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H T E M Du REN

~EI' is v;rel ee11s g·el~laagd dat er ii1 l\ljjd"aîi1Stra

jzo weinig te beleven valt .. I;Iet deze klacht
~zal het gea_aar1 zij11 9 voorzover ïüen aanvirezig·
~vvas op cle farüiliedag i11 Bergeno Er is wel

~ee11s

g·ezegd clat de orga11isatie van onze
11
1
Er zuri Ntjdam S' on" \Jynla Is en' versoheidene f.amilielederr. van
j.avoncl 811 en Il clag·e11 21i et cleugde ·' JTI:r is veel
aller lei naam geweest die cm vier uur ·reéds naast hun bed ston-· ~cri ti ek: ui tgeo efencl 9 1rordi e11d,e CT'i ticl.: ~ om--

~dat ook: het bestu\1-1'' e11 vvij all'e11 \:)ris bevrus·l:;
~11vai. . èx1. va11 de. vel~ tel~ortl;:omingen~ Vfe 11eüben
Gronirgen ~n E~îcle, uit Almelo en Apeldoorn, Ermel~ en Den-1-haj je-.cht'er moeten· ler:e:n eri vvé hebbe11 rn.o?t.e'11
reeds in deze ochtenduren in de best.e .stermiirg .y,erkeerden. Ik ~\V,'f.Cht en opdat de .l.::rach"G 8ri 'bes.clri)r.baar Jtwa
weet niet hoe andere. familielederr,'.bet. ··aangevoeld .hebb8n, maar ~l'{..È!l1 .·On1 11et vrel ee11 l eCte:i:' 1'10..8.ir de ziri .t ia ina"~
er wae zo :L.ets van< een grote ~.oopV6Ji.e.\•erwacht1rig ~an e~r1
llcen~
.
.
prachtigq d~ ·r
..." .,. i.-'r
'
.-;"_"JjJo:t· is nu_ g;e-Schiecl,o _\rifé·''h8bbe11 in ·onze :~nJ···
~lles li~p.Vlat, ·d.w~z~.met de·Groq~n9~r en Friese"tqurirl::1car. ']drunstra·-Ol"[;'e.nisnt.i8 eèi1 örganisatorî eeYl
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den om zic.h gereed te maken voor de tochl naar Bergen. Overal
straalde echter.de zon en zo kwam het oot de familieleden u1t

l
1
§.

oporr~MoVd dobr de.eJ.~1'.egi S-S GUl"' 9 oen .e:x:cur,si.el eider~ eer1 dicl1tei' ~
nemers, di~ vaak het P.efa~de kwartiertje op zich laten wachte~1811 livat al niet 1ilee1· in de pel"'SOOn va11
~
Neen, het klopte wo,nçler~a~ltjk en weldra zat de~stentning er
~f) y b 0 u_ -(; J:.î tj d a Ll~ }_Ljj hee_ft lole'G:0 cl.311 1
Het tljdschSna werd nauwke_urig g'eVo'lgd-. Geen

1'

goed 1n:"1n LóeuWarqen'._.~o~'de de reserve-autp van de he~~'~n
mevr. Agema-11/ynia uit Dokkum zich btJ de bus en dit was jui.S't
wat we moesten hebben, daar de cameraman hierdoor de gelegenheid kreeg an een vóofèFf-ong· op de 11 Leekster-tak11 te nemen an.
bij het monument op d~ Afsluitdijk de bus te kunnen vereeuwigen
op de film. Via de Noordelijke route over de Kooi ging "'et naar
Bergen.

