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Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep
lnterviews vertelde Marianne Burger-Bijl over de
uitgave van het eerste dorpsblad van Nibbixwoud.
Omdat dat precies 50 jaar geleden, in  1947, voor het
eerst verscheen, leek het de redactie een goed idee
haar te vragen er een artikel over te schrijven.
In het Jaarboek  1999 verschijnt een vervolg hierop,
namelijk een keus uit het blad POST van  1948.

Het eerste dorpsblad van Nibbixwoud is opgericht in
1947.   Het initiatief kwam van de voorzitter van het
Katholiek Thuisfront de heer Jan Knol (bijgenaamd
Wik).   Hij tekende ook de omslag.   Het zou een
maandelijkse uitgave worden met de bedoeling om
dit later om de veertien dagen te doen.   Het eerste
exemplaar viel in januari  1948 in de bus.
De reden om een blad uit te geven was dat het
Noordhollands Dagblad niet alle dorpsberichten in
zijn speciale lndië-editie plaatste.   Tenslotte had
Nibbixwoud elf dienstplichtigen  in lndië zitten, die

verstoken bleven van het echte dorpsnieuws.
Hun namen waren:
A.C. Knol
N. op den Kelder
B.P. Laan
J. H. Nagelhout
Th. J. Nan
A. Nieuwboer
N. Pronk
J. Sierkstra
A.  Smit
P. Vemeule
S. v. Zelm

1 1 -1 1 -1925

24-12-1926
19-01-1927
28-12-192?
05-06-1926
27-11 -1926
01-03-1926
28-12-1926
10-11 -1927

?
28-02-1927

Allen waren dienstplichtig soldaat, de heer Van Zelm
was echter huzaar en de heer Laan was kok.

Het blad werd `POST' genoemd.   De verenigingen
werden opgeroepen om stukjes te schrijven en aan de
dorpsbewoners werd gevraagd een abonnement te
nemen. Hoeveel dit kostte kon ik nergens terugvinden.

Omslag van het eerste Nibbiker dorpsblad   `Post' (1947)
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Nibbiker `Post' naar lndië 2

Onderstaand het gedicht `Soerabaja' geschreven door Dirk Nan.

úíiEËb

Soerabaja,
Herinneringen  van  een  Jager-infanterist.

Op   30   Mei   1947   mocht   ik   mee   met   het   regiment   Jagers   over   zee.
Na   een   interessante   reis   en   enig   wrakkengeschuur
lagen   wij   29   Juni   behouden   aan   de   kademuur.
Na   lang  praten   en  debarkeren
werd  besloten  ons   naar  de   Kromhoutkazerne   te   dirigeren,
om  aldaar  te   aclimatiseren.
Wat   o.a.   bestond  uit   exerceren.
Al   spoedig  betrokken  wij   zonder   een   klacht
onze   eerste   lichte   tropenwacht.
Een   ieder   was   op   de   been
En   tippelde   om  de   24   uur   naar   zijn   wachtje   heen.
Munitiedepöt   Wonokrono   B.P.M.    enz.   wat   een   gestakker,
Maar   het   was   link,   en   dat   hield   je   wakker?
Malaria   en   ringwormen   kwamen   op   de   proppen
Dokter   en   helper  poogden  manmoedig   de   toevloed  te   stoppen,
Eindelijk  werden  we   uit   deze   sleur   verlost
27   Augustus   gingen   we   naar   een   buitenpost.
Onder   luid  gejuich  en  geroep  van  hoera
Vertrokken   we   naar   Madoera.
Alles   was   daar   zonder  bon
Echter   zoals   in  geheel   lndië   tamelijk  veel   zon,
Daar   begonnen   we   met   de   inzet   van   al   ons   streven
T.R.I.    en   pamoeda's   te   beven.
Af   en   toe   op  patrouille,   wel   eens   zonder   eten,
Liepen   wij   door   sawah's,    kampongs   en   de   bergen   te   zoeken.
Niemand   van   ons   ging   er   mee   heen,
Slechts   een   jongen  verloor   zijn  been.
Spoedig   ging   het   als   gesmeerd
Orde   en   rust   was   op   Madoera   teruggekeerd.
Toen   was   het   veel   zwemmen   en   voetballen
Een   lust   om   te   zien,    zulke   knallen.
Van   Madoera   af   hebben   we   eerst   wat   T.R.I.    geëvacueerd,
Ook   dat   ging   als   gesmeerd.
Weer   zitten  wij   in  de   stad,   het   is   een  pracht
En   kloppen   zo   af   toe   weer   wacht.
Daarbij   als   vanouds   theorie,   velddienst   en  exerceren,
Ze   zeggen:   een   soldaat   is   nooit   te   oud   om  te   leren.

Met   vele   groeten  uit   lndië,
Dirk.

De bevolking van Nibbixwoud telde op 1 januari  1947
1652  inwoners.

Enkele activiteiten in 1947

0nder leiding van Arie Komen is er een voetbalveld
gekomen.  Volgens kenners op dat moment het beste
veld van Noord-Holland.   Het geheel werd omringd
door populieren, die door vrijwilligers geplant waren.
Er verscheen een uit hout opgetrokken kleedkamer
met in het midden een deur en links en rechts een
verkleedruimte.
Er was geen elektrisch licht maar wel water uit de
kraan, weliswaar koud, maar toch konden de voet-
ballers zich verfrissen.   Het was een ware luxe.
Er kwam ook een tribune naast de kleedkamers, klein
maar wel enige treden hoog.

Op het veld liepen de schapen van opa Moeijes, in de
volksmond `Opa ie' genoemd.   Deze hielden het gras
kort, zodat er niet gemaaid hoefde te worden.   Dit
veld is thans het B-veld.

De Nibbikers hadden kerstpakketten gemaakt voor de
lndiëgangers en opgestuurd naar lndië mèt het juiste
adres etc. erop.   Het is niet duidelijk wat er met die
pakketten gebeurd is.   Men ontving een kort bedank-
briefie van de NIWIN en een van de jongens schreef
in zijn brief dat hij een kerstpakket ontvangen had
net als alle anderen zonder adres-label.   Hij dacht dat
hij het thuisfront hiervoor moest bedanken.
Vanuit Nibbixwoud is toen navraag gedaan in Den
Haag.   Daar zei men dat het scheef gegaan was met
de k-erstpakkettenactie, maar dat ieder persoon in
lndië een pakket ontvangen had.
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