leden zich te vermommen of 
juist te openbaren: 

in Volendammer dracht, 
in feestelijke vergadering bijeen, 
bij een historisch spel 
of voor een avondje napraten. 

We laten het zien in vier foto's: 
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Successen 

Dindua kende aanvankelijk slechts zogenaamde kameruitvoe
ringen, voor een betrekkelijk klein publiek in een kleine zaal. 
Grote lokaliteiten kende Urk toen nog niet. Dat veranderde, 
toen na de oorlog gebouw 'Irene' gereed kwam. En van toenaf 
behaalde Dindua grote successen met het opvoeren van 
stukken die Urk en de Urkers tot onderwerp hadden. Het 
waren revues, bestaande uit een aaneenschakeling van voor
drachten, liedjes, meezingertjes, toneelstukjes en verbindende 
teksten, met een titel en een fraai tableau ter opening en af
sluiting die er een geheel van maakten. 

1 Het begon in 1947 met 'Van Zuiderzee tot IJsselmeer', een serie 
schetsen en gedichten uit U rk's verleden, heden en .... 
toekomst. Een stuk van, voor en door U rkers. Het werd een 
doorslaand succes, onder meer door 'het keend is bekold', 'het 
haringzegenen', 'het vuurtje', 'de stoomboot' en 'onger 't 
klapskoel'. Het stuk beleefde een hele reeks opvoeringen, tot in 
Den Helder en de Zaanstreek (waar vele oud-Urkers wonen) 
toe. 
Een volgend stuk heette 'De Ommelebommelestien' met onder 
meer het poffen, de scheerwinkel en het ziekenhuis als toppers. 
Ouwe Knielus praatte over z'n onderdeurtje dit alles aan 
elkaar. 'Bij ons op de Bult' en 'Ouwe Knielus vertelt' waren nog 
weer andere revues. Voor het laatst vertoonde Dindua in dit 
opzicht haar kunnen in 1978 met oude schatten en nieuwe 
vondsten. Wie er meer van wil weten spreke met degenen die 
het gehoord en gezien hebben, want die zijn het vast nog niet 
vergeten. We knipten uit de pers het volgende: 
NCRV zond gedeelte uit 
Urkers speelden toneel in 'De Waakzaamheid' 

1 (Vrijdag 6 februari 1948) 
Koog. Woensdagavond gaf de vereniging Dindu van Urk een 
voorstelling in de 'Waakzaamheid' voor een tot de laatste 
plaats bezette zaal. Men voerde op een min of meer historisch 
stuk: 'Van Zuiderzee tot IJsselmeer'. 
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Een toneelstuk kan men het niet noemen en ook geen revue. 
Het was een afwisseling van declamatie, zang en toneel. 
Meestal werd een stukje toneel ingeleid met zang. 
Op Urk is met Pinksteren dit stuk vier maal opgevoerd. Op 
deze feestdagen trekken veel gewezen U rkers naar hun 
geboorte-eiland. Het stuk maakte zo'n indruk, dat men de 
tonelisten uitnodigde naar de Zaan te komen. De opvoerenden 
waren gewone Urker mensen: bakkers, winkeliers, vissers en 
werkers uit de polder, met gewone dorpsmeisjes en vissers
vrouwen. 
Het begon met een tableau, waarop drie personen voorkomen. 
De eerste is een oude visser aan het roer van zijn schuit, die van 
zijn verknochtheid aan de zee en de visserij getuigt. 
De tweede is een visser van middelbare leeftijd, die netten 
herstelt. Hij klaagt dat de zee dood is, nu de afsluitdijk is 
gelegd. Hij wil niet naar de polder. 
Nummer drie is een jonge visser, die nu inde polder werkt. Ook 
hem valt het scheiden van het oude zeeleven zwaar, maar hij 
ziet toch wel een nieuwe toekomst. Vertegenwoordigers dus 
van verleden, heden en toekomst. En dat is de leidraad voor het 
hele stuk. Zo is het stuk ook ingedeeld. Zeven taferelen uit het 
verleden, zes uit het heden en een slottableau dat de toekomst 
voorstelt. 
Dit slottableau geeft twee gedachten, die de tegenwoordige 
Urkers voor het merendeel delen, zoals de heer Joh. Kramer 
ons in de pauze meedeelde. 
Deze twee gedachten, namelijk in de polder is nuttig werk te 
doen en de Noordzeevisserij kan ook een goed bestaan 
opleveren. En de heer Kramer verzekerde ons verder, dat Urk 
de grootste en tevens best uitgeruste kustvissersvloot van heel 
Nederland heeft. 
En dan nu de opvoering zelf. Nu eens lachte men hartelijk, dan 
weer was het muisstil. Eén der taferelen 'Haringzegenen' is 
gisteravond door de NCRV uitgezonden. De heer H. Keuter 
zorgde in dit tafereel voor de verbindende tekst met het 
voorafgaande. Hij droeg een gedicht van Mariap voor, waaruit 
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bleek hoe moeilijk men van het zeeleven afscheid kan nemen. 
Na zijn zang ging het doek open en zag men een boot met 
vissers, die de netten binnen haalden. De 'zegenaars' trokken 
aan de lijnen en begeleidden dit met solozang en gezamenlijke 
zang. En in de zaal zong men van harte mee. De U rkers op het 
toneel hebben zeer hun best gedaan en die in de zaal hebben erg 
genoten. 
We begrijpen heel goed, dat ze een prachtige avond hebben 
gehad. Een avond vol jeugdherinneringen met een tikje 
weemoed en tevens een avond van grote vrolijkheid. 

Vorige week heeft Dindua vier avonden een uitvoering gegeven 
van de schetsen welke men onder de titel 'Wat de Ommele
bommelestien vertelde' had samengevat. In een twaalftal 
schetsen werd het Urk van een vijftig, zestig jaar geleden laten 
zien, hetgeen soms tot vermakelijke scènes aanleiding gaf. Het 
goede en het kwade van die tijd kwam naar vor_en en ook de 
tegenstelling van vroeger en nu, werd in een schets 'de brief 
van vroeger en het roepien van nu' aangrijpend laten zien. 
Alle twaalf opgevoerde schetsen waren even mooi, maar toch 