~e.en ander 011der ons beseft 1velJ.-~e \Vee· yrjj
;-~:,_
µno.est en inslaan, l.!;11. c1eze vreg· leidt l1.a2.:L:' Sl.lC-·
iqes ! Op z·ijn organisatie van c1e fan1iliecla&,
~op zjj11.

inea_evirerls:ing e11· die Vall zij11. g·ezi11;~ J.::O.l'l =

uitgeoefend~ \va11t ëLoze
z
Dit viras het geheim VD..l1. het G1"oto ,
~succes va11 deze clag·" l~atuurlijk speel:cle liet
"
d k
k Ie d
b ht
~v\fee:c ook een rol 9 doch hoe zoudeJ.1. 1>vij &;ec.1oolc1,-~,
, La
ngs e ron e no-en oc ige
:: .
.
.
"
'~
Il'a t was d at een en t ree •
.
.
'.·
h
la
d
h f 'Ja missclnen zelfs verdwaa.là. ZlJn, z.onc1er
s t raa t Jes Zift we ge<omen,
over 009 en
q=J, waar aan e c. au --:: ..
.
.
~
~
1
1
feur alle mo;Jelijke eisen werden gesteld, totdat we het Oranje·- ~Z],Jn org·am-s~-Gor+scl'l talei t ~ i,Vaara.oo:::' .J.lles
~
~tot in de finesses ko11 l:loppe11 ? .L\a11 her11·
·Hotel in zicht; krEgen. 1-'re·t wemelde daar reeds van familieleden
z
len de zijnen clanlrnn wij à.eze mooie zeer c;e.l
en voor velen was het een harto}jjk weerzien. De persmensen wa··
::
islaaga~e dago De derde fan1llieitag vvas de
-~
ren reeds in ruime mate vertegenwoordigd, de fot09rafen flit·
~ y b o u t
N ij d.. a· Til ~n cl él g
!! !
1
sten met de lampen cm. de Nljdamstra s op een plaatje. te krtrJen.

~gee11
~viras

cri ti ek vrord.en
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Voorzover bekend is de 01.1dste deeli1eemster aan de familiedag·,.

Mevr.

N~dam-Jager,

de 8) jarige moeder

~an

Sybout

N~dam,

geweest.

Z!j werd echter beconcurreerd door de 79 jarige Mevr .Vleer-Jorgsma.,
de moeder van W1g le Vleer, ult. Lelden, die er niet tegen op zag

om 1s morgens kwart over les de re1s te beginnen en 1s nachts om
kwart over één weer tru1s te komen. De jcngste kwam uit Groningen;
het was de 8 jarige Ireentje-Postma, die van alle familieleden
ook de eer geniet van het laf'9ste in de keude Noordzee te hebben
vertoefd en verder door het dragen van de vlag op het strand, die

familie lede~ de weg heeft gewezen naar de bus.
BERGEN.

Voor velen die Bergen kennen blijft het dorpje het

aantrekke~ke

liefeijlke oord, waar men gaarne vertoeft. Doch de tientallen di·e
Bergen voor hot eerst zagen hebben neg moer genoten dan do anderen. Hoe mooi waren de excursies, hoe mooi de tocht ~oor het natuurreservaat en hoe rustjg lag daar de machtige Noordzee als
een getemde g ~ant aan de voeten van het strand. H::it was druk in
Bergen en daardoor, niet zo aantrekkel~k voor diEgene, die de
rustige natuur zoekt. Doch wanneer we Ons dit landscf"ap voorstellen op een rustige voorjaarsdag, dan kunnen we niet anders zeggen: we waren in é6n der mooiste plekjes van cns land verzeild
geraaltt en we zullen Bergen niet alleen in herinnering houden,
maar er ook willen ztn wanneer een vacantie dit neg eens toe laat.
R ED E