, waren er hoogtepunten, zoals de schetsen 'Vreemden zullen 
over je aarsen', 'ofurreven' en 'de scheerwinkel', waar de 
politiek werd en nog wordt gemaakt. Zonder ook maar iemand 
iets te kort te willen doen, moeten wij hier Dindua feliciteren 
met een speler als de heer T. Ras, welke op zo natuurlijke wijze 
speelde, dat de werkelijkheid voor het grijpen lag. Het begin
tableau was mooi, maar het eindtableau was in een woord 
gezegd, indrukwekkend. 
Dindua kan terugzien op geslaagde avonden en vier avonden 
verliet een dankbaar publiek na 3 1 / 2 uur luisteren en kijken 
de zaal van Irene. Ruim 800 personen hebben een genoeglijke 
avond gehad. Aan een groot aantal personen boven de 65 jaar 
is een gratis avond aangeboden, hetgeen zeer is gewaardeerd. 
Omdat men aan alle aanvragen om kaarten niet kon voldoen 
heeft men besloten om in de eerste week van februari 
aanstaande nogmaals drie avonden te geven. 
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Ik zag en hoorde KNIELUS ..... . 
150 km had ik er voor gereden om zaterdagavond Dindua's 
laatste creatie 'Bij ons op de Bult' te zien. En als ik aanstaande 
zaterdag 300 km zou moeten rijden om het nog een keer mee te 
maken, zou ik weer gaan. 
Knielus was in één woord meesterlijk in zijn manier waarop hij 
de teksten aan elkaar praatte. 
En dan die stukjes zelf! Niet minder dan twaalf in getal. De een 
natuurlijk beter dan de ander, maar toch allemaal goed. Wat 
een gezonde humor, wat een fijne zelfspot, maar ook wat een 
prachtige 'zetten' werden er gegeven. Kostelijk! Men moet 
natuurlijk Urker zijn om alles door te hebben en te begrijpen, 
maar dan is het ook een programma, zo vol en zo geladen van 
het begin tot het eind, als men in de beste toneelvoorstellingen 
niet aantreft. 
Elke franje was weggelaten en alles werd gebracht recht op de 
man af. 
Ik had trouwens wel een tegenwicht nodig. De laatste weken 
was ik overstroomd met opmerkingen en krantenknipsels, die 
mij van alle kanten werden aangedragen, om maar niet te 
spreken van die belangstellende vragen met een ondertoon van 
leedvermaak van vrienden en bekenden. Urk was weer eens in 
het nieuws en dat 'nieuws' was helaas niet van het beste soort. 
En dan schijnt iedereen in je omgeving zich opeens weer te 
herinneren, dat je ook nog een Urker bent. 
Het was voor mij overigens schrale troost, dat de veroorzaker 
van dit 'nieuws' geen Urker was. Mede daarom deed het mij 
goed zaterdagavond bij Dindua te zijn. 
Het is verleidelijk alle gebrachte stukken onder de loupe te 
nemen. Maar ik kan het niet doen. Het zou mij te ver voeren. Ik 
zal mij daarom beperken tot het slottableau, het gesprek tussen 
de oude en de nieuwe generatie. Wat waren onze vaderen toch 
waardig en groot in hun eenvoud en oprechtheid. 
Van dit gesprek gaat naar mijn mening meer uit dan van een 
jaar preken in welke kerk dan ook. 
Dindua heeft met deze uitvoeringen velen aan zich verplicht. 
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Ga op de ingeslagen weg voort want als Urk de waarden van 
het verleden vergeet betekent dit: verarming. In het heden ligt 
het verleden en in het nu wat worden zal! 

Een oud Urker. 

Dindua 
Om de laatste uitvoering van Dindua bij te wonen, hebben heel 
wat oud-Urkers de reis naar 'oenze laand' gemaakt. En dat 
niemand daarvan berouw gehad heeft is ons wel gebleken uit 
verschillende gesprekken. Ook in ons blad hebben wij al enige 
reakties opgenomen. Wij ontvingen nog onderstaand schrijven 
waarvoor wij gaarne een plaatsje inruimen. 
Als ik zaterdagavondj.l. naar zwakke plekken in het vertoonde 
spel van Dindua had moeten speuren zou ik ze met de beste 
wil niet ontdekt hebben. Het is moeilijk te zeggen wat de eerste 
plaats toekomt, Knielus' praatje over de onderdeur dan wel 
hetgeen op het podium te zien was. 
Het hele stuk boeide van begin tot eind en wat het belang
rijkste bij zo'n uitvoering is, het werd gespeeld met een 
natuurlijke eenvoud. Dit kwam temeer tot zijn recht omdat de 
geïmiteerde personen zelf mensen van het eenvoudige slag 
geweest zijn. 
De vrolijkheid en lachlust die het spel opleverde namen een 
hoge vlucht en het is zeker goed dat het slottableau er voor 
zorgde dat het niet bij enkel vrolijkheid bleef. 
Er waren speelsters en spelers bij die alleen al door een enkel 
woord en zelfs door een enkel gebaar je midden in die oude tijd 
wisten te zetten. 
Het geheel was zo goed uitgewerkt dat het spel - behoudens een 
enkele specifiek Urker uitdrukking die een nadere verklaring 
behoefde - ook voor een vreemde gemakkelijk te begrijpen viel. 
Ook deze keer zal het Dindua niet aan lof ontbroken hebben. 
Het is verdiend en ik hoop dat er meerdere oud-Urkers op die 
avonden in gebouw 'Irene' aanwezig zijn geweest. Voor zulk 
soort ontspanning is tijd en geld niet voor niets gegeven. 
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Hartelijk dank Dindua en hartelijk dank redaktie voor uw 
bereidheid tot plaatsing. 

J. de Boer, Den Haag. 

Urk.Urk is een land, dat ook bekend staat om de humor die er 
is. En het is mede aan de chr. reciteervereniging Dindua te 
danken dat deze ook zo af en toe op de planken wordt 
gebracht. Nu is het voor een toneelvereniging gemakkelijker 
een toneelstuk in te studeren ~n dat met een mooi decor op te 
voeren, dan de oude dorpshumor aan de burgers door te geven. 
Het was het laatst in 1956 dat de vereniging verscheidene 
avonden verzorgde in gebouw Irene. Nu, na bijna veertien jaar, 
werden de oude gezegden en tafereeltjes weer naar voren 
gehaald. Schetsen door de leden van de vereniging zelf 
geschreven en verder uitgewerkt. Voor de gedichten waren 
andere plaatsgenoten gevraagd hun medewerking te verlenen. 
Als titel voor de twaalf schetsen was gekozen: 'Wat de 
Ommelebommelestien vertelt'. Uit deze grote steen die een 
vaste plaats heeft achter de vuurtoren, zouden alle achtduizend 
Urkers zijn gekomen. De 'rode kolen' waar de overige 
Nederlanders zijn uitgekomen zijn in Urk niet gegroeid. Het 
was de steen waar de vader naar toe moest roeien om een klein 
U rkertje of U rkerinnetje in ontvangst te nemen. 
Dit was ook het eerste tafereel dat naar voren werd gebracht. 
Het openingslied werd gezongen door alle medewerkenden: 

· 'De zon daalt in het westen, een drukke dag is heen, zacht 
rimpelen de golfjes, rondom de dikke steen. Al duizend jaren 
zijn er zo langs die steen gegaan, een spel van licht en donker, 
een lange bellenbaan'. 
Het zou eigenlijk te kort doen aan de spelers te zeggen welk 
tafereel het mooiste naar voren kwam. Iedere schets sprak een 
even duidelijke taal, die misschien door de niet-U rkers wel eens 
niet werd begrepen. Ouwe Knielus zorgde er voor dat de 
pauze's waarin de decors werden afgewisseld, aaneenge
praat werden. Alles was eigen werk: licht, muziek en daarbij de 
prachtig wisselende decors. 
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Het slottableau was het vissersmonument, waarbij onder 
andere werd gedeclameerd 'En zoals het was in het verleden, zo 
is het nog heden, de visser vaart uit. Nu niet met een schuit, 
maar met een machtige kotter. Met echolood, radar, met decca 
en plotter. Maar de zee bleef de zee, even wreed als voorheen. 
Daarvan spreken de stenen, van het jongste verleden. Het blijv' 
onze bede 'Ga Gij met hem, Heer, zijn schip is zo klein, als de 
stormwinden gieren, als brekers aanrollen als brullende dieren. 
Want de zee blijft de zee, even wreed als voorheen', om dan te 
besluiten, voor dat door allen het 'Ruwe stormen' werd 
gezongen: 'Namen .... namen .... rijen van namen in steen 
geschreven van doden voor ons, maar niet voor God, want 
voor Hem zijn ze allen in leven ... .' 
Urk heeft de geschiedenis zo opnieuw verteld, opdat zij niet 
vergeten wordt. En de duizenden Urkers, die de vele voorstel
lingen bijwoonden waren Dindua dankbaar voor het 
gebodene, dat na ruim twee jaar intensief studeren 
voortreffelijk werd gebracht. 