VA N

111. U R G E M EEST ER

DR. HUY G EN S •

Om 10.30 uur heette Sybe.ut N~dam met een kort woord de aanwezigen
welkcm, in het _btjzonder Burgemeester Dr .~l .H.iygens, die van de
officiële Zflde, namens do burger.jj van Bergen de N:!:jdamstra 's welkom
zou heten, hotgeen direct daarna geschiedde.
De Burgemeester verheugde zich er over zoveel mansen, leden van
een organisatie met historische interesse welkom te kunnen hGten
in het mooie doch ook historische Bergen. Hy meende dat een
familieverenigirg iets anders is dan een gewone vereniging, daar
deze van grote culturele en maatschapple!jke 'betekenjs is. Het
samenz!jn van leden van een cude stam is op zichzelf reeds een
unicum, doch het feit dat deze _leden zich ook werkel!Jk één voelen,
zoals het lied het uitdrukt, heeft verstrekkende consequenties,
daar er velo tegenstellingen kunnen worden overbrugd waar dit
anders onrncgel!jk is. De maatsci'appGl;jke betekenis - aldus do
Burgemeester - m0Jen Wtl niet onderschatten. Pet feit dat de
familieleden zich weten zenen en dochteren van een cude beschaafde en fantsoenltike boerenfamilie, za1 voor hen een aansporlrg z.tn
zich ook als zodanig te gedr8gen, waardoor de maatschapFOl!Jke
waarde eet'\ belargrtik fe1t ~ordt. Tevens zal het nageslacht worden
oçgevoed tot eerl!lke en fantsoen41ke mensen, die weten deel uit
te maken van een historisch gegroeid geslacht. De Burgemeester
wees vervo.)gens op het mooie Bergen, met een r!1ke historie, waarover in het familieblad reeds een en ander werd vermeld. W!j ztn
trots op onze historie, doch ook trots op mensen die zich in
deze, maar ook in hun eigen historie, willen verdiepen. De aanwozigon een gezellige dag toewensonde, beëindigde de Burgemeester
Zl)l taes~aak.

DE

0 P È N IN 0

Nàdat enkele' kinderén eérl".. Bergen.·~ lied hadden ten. gehore· gebraéht,' W:idJnkte Voorzitter T .N-!]dam de Burgemeester voor z.un 1-arte·l~k
ontV~rgst·,
daarby dé ho~p.ultsprekende dat alle aanwezigen
•;
+
,·olop·'van het schotie>' BergGri z~uden genieten. Daarna droeg de
voorzitter de. leidf1"9 ovér aan .SybOO:t N.udam ·an.. la& de d_oei~telling
van N!Jdamstra voor·, Hef. j.i'l N~danistra ·.zijl w!) €é'~ ~ordt vandaag. weer
verwezel!jkt, verbonden met het vóor§eslaoht vórMen wU een schakel
tussen ver leden en t.oekanst~ maar ook tussen familie en volk,
familie en gezin. Het is.als de kaasdr.9.gér's i.n. Alkmaar die een
zware last moeten tor.sen die éêh man niel t111Ein kan. Door gezamel!1ke arbeid gaat het·:gemakkelt1k6r. 1-Un Ff'0Stat1e komt voort·
uit hun deel in hun dei"'" één te z.rri. Zo is het ook b!l ons'° Ju'iat.
door cris één z~n zull.ä\:.We onze taak. beter kunnen vervullen. In
N!Jdamstra willen we 'én::dti. Het is vandaag een dëg met dat. doel,
Wanneer W!J dat doel ~·l!lk. beleven zal het een 9eslaagd~ dag
worden. Daarop kondigde spr. de
(
HERDENKING

DER

VOOROUDERS

aan. Mevr. N!Jdam-Hilarides zette op de piano heÎ 11Wilt heden nu
treden" in, dat door de aanwezigen staande werd meegezotBen. Eén
minuut stilte volgde, waarb~ onze gedachten vertoefden.bU hen,
waar w.tj u1t voortkwamen en z.Jj die eerder leefden..
VLAGHIJSING

Inmiddels stelden de vlagh\Jsers, de jeugci~&rgense fäm111eleden,
zich op en maakten allen· in de z'aal zich geroèd om uit· ~ollo borst
het N!Jdamstra~lied te zingen, waarmede deze dag dan officieel
begonnen zou z~n.
JAARVERGADERING