'Dindua': onze Urker spiegelaars 
(uit: 'Het Urker/and' van 14 april 1978) 
'Dindua presenteert, rijk geschakeerd, de dingen van de dag. 
Met schets en lied en met een lach', aldus luidde het introduk
tie-lied van de Christelijke Reciteervereniging 'Door Inspan
ning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam' uit Urk bij de 
zeven ( !) opvoeringen die werden verzorgd. Vanaf vorige week 
maandag tot afgelopen dinsdag zeven uitverkochte opvoerin
gen. Het zegt eigenlijk al voldoende van hetgeen 'Dindua' heeft 
geboden. 
De opvoeringen van Dindua zijn geworden zoals ze moesten 
zijn, het zeventigjarige jubileum van deze vereniging waardig. 
Naast 'Gouwe ouwen' als 'Haring zegenen', 'Het vuurtje' en 
'Het kollenzeutjen' werden glanzende nieuwe sketches 
gebracht, meer geënt op het heden. 
Dindua had in zoverre het heden van het verleden gescheiden 
dat voor de pauze de sketches werden gebracht over het Urk 
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van vroeger en na de pauze de nieuwe sketches, zoals 'In de 
zeilmakerij', 'In de visafslag' en 'Op de camping'. Vorig jaar 
voorjaar waren de plannen voor de jubileumopvoering van 
Dindua rond. Vorigjaar najaar werd er intensief begonnen met 
de repetities, en het resultaat kon u de afgelopen twee weken 
zien. Voor het eerst sinds zeven jaar liet Dind ua zich weer eens 
zien aan de Urker bevolking, en niet zonder succes. De 
belangstelling voor de opvoeringen bleek te groot voor de 
geplande vijf avonden. Ook in deze week moest men nog twee 
maal een opvoering verzorgen: op maandag- en dinsdagavond. 
En beide avonden opnieuw tot de laatste plaats bezet! 
Het Urk van vroeger. Voor de pauze bracht Dindua dit op het 
toneel met onder meer 'Haring zegenen'. Nostalgisch en waard 
om weer eens teruggehaald te worden. Daarna 'Het Vuurtje'. 
Drie jongens aan het 'poeren' bij het èchte vuurtje van vroeger 
en een door het zingen ontroerde bèbe, sterk op de planken 
gezet door Riekelt Nentjes. Het geloof in kollen op het 
vroegere eiland Urk is natuurlijk een dankbaar onderwerp 
voor een sketch. Dindua buitte dat ten volle uit in 'Kollen
zeutjen'. 
De sketches van de Urker reciteervereniging over het heden 
van onze plaats plaatsen ons als het ware voor een spiegel. De 
goede maar ook de minder goede dingen van Urk worden op de . 
eigen wijze van Dindua naar voren gebracht. De zelfspot is niet 
achterwege gelaten; Urk wordt de spiegel voorgehouden en 
daar kan Urk dan nog van genieten ook. Het gebeurde respec
tievelijk in 'In de zeilmakerij' (over saneren, de uienfabriek en 
omscholing), 'In de visafslag' ( over de peken, zoekgeraakte 
kisten, ondermaatse vis en de AID) en in 'Op de camping'. 
Visserman Klaos met vrouw en kinderen op de Urker camping. 
Als Klaos z'n mimme dan ook nog op bezoek komt is het 
helemaal feest. 'Op de camping' was een topper, met glans
rollen voor Co en Piet Loosman en Leentje Woord-Brands. 
In 'Fileren en ansjoviskoppen' toonde Dindua ons nog eens 
duidelijk het verschil tussen vroeger en nu. De tegenstelling in 
het werk van de vrouw van vroeger en die van nu, maar ook de 
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mentaliteit is sterk gewijzigd. 
'In het verleden ligt het heden van het nu dat komen zal....' 
aldus de heer L. Metz in zijn slotwoord. Het was treffend voor 
de zeven Dindua-opvoeringen van niveau. 
Daaraan werd meegewerkt door de Dindua-leden Jaap 
Bakker, Leendert, Piet en Albert Brouwer, Joh. Gerssen, 
Jacob Kapitein, Klaas en Jelle Koffeman, Piet Loosman, 
Lourens Metz, Riekelt N entjes, Roelof Oost, Gerrit Paster
kamp ( de man die ook verantwoordelijk was voor de zeer 

· fraaie decors), Albert van Urk en Jan de Vries. 'Gas~spelers' 
waren Co Loosman, Annie Schudde-Koffeman en Leentje 
Woord-Brands. De regie was in handen van Joh. Gerssen. De 
verlichting werd verzorgd door Jan Oost. Toneelmeesters 
waren Lub Loosman en Klaas Gerssen, terwijl het grimeren in 
handen was van Alie Kuyper en Henk van Slooten. Tromp de 
Vries maakte speciaal voor de jubileum-opvoeringen van 
Dindua het slotgedicht. 

Schets uit de Urker historie 
Klucht in één bedrijf door P. Brouwer en A. van Urk. 
Personen: 
Oude Flerik 
Merij, dochter van Flerik 
Reier, man van Merij 
Van Veen, tjalkschipper 
Naatjen, buurvrouw 
Gaartjen, dochter van Merij 
J oochem, petroleumventer . 
Toneel stelt voor Urker woonkamer met bedstee rechts op het 
podium; aan de wand Friese klok. Links op het toneel tafel, 
met daarop oliestel met pannetje walmende substantie; verder 
kopjes en hullen. (Merij is hullenplooister). 