Sybout N.tidam stelde voor eens een jaarvergaderirg in record-t-!Jd
te houden en· vroeg of de aanwezigen het daarmee eens konden Z!J'l.
Geen protest werd gehoord en toen er ook niemand z!jn. ffind op stak
cm te tcnen dat hij tegen het docr het bestuur gevoerde beleid
was, kon deze vergadering na twee minuten reeds gesloten. worden, (_
tot grote verbazirg van de burgemeester en Fersmensen, dio zagen
dat het in een familieverenigi1'9 nu eenmaal ganakkeltiker gaat <lan
op de jaarvergader1rg van een ;jsclub of vakvereniging.

E X C UR S I E S.
Door het zirgen van het familiedaglied 1 het Groninger- en Friese
volkslied was de sternmirg er goed irgekanen en zo .stelden vier
groepen: zich op voor de excursies. Voor het museum bleek met het
warrno weer niet veel belargstell1113 te bestaan. De schilder Nico
Berkhout met ztn expositio word meer eer aan gedaan, terw.til de
jongeren nO]al dcrst hadden en daarcm naar de waterleidirig girgen
en de oudJ..,s een rustige en vredige gang rraakten door de m_ooie
laantjes van Bergen, de Cudo Hof en Rulnekerk. Inmiddols steeg
het kwik to·t 26 graden, hetgeen door do Bildt een 11zomersen dag
wordt genoemd. Velen hadden spljt dat zn in het officiële zwart of
gr.tts waren gekomen en niet in vacantiekledirg. Op zo1n warmte
was ook niet gerekend ! Overigens een groot verschil met ·de
eerste N~damstra-dag in 1950 !
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Er is op deze dag noal van leer getrokken tEfjen de. vre,~de culturele invloeden, vandaar dat we het niet willen ~!~·~~en_,,ov~r
11;1nch, maar over koff1emaal4jd. Ook hier was met een.,Far ,~~or·den van Sybout de stemmirg er weer in. Allen lieten het z_~Qr,,
goed smaken en geen wonder, want het was een overvloedige maalt:!:jd va 11 elk wat wi Is. Er waren zelfs fami li~leden die meenden
11
11
"dat z!j na zoveel diketen eerst wat moesten rusten, alvorens de
viandel1rg naar zee te kun~en ondernemen.
Dé muziek en zarg werd t!jdens deze maa lttjd ook niet vergeten. Het
was werkel!jk gezellig en toen we zagen hoe Piet knus b!j z!Jn nicht
zat die h!j 1n 25 jaar niet f'ad gezien en Aaltje honderd-uit
praittte omdat ze zowaar een schoolvriendin had ontmoet, waarvan
ze in de ~erste verte nooit had kunnen denken dat die ook neg
eens tot de familie zcu gaan beheren,. toen beseften we dat voer
velen deze dag een dag van Frettig weerziGn was. Dit weten we
nu toevallig, maar hoevael knusse ontmoetingen zullen er. niet
geweest z~n en hco zal daar aan die koffietafel niet gei:raat en
geroddeld z.!:)n over die en die • ". Een echt familinonderonsjo ••

N /, AR

ZEE

Het heeft gesi:ennen. De Groningers en Friezen gaven elkaar niets
~-toe. Orgeveer tien minuten stonden ze tegenover elkaar en trokken
~zich de blaren in. de handen. Toen floot scheidsrechter Sybout N~ar
~en verklaarde dat de Groningers met één duim verschil hadden gewon·
.i'nen. Cnze voorzitter - als aanvoerder van de Friese ploeg - danste
van pret, want hij was er zo vast van overtuigd dat de Friezen ge~wonnen f'adden, dat '1-!-j niet eens de beslissirg van .Sybout hoorde • •
~ Noord-Hol land tegen de rest van Neder lard~ eit')_digde ·"in .-\l!e.n. zege voer
. ~de Hollanders. Hoe groot. echter deze meerd9rheid .ook was, het

i

~zestal

kon het in. de finale tegen de Mollebcnen-eters niet ver
ltn getrokken, zodat
~de Grcntngers de Friezen wel als f-un gevaarl:!:Jkste ccncurrenten
~ voor een volgend jaar kunnen beschouwen.
j Neg enkele SFelletjes, waarb:!j de 1->armonika van Sybout, goede dienste
~bewees, brachten de stemming er goed in, zodat zelfs lui liggende
Ntidamstra 's, die zich in::JE9raven f'adden in het zand om maar tegen
de zon beschermd ·te z.vi - uit i"JJn kuil werden gesleept om ook mee
~te doen.
~ Wanneer men zich zo vermaakt is de tt;d gauw om en eerder dan va~ len verwacht hadden begon de terugtccht naar. het Oranje-Hotel. We
~waren wat afgekoeld en t~aardoor ook hcngerig geworden.- We meesten
~ echter nC9 even wachten alvorens we ons te goed konden doen aan de
~_ê, maalt!jd. Sybout ·!-ad echter gezorgd voor ee~ gevuld prcgramma,

i brengen. ·rn enkele seconden werden ze over de

!
i

Eer ltjk gezegd we snakten allen 1naar een beetje koelè zeewind,
toen de oudjes in de bus klcrr:men cm zo spoedig mcgelajk zee te
bereiken. De jorgere garde moest echter de afstand voor de helft § D E

AV 0 ND UR E N •

te voet afl~gen, doch geien nood. Kousen en schoenen gin;:ien uit
en weldra ging het laantje in laantje uit, duin op, duin af·
Velen kregen jeugdher1nnerirget1; Hoe gaai~ne zcuclen ze -vrOEf)er
1
niet in zo n 9root gezelschap, maar liever met z!;n tweetjes in
deze cngeving vertoefd hebben. Het laatste deel girg 'weer met

JTerwtjl de twee

de bus en het duurde slechts een r:aar minuten toen we de zee
zagen. Cvi:~e vertrouwde en toch zo gevaa1~ l!Jke zee, die ette4Jke ·
eeuwen onze kust bespoelt, ~Jo konden toen aan dat mooie strand
11
van Bergen terecht zeggen: Ik heb U lief mtn Nederlandtt, In
dè duinan en ook weer aan het s"lirand genoten van het.geen ons
landje kan bieden aan schoonheid en gezondheid ..•• Want a 1 was

~-Neef Wynia uit Ermelo ver-hiof zich op een stoel en vroeg €Jerst ver~
~- antwoordirg aan het bestuur waar de Amerikaanse familie leden waren
~gebleven. ~t bestuur kon slechts de schouders ophalen, daar de
~bezoekers· er niet in geslaagd warE·n l':un vacantie te vervroe:]en.

do zee nog koud, aan het strand wemelde het van deer de zen gebruinde mensen, mensen die de zeelucht en heerl!Jk stralendO zon
verkiezen boven do orgezcndo hitto van de stad· Scrrt;ver dezes
behoorde tot de weinigen die een duik in het koele nat namen·
1
Maar het pleit t Jch niet voor de sportiviteit van de N!)damstra s
dat de meesten het lieten b!j "pootjebaden"• Overigens niets dan
lof voor de oudere dames en heren, die het toch niet kenden
1

vrcuwel!Jke bestuursleden zich gingen, uitsloven arm dE

~ -lootjes aan de man te bre~gen, kwam Sybout op de praat~toel 1 .. in dii

~geval- het

praatpodi:..im. Hhi vertelde enkele leuke schóàlervaringen,

~ waarb!j we kennis maakten inei;. de ht1mcr die in het onderwuzer- en
~kinderleven zo vaak voorkant.

i Vervolgens kreeg· he1; bestuur een lofwoord, in· het btizonder ook de
~ -organisatcr van deze dag.