DOEK OPEN 
Aan tafel zit Lummetje garnalen te pellen; tijdens deze 
bezigheid zingt zij Urker versje. Merij is bezig te roeren in een 
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pannetje met pijlrogolie. Oude Flerik ligt in de bedstee met 
kramp. 
Flerik: Oe .... ! Wat êw ik dor wier een steksel! Ik geloof dat m'n 
buk an twien sploot.. .. Bin je dor Merij? Merij ! 
Merij: Wat is er nou wier toate? 
Flerik: Ai je dat bietjen Peregeulie nouw al klaor, want die 
tabletten dat brantuut niks! 
Merij: Wat bin je toch narrig. Ut moet eerst goed eutsudde
ren in ofkoelen .... Jie dinken zieker dat ik kollen kan! 
Flerik: Ja keend, ik bin wat ongedureg .... Mar gief dan m'n 
tabak mar effen an mit de kwispeldoor. 
Merij: Zou je dat wel doen toate, jie wieten wat oenze dokter 
vandochet ezegd et: inkelt een kweewek in wat kamilletee, inje 
tabak zolange in de kesse! 
Flerik: Och wat zou et ... Oe ... oe m'n buk! Gief nou mar an, 
oenze Tiemen z'n kouwe is ongerlestet ok overebeterd van een 
goed prumpien. 
Merij: Nou jie moeten et ok zelf wieten (geeft de attributen 
aan). Mar as de dokter komt wiet ik narges van (gaat verder 
met hullen plooien) 
Merij: Gaartjen, gief jie effen acht op je bèbe, dan zal ik 't 
pannetjen of lotten koelen in 't affereus in een akertjen woater, 
in dink om de strikeezers (af met het pannetje olie). 
Lummetje: Zingt verder 
Buurvrouw Naatjen komt binnen met een kommetje. 
Naatjen: Ai oenze Gaartjen, gief m'n ders effen een bietjen 
sukker an, want dat komt, de moas binnen an 't koppen in .... 
Flerik: Kreunt. 
Naatjen: Wat is er goonde, ai je mankierege buur? Ik ew er 
angers nog niks van 'oord. Wat ai je? 
Flerik: Mins ou er over op! Et likt wel of er een kruluul duur 
m'n buk enedraait. (Tot Lummetje): Ai moat, gief dat 
pannetjen ers effen an, want je moer is zieker de 'ort wier op .... 
Lummetje: M'n mimme is after 
Flerik: Gief mai nou dat pannetjen mar effen an, want as et 
van Merij koemen moet, dan leg ik al in Keuzen vórdat ze 
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eutezievert is. 
N aatjen: Wat moet je dan ewen buur? 
Flerik: Een bietjen peregeulie 
Naatjen: Gief dat je bèbe dan moat! Dur is niet beter 
medeséén as peregeulie in kalmoes. M'n ouwe muut is er 92 bai 
eworren in toe kon ze Keuzen nog zien leggen zonger brille. 
Lummetje: (Geeft het pannetje met stijfsel aan met lepel er in) 
Flerik: As ik joe ok niet adde! Gief m'n gauw een lepel vol 
keend, dan niem ik er een vurse preum achteran in dan goon ik 
je wier strunen ene. 
Lummetje: Zou je niet effen wachten tot m'n mimme terogge 
is, die is ok mit een pannetjen grai vortegoon. 
Flerik: Steunt en kreunt 
Naatjen: Gief em gauw een lepel vol Lummetjen want angers 
blift ie er nog in 
Lummetje: Geeft Flerik een lepel 
Flerik: Hoest en proest, spuwt en roept: Wat zal m'n nouw 
gebeuren, wat ai je m'n egieven, ongelok dat je dor loopen. 't 
Likt wel kraaiesoot. Oe ... oe m'n buk ( ondertussen komt Me rij 
weer in de kamer). 
Merij: Wat is ier goonde! Wat skrêw je toate. 
Naatjen: Ik bin blede dat je d'r binnen Merij. Je toate nam een 
lepel peregeulie in nou gat ie 't zo an! 
Merij: Bin jelui nou on wees! Mit je peregeulie - dat is blaauwe 
steesel vor m'n uilen. Lummetjen stoetespel gief ier die panne. 
In toate ouw je stille, jie likken wel een klên keend! 
Lummetje: Dor kan ik toch niks an doen, sjû, m'n bêbe zeen ... 
Merij: Loop niet zo te neuren, an je wark; as jie een gouwen 
slot opgoaren willen moeten er nog verskaaien garren epeld 
worren. 
Naatjen: Ja mar je toate èt et toch niet klaor .... in vor zoks gift 
peregeulie niet as ik et goed eskeuten êw. Jie moeten ers oren 
bai Groen eut Keuzen, die èt wel wat goed vor em. M'n tutte 'ad 
verlopen joar zoon peende in der nekkebot in toe zeen Groen: 
'doen er maar wat roggebrood pap mit leeneulie op'. Nou, ze 
dut et in et was voorten over. 
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Merij: Och mins ou toch op. M'n toate et gewoen wat kraamp 
- dat is zoon smuuege. As ie urn an de dokter ouwt dan is ie mit 
een dag wier 't vintjen, mar jie wieten ... (de deur gaat open en 
tjalkschipper komt binnen) 

Van Veen: Is de ouwe boas er niet vrouw De Boer? 
Flerik: Ier bin ik Van Veen, koem varder jonge. 
Van Veen: Wat aije nou Flerik? Dat bin ik niet van je gewoen 
Jonge .... 
Flerik: Nee buie, zeg dat wel. Mar vandochet krieg ik zokke 
steeken in m'n buk, dat Merij èt er mi tien een dokter bai esliept 
in die zeen: Flerik jonge, zegt ie, as ik joe was zou ik m'n mar 
een poar dagen mak ouwen in mitien oalt ie een zak mit 
tabbeletten eut z'n booze. Mar jie wieten dat èt ok wênig om 't 
leef... ik êw ze mitien mar in de kwispeldoor emikt. 
Van Veen: Wat wazzen dat vor tabbeletten Flerik? 
Flerik: Nou et wazzen van die kleine witte gevalletjes wiet je 
wel, net pupperdeminten. In een smakien dat ze adden buie .... 
et lieken wel kamferballen. 
Van Veen: (Triomfantelijk) Zie je wel, as ik et niet edocht 
adde ... die dokters binnen ok overal utzelfde. Ik was lest in 
Staverden, dor woent een zwager van m'n - jie wieten wel die is 
etrouwt mit Dient van Piezemer Kloasies volk - in die was op 
een goeie dag nor de dokter doar egoon omdat ie de leste teed 
zokke ferniendege steeken in z'n rogge krieg. Dokter zegt ie - ik 
kreeg de leste teed zokke skeuten duur m'n rogge, wat zou doar 
nou an te doen wezen? Affain, om kort te goon: ai krieg ok 
zoon krappe mudde van die witte tabbeletten mie.'s Aves nimt 
ie een stok of viere van die dingen bai z'n bekkien in ai skiet in 
de kooi. De volgende ochet skiet ie wakker mit zóón kroppe, in 
z'n gezicht was ielemoal poars eutesloegen .... Nou je begreepen 
wel dat gaf de noodige kontsternoasie .... Mar z'n vrouwe 'ad er 
linker after ekieken. Die et gauw dat kruiendoktertjen eut 
Makkum lotten koemen in die gaf 'm de road om 'n breune 
oend mit een witte vlekke op z'n kop te vangen. Die mos ie 
slachten as de moon opkwam in dan mos ie z'n bloote bienen in 
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de kop van die oend steeken - binnen een dag was ie boven 
Jan .... 
Flerik: Jonge jonge .... zou dat woar weezen? 
Van Veen: Zo woar as 'k ier zit m'n lieve jonge! 
Flerik: M'n bessien zweerde angers bai een raauwe uie onger 
dur kussum, mar et is te prebieren. Alle boat 'elpt zeen de 
skippersvrouwe in toe ruuide ze mit een stopnoalde. 
Van Veen: In alle vracht licht zeen de skipper in toe kiept' ie 
z'n vrouwe overboord. 
Flerik: Merij! 
Merij: Ja toate, ier bin 'kal, wat aije nou wier op je kurfstok! 
Flerik: Merij jie moeten effen een breune 'oend slachten 
moat. Want as vanaved de moon opkomt dan bin ik van m'n 
peende of. Van Veen iero die zegt et zelf (ondertussen is er 
iemand aan de deur gekomen, die eerst geroepen heeft van 
'pétereulie', hetgeen echter door niemand werd gehoord) 
Joochem: (de petroleumman) Wie moet 'ier een breune 'oend 
slachten? Man man, ouwe, dat je je nou eutgerekend op lotten 
draaien duur de ouwe skipper. ... een breune oend slachten zegt 
neeve. Oe oalt ie et in z'n kreun! In julie geloven dat ok nog? 
Wat zeg jie dor nou van Merij .... 
Merij: Zie je nou wel, dat 'ad ik ok al edocht Joochem. Ik zal 
er et zweegen maar toe doen, want m'n ouwe toa te nimt alles an 
as een anger 't mar zegt. In ploas dat ie nou nor de dokter 
leustert.. ... 
J oochem: Mar wat ei je êgeluk onger de lien ouwe ..... 
Flerik: Oe, oe m'n enz. enz. 
Joochem: Oo ik zien 't allange al. 't Is je startebot. Nou mar 
maak je doar mar gien zurregen over, want doar êw ik nog wel 
een middeltjen vor. Dat êw ik ongerlestet ers van de ouwe 
'arderwikker oord. 
Naatjen: Is dat diezelfde 'arderwikker die ok bai m'n muut 
over de vloer kwam? 
Joochem: Ja dat is dezelfde. Ai et lest m'n snoar Aachien van 
der wratten ofulpen. Die mos een touwtjen mit knoffels in d'r 
tuntjen begraven in weg wazzen d'r wratten. 
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Naatjen: 0 mar dat is nog niks vergelieken bai wat 1e m 
'arderwik eutoald et. Doar èt ie er es iene van z'n kiespeende of 
'ulpen ... Die mos een raauwe are pel in z'n moend niemen in net 
zo lange z'n oof d in een iete no ven stee ken tot die are pel in z'n 
moend goar worde ..... 
Op dit moment komt Reier binnen rennen. 
Reier: Merij gaauw! Wor ai je m'n bommezaaien pak in m'n 
laarzen. Er legt een sammeloek op de vurremt! 
Merij: In de kuuken after de bak! 
Flerik: (Komt overeind in z'n bed) Wat zaije doar Reier, een 
sjouw? (Steekt benen buiten bed) Reier. ... !, wacht effen, ik 
koem eran! 

DOEK 

Varia 

Er waren pakken besteld bij Peerdeman voor een historisch 
spel van Dindua in gebouw 'Hulp en Steun'. Maar de boot van 
13.30 bracht ze niet mee. De kinder-uitvoering zou om vijf uur 
beginnen. Dan maar ophalen met de olieboot van Fokke 
Hoekman. Onderweg echter kwam een dichte mist opzetten en 
een uurtje later kwam er een telefoontje dat ze in Stavoren 
zaten. Ze zijn toch in Enkhuizen aangekomen en hebben de 
pakken naar Urk gebracht. Onderwijl werd de Urker jeugd 
kalm gehouden met het zingen van diverse liederen .... (Uit de 
herinneringen van Leendert Hakvoort en anderen). 

Het lid De B. zou die avond voordragen en Juun Schrijver was 
te laat. In zijn haast om binnen te komen stootte laatstgenoem
de de deur open .... tegen het hoofd van De B. Deze, later op de 
avond aan de beurt zijnde voor zijn voordracht, spoedde zich 
naar de katheder en begon: 'Mijnheer de voorzitter, mijne 
heren, ik draag u voor ... .'Stilte. En met een veelzeggend gebaar 
in de richting van zijn hoofd: 'Door een klap van de deur tegen 
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mijn hoofd ben ik kennelijk mijn geheugen kwijtgeraakt. Tot 
mijn spijt zal ik dus vanavond niet kunnen voordragen .... .' 

Op Sint Nicolaasavonden werden liederen gezongen die 
betrekking hadden op de aardig- en vooral de eigenaardig
heden van de leden. De bundels waarin deze liederen door de 
jaren heen werden verzameld, worden nog als dierbare 
herinneringen bewaard, met titels als Gazeuseliederen en 
Nieuwe Gazeuseliederen. 

Van bestuursverkiezingen werd soms een ludiek gebeuren 
gemaakt. Dan bevatten de stembriefjes mededelingen als: 
'Geen geklets, ik stem Lourens Metz', 'Ik stem Jan de agent als 
vice-president', en 'Ik stem Jo de Bie als man van de spie'. De 
herstemmingen en de speeches bij het aannemen of weigeren 
van de benoemingen gaven de schrijvers van de notulen stof 
voor satire en lof. 

Er is sprake geweest van de oprichting van een vereniging 'Jong 
Dindua'. Afgevaardigden van deze vereniging in oprichting 

, werden op de 'grote' vereniging minzaam ontvangen en 
neergezet op .... de hoge kinderstoelen uit de scheerwinkel van 
'De Ober'. Het moet worden gezegd: zij vertrokken geen spier. 
In de rondvraag deelden zij mee deze uitwisseling zéér op prijs 
te stellen en het nu hun beurt te achten ons te ontvangen. Dat 
gebeurde. Onze afgevaardigden waren gast in een van heerlijke 
braadgeuren bezwangerd vertrek en likten zich bij voorbaat de 
lippen .... Tevergeefs! Toen de pauze was aangebroken, deelde 
de jeugdige voorzitter mee, dat de heren werden bedankt voor 
hun komst, maar dat nu het moment was aangebroken dat 
'Jong Dindua' overging tot een 'besloten bijeenkomst voor de 
eigen kring, weshalve de heren werden verzocht de vergadering 
te verlaten ... .' Het was 1-1. 
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De uitstapjes van Dindua, eigenlijk een verhaal apart.. .. Eens 
ging de club een week op vakantie met de 'bolle' van Hessel van 
Bart Keuter. In het Gooi werd iets uit bussen gegeten dat niet 
goed meer was. De gevolgen laten zich raden .... 
Jaren later werd een busreis gemaakt naar Arnhem en 
omgeving. De nacht werd doorgebracht in een vakantiever
blijf waarover Lies Penders de scepter zwaaide. Geslapen is er 
niet veel, wel gelachen. 'We wilden midden in de nacht koffie 
zetten, maar er kon niet gemalen worden ..... Toen hebben we 
de bonen met een hamer verbrijzeld'. 

Geslapen werd er niet, maar gelachen! De blokhut waarin werd 
gebivakkeerd had luiken voor de ramen. Toen, midden in de 
nacht (naar wij meenden) een vogel begon te zingen, bracht één 
der leden een vinger naar de lippen en sprak, bezwerend: 
'Ssst .... een nachtegaal'! Waarop de onverwachte, maar wel 
juiste interpretatie van het vogelgeluid kwam: 'Je malle oofd 
ouwe, dat is een loering'! Het was vijf uur in de morgen .... 

Bij een openlucht-optreden van Dindua over bezetting en 
bevrijding werd zó realistisch gespeeld, dat één der in het gras 
zittende aanwezigen plotseling opsprong, en met een paal de 
(pseudo-)Duitsers te lijf ging. Het liep gelukkig goed af .... 