~Nicht Wynia uit Ermelo liet zich ook niet onbetuigd en een Nicht
~uit Gronir:gen droEf) eveneens voer.
Daarna moest het bestuur op
~ plalilken. Kennel!jk was men nieuwsgierig naar hun neuzen, want ander~
~zou dit toch weinig zin hebben, Weldra bleek het iets anders te :t?:;r

i We waren ·nodig voor een zangspelletje,

waarbfl het

11

jouw neef is mij

~ neef en jcuw nicht is mtn nici'rtn tot grote hilariteit vele malen

=

~ werd herhaa Id.
laten even de tenen in het :tJskoude water te steken· Of dit nu
~ Doch het meeste lachen moest neg ·komen, toen we dacht-en dat het af·
was om verfrissing te zoeken of cm de tenen schoon te spoelen
~gelopen was, want-de g'crdgien ginge;1 dicht~ Wie schetst echt.er de
van het stof, valt:moeil:!jk te beoordelen.
.
verbazirg teen de go~d!jnen open gingen en twee stokoude kereltjes
BtJ de spelletjes aan het strand was het een genot 001 mee te doen, ~ in. de kled~rdracht van de tachtiger jaren op het podium stonden,
maar ook aardig om er naar te k!jken • Stoelendans in het zand
j bltlkbaar zo uit Frqneker gekcmon aan f-un spra.ak te horen en de
valt niet mee zonder stoelen en zo moesten verschillende familie-·~ Franeker Courant in hun handen .bevestifjde dit ook,
leden Voor •toelen functioneren, allen natuur111k heren ! He·~
=
dd 'd d ie t l"lee en het moo1s t e was dat d e et::
''n . t e l ~
~
::.1
·
~ Wat hebben ze geiro o .L

!

resultaat hiervan was dat wildvreemde nichten de neven cm de
~ kens tegen de ander zei dat h!1 er niets van,geloofdo. Wat krl'fjen
hals vielen op een wuze die b!j velen dé jaloezie heeft Ói:gewekt.! ~ d:!.e lui-in Genève er van lürgs. iv:ol'..itof en Eden kregen weinig gOeru

j.

Het tcuwtrekken trok veel belangstellitl.::J, want alle bacgasten
te horen. Maar de oude heren hadden ook weinig go'eds van de Friese
wilden nu wel eens zien hoe sterk de familie N:i:jdamstra nu wel was~ beweging te vertellen; de huren rezEin hun ten berge b!:J da plannen

...
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i ltïko leiding van do chauffeur was het mo.:Jel!Jk om kwart over elf

voer het Fries op schr;;iol. Tenslotte kreeg N~damstra een veeg uit
de p;in. Maar eind ~oed alles goed_, want de haren waren oi:get03en
over deze mooie familiedagt hetgeen hen een daverend applaus bezorgde.
WARME
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~ weer in Leeuwardun te

ztn en.

neg niet eens zoveel m111uten waren

~ er in de nieuwe dag verstreken toen de bus de grootste vracht

1

weer loosde in de Martini-st:ad.

l 9 5
~ F a.m. i"_l -i e d a g
~-'t·e 'verg et en

EN VERLOTING

Na dit gezellige intermezzo zetten allen zich aan tafel. Doch
het bedienen. van zoveel irictiden vergt veel ttJd en daar we inmid-