In de vergaderingen werden destijds twee koppen hete choco
lademelk en één Urker kransje geserveerd. Dat werd toen 
verzorgd door Willem van Hessel voor zegge en schrijve één 
rijksdaalder voor circa zestien leden. 

Eens droeg Johannes Kramer een gedicht voor dat als titel 
droeg 'De insluiper'. Heel levensecht en we wisten echt niet dat 
het eigen maaksel was, tot de laatste zin ten gehore gebracht 

· werd. Die luidde: 'Bin jie dat, Johannes?' 

Aan het grote Oranjefeest in 1937 is ook door Dindua 
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enthousiast meegewerkt. Van bevriende hand kregen we een 
verslag, waarvan we het volgende citeren: 
'Omdat Urk geen grote zaal bezat, werd in 3 kleine gelegen
heden feest gevierd. De spelers wisselden met hun stukken 
telkens van lokaliteit. De vereniging Dindua trad op met een 
samenspraak getiteld 'De levende modepop'. Vooral het 
komisch optreden van I.G. Koffeman en A. Brouwer veroor
zaakte grote vreugde. De heer F. Bode jr. liet zich horen met 
een inleiding van Oranje en een voordracht over de tijd van 
Leidens ontzet! Een en ander werd af gewisseld door de 
zanggroep Post, die enige mooie liederen ten gehore bracht. R. 
Kramer, Mariap van Urk en I.G. Koffeman zongen een leutig, 
zelf gemaakt liedje, met een refrein dat luid door allen werd 
meegezongen. Nog richtte de pas op het eiland gekomen 
hervormde predikant ds. Van Wieringen, het woord tot de 
aanwezigen. Hij hoopte de genoeglijke kennismaking met de 
Urker bevolking met genoegen voort te zetten. 
In het jeugdgebouw had J. Nentjes de leiding, geassisteerd 
door R. Kale en P. Nentjes. Hier werd de avond op een 
verdienstelijke wijze verder gevuld door leden van de 
reciteervereniging TOP. De feestelijkheden duurden tot 
middernacht. Urk vierde, mede door het optreden van de 
reciteerclubs, een heel gezellig Oranjefeest' (K.W.). 

Dindua was altijd bereid aan een goede zaak mee te werken: 
een jubileum, een vaderlands feest, een kunstavond .... De 
vereniging fleurde eens een landelijke vergadering van warme 
bakkers op. Ze wisten het er bruin te bakken. Een romp
Dindua trad op in 'het kerkje van Klaas van Urk' op 
Terschelling, met een passend programma voor een goed doel. 
Simon Carmiggelt die 'het avondje' toevallig meemaakte, hield 
er een kronkel aan over. 

'Zo vader, zo zoon'. Zo ging het vaak op Dindua. Een hele 
reeks Brouwers is er lid van geweest en een ganse rij 
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Koff emannetjes, waaronder vader en zoon Klaas Koffeman. 
De zoon vele jaren als humoristisch secretaris. Wypke Metz, 
een van de oprichters van de vereniging, maakte het mee, dat 
z'n broer, z'n zoon en z'n schoonzoon lid. waren. Zijn zoon 
beleefde er zelfs zijn gouden jubileum. 
De bekende bakker-koster-voorzanger Jacob Nentjes kreeg er 
ook heel wat familieleden: broer, zoons, neven en na-neven. 
Hijzelf en zoon in Urker dracht met uitgesproken interesses en 
intonatie, en een fabelachtig geheugen. 

Eveneens in dracht ging de niet minder bekende Gerrit Snoek, 
die ook zoons en schoonzoon voor de club wist te interesseren. 
Snoek senior, geen visser zijnde, ontplooide op het eiland heel 
wat initiatieven. Hij was viskoper, ansjoviszouter, depothou
der, ja wat niet al, maar boven alles directeur van de Eerste 
Urker Stoomboot Maatschappij, en het vroeg heel wat stuur
manskunst om de zaak boven water te houden. Maar bij dat 
alles zag hij toch nog kans het fanfarecorps te dirigeren. Hij 
had zijn woordje leren doen op Dindua. 

Van Gerrit Snoek als directeur van de boot wordt de volgende 
anekdote verteld: Een reiziger miste op Urk de boot, en 
dientengevolge een afspraak en een order, en leed daardoor een 
gevoelig verlies. Hij wilde dat verhalen op de maatschappij, 
omdat naar zijn mening de kapitein de 'Geusau' te vroeg van de 
steiger had laten afvaren. Het werd een rechtszaak. Snoek nam 
geen advocaat, (hij voerde een zuinig beheer) maar verdedigde 
zichzelf. Toen het zijn beurt was vroeg hij de edelachtbare 
heren in de zaal hem precies te zeggen hoe laat het was. Geen 
van de gouden horloges bleek exact dezelfde tijd aan te geven. 
Toen begon hij zijn verdediging aldus: 'Mijne heren, wat is 
tijd?' en hij hield een verdedigingsrede, een Dinduaan waardig. 
Toen kon de Urker torenklok geen rol meer spelen. Snoek 
won! Aldus het verhaal. 
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Twee oud-leden 
Uiteraard kan niet aan allen die ooit eens lid van Dindua 
geweest zijn in een boekje als dit apart aandacht worden 
besteed, en zeker niet aan de levenden. 
Die zijn wel algemeen bekend. Voor twee personen evenwel 
willen we een uitzondering maken, te weten RoelofTide Oost 
en Gerrit Fokke Post. 
R.T. Oost, geboren in 1908, heeft veel voorgedragen in zijn 
leven, maar is eerst enkele jaren lid van de vereniging Dindua. 
Tevoren liet hij zich vaak horen op de jongelingsverenigingen 
'Immanuel' en 'Obadja' en in 'Top' en 'Kleine Kracht'. Nog is 
hij in het bezit van tientallen voordrachtbundels, en kent hele 
stukken uit het hoofd: Abel; Vaderland; Ik ben een zeiler; Zijn 
dit al de jongelingen? en Slechts in de stilte. 
Het declameren was voor hem een hobby en een levensvulling. 
Meer dan eens verwierf hij er een prijs mee. Hij weet nog over 
de bloeitijd van het reciteren te vertellen, met herinneringen 
aan onder meer Hessel Keuter, Lucas Visser en Jelle Ekkelen-
kamp. · 
G.F. Post zag het levenslicht in 1896. Als een kluizenaar huist 
hij tussen duizenden oude, meest theologische geschriften. Hij 
was nog voor de eerste wereldoorlog lid van Dindua, maar ook 
hij kan nog heel wat uit het hoofd opzeggen: De broeder van de 
wolk van Ten Kate, en De Heilige Onnozelheid. Hij herinnert 
zich nog heel goed het indrukwekkende declameren van 
burgemeester Gravestein, onder andere van De roos van 't 
Scheld. En ook zijn eigen memorisatie over de storm. 'Een 
nuttige instelling, Dindua' is zijn oordeel. 
In zijn tijd werden de voordrachtboekjes veelal besteld bij Z,J. 
Koning, Oostwold (Old.). Andere uitgevers waren onder meer 
Logtmeier (Steenwijk), Boeyinga (Sneek), Jan Haan 
(Groningen), Neerlandia (Meppel), Neerbosch (Nijmegen), 
V oorhoeve (Den Haag) en een drukker in De Krim en 
Hardenberg. Als bekende voordragers golden onder meer 
Berkhemer, Siebesma en Woestenburg. Veel is veranderd en 
vergeten. Alleen nog wat herinneringen zijn overgebleven. 
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Een oproep 

Johannes Kramer schrijft: 

Ik was 14 jaar, toen ik tot grote vreugde van het hoofd der 
school, meester Jansma, de lagere school kon verlaten. Zestig 
jaar geleden werd er nog niet aan je gevraagd wat je wilde 
worden: je vader dacht wel voor je. Nu was mijn vader 
wethouder van Urk. Hij vertelde me dat ik ambtenaar werd op 
het gemeentehuis. Daar waren burgemeester Gravestein; mijn 
ome Albert van Urk, de eerste ambtenaar; Jacob Pasterkamp, 
de tweede ambtenaar; en dan ik, volontair, zonder salaris. Ik 
moest studeren voor het voorbereidend diploma gemeente
administratie. Van enkele onderwijzers kreeg ik les, en ook van 
burgemeester Gravestein, die onderwijzer in Haarlem was 
geweest. Hij verlangde van mij, dat ik voor mijn vorming lid 
van Dindua zou worden, de vereniging waar hijzelf zulke 
goede banden mee had. Ik kon dus niet anders doen, dan mij· 
als lid van deze 'elite-club' aanmelden, want zo werd de 
vereniging toen wel in het dorp genoemd. 
Tot 1947 ben ik lid geweest en daar ben ik nog altijd dankbaar 
voor. Het was een fijne vereniging en ik heb heel veel prettige 
herinneringen. We hebben veel grappen gemaakt, veel 
gelachen en een reusachtige vriendschap onder elkaar 
betracht. Ik heb er ook veel geleerd. 
In 1947 kreeg ik een benoeming in Mijdrecht. Dindua zorgde 
voor een afscheidsavond. Ik herinner me die nog heel goed.Uit 
volle borst werd gezongen 'In Mijdrecht wordt ook brood 
gebakken, maar denk nog vaak aan Dindua'. Nu, die raad heb 
ik opgevolgd. Vooral toen het tot mij doordrong, hoe veel ik 
er had geleerd. Ik kreeg al gauw in de gaten, dat ik als Urker 
best kon meekomen, ook al waren er twee ambtenaren meester 
in de rechten. De geschillen tussen gemeenten worden beslecht 
door de Raad van State. Ik werd aangewezen om de belangen 
van Mijdrecht voor dit hoogste rechtscollege te verdedigen en 
tot mijn grote genoegen ging me dat steeds goed af. Toen 
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raakte ik er van overtuigd, dat ik mijn spreekvaardigheid voor 
bijna honderd procent te danken had aan Dindua. 
In mijn paperassen vond ik het toneelstuk 'Van Zuiderzee tot 
IJsselmeer' nog terug, dat ik met Jan ten Napel en de andere 
leden in elkaar heb gezet. De uitvoering werd een glorieus 
succes. Het stuk kwam vele malen op de planken. 
Jammer, dat het Dindua nu niet zo goed gaat. Ik hoop dat het 
gelukt de vereniging overeind te houden en nieuw leven in te 
blazen. Het zou zonde zijn dat een vereniging met zo'n 
prachtige geschiedenis te gronde zou gaan. Jonge U rkers, doe 
mee en breng Dindua weer op peil! 

Dindua in een breder verband 

In de vooroorlogse jaren werd vooral in de noordelijke 
provincies van ons land, en met name in Friesland en de 
veenkoloniale streken, het declameren met veel animo beoe
fend. 
Dr. Abraham Kuyper en de zijnen wisten reeds in de vorige 
eeuw met hun sprekersgaven 'de kleine luijden' te bezielen. Op 
vele kansels bleek zondag aan zondag de kracht van het woord 
en het Woord. 
In 1901 verscheen van de hand van dr. Herman Bavinck een 
lezing over 'De Welsprekendheid', die hij kort tevoren voor 
Kamper studenten uitgesproken had. Jaren later schreef dr. A. 
van Veld huizen voor het N ederlandsch Jongelingsverbond een 
brochure over 'De voordracht'. Vele anderen schreven 'Voor 
podium en lessenaar' alles 'wat de voordrager moet weten'. 
Elke plaats van enige betekenis had toen wel een reciteer
vereniging en hele series bloemlezingen 'luim en ernst' zorgden 
voor een overvloed van oude en nieuwe gedichten en verha~en. 
De voordragers verenigden zich in bonden. Er bestond een 
'Bond van Noordnederlandsche Chr. Reciteerclubs' en een 
'Maatschap,pij ter Bevordering van Woordkunst'. Bekende 
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voordragers trokken volle zalen en heel wat wedstrijden 
werden georganiseerd. Onder leiding van de zeer bekende Arie 
Post verscheen jarenlang de periodiek 'Lezen en Voordragen' 
waarin onder meer pennevruchten van Clinge Doorenbos en 
Leo Lens te genieten vielen. Het voordragen werd een sociale 
daad genoemd en dat was het ook. Vooral in streken waar het 
toneel nog taboe was bracht het in de lange winteravonden ( die 
nog niet gevuld waren met sport en televisiekijken) heel wat 
vertier. 
Was Dindua opgericht in navolging van wat elders op gang 
gebracht was, op Urk zelf bleek Dindua ook op haar beurt 
weer het grote voorbeeld. Dat naast Dindua andere clubs 
ontstonden is niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat die 
vereniging enigermate elitair was. Er waren meer 'langpijpen' 
lid van dan 'Urker broeken'. Niet iedereen werd als lid geaccep
teerd, en om toegelaten te worden moest je 16 jaar zijn en je 
onderwerpen aan een min of meer streng reglement. 
Onderwijzers als Anema en Van Bennekom die wisten wat 
declameren en organiseren was, animeerden in de hoogste 
klassen van de lagere school hun leerlingen, die dan onder hun 
leiding een reciteerclubje vormden. Officieel opgericht werden 
Abim (alle begin is moeilijk), de vereniging Top (tot ons 
plezier), ENO ( ernst, nut, ontspanning), 'Dispereert niet' en 
'Kleine Kracht'. De laatste uitgezonderd hebben ze geen lang 
leven gehad, maar het bleef voor de volksgemeenschap van 
grote betekenis. Ook op de jongelingsverenigingen (Obadja, 
Immanuel, Pro Rege, Filippus en Samuel) werd veel voorge
dragen, en vooral ook op drukbezochte jaarverslagen van 
vrijwel alle bestaande verenigingen, welk maatschappelijk of 
geestelijk doel ze ook nastreefden. 
Een berichtje van 11 januari 1913: 
Naast de bestaand~ Chr. Recitee~ereeniging "D.I.N.D.U .A." 
- Door inspanning nuttig, door uitspanning aangenaam - is 
door jongere visschers een tweede Chr. Reciteervereeniging 
opgericht. De heer R. Jansma heeft het Eerevoorzitterschap 
aanvaard. Verder bestaat het bestuur uit de heeren P.J. N entjes 
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· (tevens lid van "D.I.N.D.U.A.") Voorz. H. Romkes Secr., 
D.T. Korf Penningm. en J.F. van Dokkum, Algem. Adjunct. 
De vereeniging draagt den naam "A.B.I.M."- Alle begin is 
moeilijk. 