4

een

dag

om-nooit

w,Tsj
~

,v,

00000000000000000000000000000

dels op ons ttJdschema achter waren geraakt werd besloten dat
Wigle Vleer het zou hebben over onze 11 boerenaard11 • Dat de boeren
1n zo'n klein getal aanwezig waren en do meeste Friese plattelanders thuis gebleven, was voer hem te erg. De oorzaak hie~van moet
gezocht worden in het feit dat de boer achterb 1.!,Jft in de organisatie en de invloed van de stedeling te vee1 toeneemt: ~arop,
werd er iets gezegd over onze boerenafkcmst, over onze cultutJr,
over het boerenwerk, het industrialisatiespook en de toekcm~ van
de boerenstand, waarb!J niemand werd ontzien en werd aargedrcngen
cm FBl te staan waar cnze eigenaard, onze volkscultuur en boerendan in gevaar komen. Cnzo crganisatie_ moet en zal trouw hJ..!1ven
aan onze e1.genaard, want anders is N!jda.mstra een aanfluiting en
onze doelstellirg een holle leuze, aldus spr.
Terw!jl het laatste !jS naar binnen glipte b!j familieleden die 'het·
in. h1..m holle ki131? riet zo-goed konden verwerken, begon_ de. Ver loting. Crgeveer _60:-_r;rtizen waren beschikbaar. Een E~ammer. kaas_,
een tulband, koeken, een zilmeta-vork, _ja en wat allerraa~ weten
we niet zo pr.eCiE:lS meer, was mec::gencmen en zo zagen we het gebeu-. ren dat een paper ....erf_ zct..itste"l dat ts mOrge:ns a ~ e_ery, re.is van
Paterswolde na'.lr Berg.en had gemaakt, 15 avonds van Bergen naar
Den-H:iag ging. Zo 1n_ interne verlotirg heeft wel iets van een veemarkt. De penningmeester, die de·gehele dag yr1J llsip11 keek, ·daar
z!)i kas do~r de grot.i;;. t.<i"t9aven zwsAr ('p rle rrcef werd gesteld,
keek na afloop van, de v-erlq.tirg iets optimistiser. , de ·,er loting
had n.l. /.85.-.pff]ebr,acht, de -helft van alJ.e kosten aan de .fa-·
miliedag en de _r~ductie die g03even werd op de reiskoste_n,
HET

SLOT

Na deze verlotirg daverde weldra het N1Jdamstra-lied door de .zaal

en openstaande deuren, .naar :buiten.-ên 'toen was het mcmen.t daar
da-1:. Syboot N!jdarn _en _:d~ :_voorz:1tter ·deze· dag konden slÛiten .. De
voorzitter deel~·O -~_cg_.~ee., .dat wegens-geriiige deelname _da ~er.f
actie was verlergd tot ~ Ja.nuari 1955 en he·b volgende jaar. cie

famtlie hoopt- samen te kernen in Grcuw. Ook wekte hB. al~en. op cm
zovee 1 mega J.tlk familie leden ..mea te nemen naar de contactavonc!en,
waar dé nu 'or.genoffie~ ~!Jdamstra-fi lm zal wo~-d6n vert[)Ond. _Di;ize
film moet de mensen OFWekken cm het volgeYJde jaar in_ veel groter..:
getale, hopenlljk ook op .zo'n zonnige ·dag, n·aar broo·~ 'te karren ~m
gezarr.en l:!,jk over de Gra.iwster meren to dobberèi;. Sybcut Ntjdai:n
kreecj namens de vergadorirg daarna de offic~0le har-bel!jk_o e_n welgemeende dank van de vocr_z~tter, een dank die ·zeker ~p .ztn plaa.ts ·
is maar helaas niet groot. genot;g kon z:i;n r
Met w01 thuis en to-b wedei'ziéns ver iietc~ do . .-i.ienta llen bezoeke~s
do znal cm hun hlardstcdo op te zoeken. Hot was kwart over neg13n
toon de Gronirger-Friese bus weer .sta.rtte. Cndor de voorl:.reffe-
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NAMEN.

1

Jilles Classen T 1 e o k e b o t e r te Leeuwarden was op
Jan_ Wat e r·a c ho ot, cud 65
jaar weende in 1757 eveneens te LeeUWarden .. In l:JfO woonde
~ in Harlingen de 60 jarige bentweVer !jendrik Z o n d a g •
~ 19.11,1709 56 jaar cud.

i

18-!j de·naamsaanneming _in_ 1811 werden te Dracht.en de volgende
.