ENO bestond in 1928. De leden (jongens nog) vergaderden ten 
huize van de weduwe Van Veen op de Botermarkt. 
TOP had K. Koffeman, de schilder, als voorzitter en had 
gezellige vergaderingen in de bovenkamer van "het oude 
mannenhuis" oftewel de Van Alphen Stichting, in 1932 
jeugdgebouw. ,,Kleine kracht" werd in 1930 opgericht, onder 
leiding van meester Anema. H. Post, in 1960 de laatste 
voorzitter, verschafte ons de volgende gegevens. Jan Hakvoort, 
Pieter Hoekman, Evert de Boer, Johannes Romkes e.a. 
behoorden tot de eerste leden, jongens van twaalf tot vijftien 
jaar. Er was op Urk een groot gebrek aan vergaderruimte en de 
jongens hadden toen geen geld op zak, maar gelukkig, er kon 
vergaderd worden in de stal van Jelle Hakvoort, naast de tank 
van de APC. Er werden schapen en kippen gehouden, maar 
met veel doorzettingsvermogen knapten de jongens de zaak 
wat op. Voor het lichtgevend effekt werden de wanden wit 
geverfd, en voor het licht zelf kwam er een petroleumlamp te 
hangen, waarin spinnen zich meermalen tijdens het vergaderen 
lieten zakken. 
Later werd onder leiding van ds. Marsman wel in de 
hervormde pastorie en het Obadja-gebouwtje vergaderd. De 
werkzaamheden waren ongeveer net zo geregeld als bij 
Dindua. Jaarlijkse uitvoeringen werden gehouden in de 
voormalige vismeelfabriek en het Patrimonium-gebouw en ze 
trokken grote belangstelling. Na ds. Marsman traden als 
voorzitter op meester Van der Scheer, Evert de Boer, Johannes 
Romkes, Tromp Korf en Jan Schraal. Toen "Obadja" niet 
langer beschikbaar was werd bij de leden thuis vergaderd, bij 
L. Brouwer en K.L. van Veen. Het laatste vergaderlokaal was 
de consistorie van 'Elim', het gebouwtje van de Ger. Bond. 
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Toen werd al niet meer naar buiten opgetreden. Wel werd op 
Oudejaarsavond voor de kerktelefoon van de Geref. Kerk een 
uitzending verzorgd voor zieken en bejaarden. Doel was en 
bleef het zich bekwamen in voordragen en vlot spreken. Heel 
wat ouderlingen in spé leerden er bijbellezen, bidden en 
spreken. Want beurt om beurt moest er door de leden een 
bijbelgedeelte worden gelezen en met gebed worden gesloten. 
De bekende voordrager Siebesma uit Andijk trad meer dan 
eens voor 'Kleine Kracht' op. Op maandagavond werd 
vergaderd. Het ledental was niet zo groot, maar de onderlinge 
band was sterk. Een keur van onderwerpen is in een bestaan 
van dertig jaar aan de orde geweest. Pieter Hoekman, één van 
de oprichters, werd in de oorlog Engelandvaarder en, na 
dropping in Brabant, door de bezetters gefusilleerd. Als leden 
uit vroeger en later tijd noemen we nog J. Koffeman, K. 
Kramer, J. Roos, J. Kamper, R. Kramer, M. Kapitein, T. de 
Vries, drie gebroeders Hoefnagel (Klaas, Hessel en Steven), 
Klaas de Boer en Hendrik Bakker, Hessel Kramer, Willem 
Schraal, Jan van den Berg, R.W. Pasterkamp en Hendrik 
Kramer (Vivo). De laatstgenoemde was de laatste secretaris. 
Helaas, het ledental liep sterk terug. Toen het tot zes was 
geslonken, ( drie veteranen en drie jongeren) werd besloten de 
vereniging op te heffen. Velen die op 'Kleine Kracht' spreken 
geleerd hadden namen later met ere een plaats in het openbare 
leven in, en dat zowel kerkelijk als maatschappelijk. 
Sommigen denken nog met weemoed en genoegen terug aan de 
goede jaren tussen 1930 en 1960 en het nog in november 1955 
met zoveel animo gevierde zilveren jubileum. 

In de tweede helft van deze eeuw bleek de bloeitijd van het 
reciteren voorbij. Een na de oorlog opgerichte 'kunstkring' 
wist nog bekende voordragers als Jo Nobel en Anne Holtrop 
aan te trekken, maar er zat geen groei meer in. De eindeloze 
stem van de radio ging de huiskamers vullen, en eigen 
initiatieven konden zich niet meer ontplooien. 
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Het is bij het 75-jarig bestaan van Dindua verleden tijd. De 
vereniging (b)lijkt "oud en der dagen zat". Alleen de 
herinnering aan glansrijke tijden blijft (mede door dit boekje) 
nog bestaan. 

Hoe dit boekje tot stand kwam 
Dit boekje werd geboren uit de samenwerking van de Stichting 
Urker Uitgaven met de jubilerende vereniging Dindua. Een 
actieve kerngroep van de vereniging toog aan het werk. Het 
waren Riekelt Nentjes, Jan de Vries, Piet Brouwer, Klaas Luut 
Koff eman, Lourens Metz, Egbert Korf, Piet Loosman en 
Leendert Hakvoort.... Zij hielden zich bezig met het 
verzamelen en schiften van het voorhanden zijnde materiaal. 
Helaas bleek het archief deels zeer onvolledig en deels ook 
chaotisch te zijn en vielen krantenberichten en passende foto's 
moeilijk of in het geheel niet meer fe achterhalen. Met name 
door de inspanningen van Albert van Urk (Heerenkamp) en 
Tromp de Vries (Schoolstraat) die de resultaten van veel 
speurwerk ordenden en verwoordden, kon dit boekje 
verschijnen. Er is veel gedaan om gebleken leemten toch nog 
aan te vullen. Een notulenboek is in de oorlog verdwenen. Het 
zou door een politie-instantie in beslag genomen kunnen zijn. 
Toch kon nog wel een duidelijk beeld van Dindua gegeven 
worden, dankzij het feit dat in de gang van zaken door de jaren 
heen zo weinig veranderde. Twee perioden zijn goed te 
onderscheiden. De vooroorlogse, waarin nog weinig aan de 
weg getimmerd werd, en de tijd na de oorlog met de grote en 
grootse uitvoeringen. 
Het boekje geeft, naar wij hopen, iets meer dan alleen de 
geschiedenis van een club. Het verschaft ook enig inzicht in de 
culturele ontwikkelingen op Urk in driekwart eeuw. Allen die 
hun medewerking aan dit uitgaafje verleenden, worden 
hartelijk bedankt. 
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De Stichting Urker Uitgaven heeft tot 
doel de uitgave van min of meer be
langrijke bijdragen in enigerlei vorm 
over of in verband met het volksle
ven, de taal, cultuur en geschiedenis 
van Urk mogelijk te maken. 
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