2

~ 11 mooie 11 ·namen aangenomen:
_, J_ouke Folkerts S c h _o e n s t r a
~

qeert Jans

(

H a n e k a m..

~-~an Hendrik_s

Du 1mk e .

~ ~urjen. Barte_le.s

P o e s k e
P a r a d -!"J s k e .
Geert ·Ûenes S c h r 1 e m e r
~Jan Kornelis S 1 a b b e ·~ j e
~Hendrik Jans ·overal.
~. Jan ,Sjo·erds

!

.1 S~be

-Martens Maak a 1,

~ Op 13 Mei lfi21 trcuwden te Lawwarder;i
~ Judula
~

Ji,\_cob .Oirks -Adema 9n

0 n b.. e i -e-t· ·.

'àp

27 JUni 11337 \'1erd ih Hyrrrbritseradeel het over ltjdoo aargegeven
D a B o o. z o •
In_ de R.~ .Kerk te Bo~swa~d trcuwd~n in Mei 1750 .-Pieter
-~W-a'n del a er en Griet1e Jans,
j-.Te she~k werd op 12 Dec, 1833 de gebocrte. aargegeven van Sierk,
~ zoon van Bauke·· .G o e d e m. o e. d en A.ntje de. Vries.
Op 26 "Aug, ,1839 wèrden aldaar geboren.'. :t~n en. Sjouke D o _e t j e,
~ Kinderen v~·n Johanna· Jans D· o e t j e, de vader cnbekerid.
~
~ Op-'15 .Aug. -1662 was: 1idmaat di9r Geref. Kerk te Burgwerd :
~ Wilie~k0. Jè'ns B tj e ri ·k o r -f-, h~i~vr_ouw van RE;:]nerus Reen,
~, ;predik~rit ·a idaa",
· ~ In·Si1eek. W~~çl ·_op 19.11~1698 het huwel!,lk aangegeven van Guilliam
~: D·a 9· -e r· ~ a _t en Ar1t:Le Ein·ties.
~ Op· 26 ._A.pr-~ i 1757 woendS te 1-àr lingen de bot!twever Johlnnes
~ Van · îr*1ntja Matthws

j

l

~JanzoniûS

A f·r ic a' a" n •
,l\rnoldus· A 1 eg o n d a

f..oe schö~'nlapper

was in 1702 72 jaar.

~·Htfwoonde te Leeuwarden. Te 1-arlirgen woond0 50 jaar· later
· ]··de heer fJ.endrik Jansen B e f k e . In 1713 was Jorrit
~ B o· 1· 1 eg o t wólkarrner te Leeuwarden en tenslotte b1eek in
.-~, 1709· de k8pite1n Christoffel Frederik B o n a v o n t u r e

Î 47 ·jaar t.e

. 1:

z!1n -.
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FILI\I

Dat we een jonge organisatie zijn,. die steeds nog uitgcroeit, hebben we ook ku.nnen
opmerken uit het feit dat pas in 1954 het eerste deel cler Nijdamstra--film is opgenomen. Dat heeft eigenlijk te lan'g geduurd en we missen nu, jammer genoeg, reportages van de eerste en tweede Nijdamstra-dag.
Doch. het eerste deel der Nijclamstra--film zal deze herfst vertoond worden . en daar. méEf'·is. het eerste achaap over cle dam. Er zullen dan meer volgen ! Doch deze scha. pen moeten niet in het wilde weg de dam over hupp.elen,. maar in het gelid deze
·hindernis nemen, omdat anders wel eens een mooi schaap kan vèrdrinken· in de nabijgelegen sloot.

(

Vanzelfsprekend moeten in het vervolg de hoogtijdagen verfilmd worden. Doch daarnaast ligt nog een groot terrein braak. We hebben wel eens gedacht om de diverse
belangerijke. plaatsen voor onze familie te fotograferen. Dit kost echter ook veel
geld en foto 1 s zijn - we wet en het bij ervaring - al tijd duur. Om het verenigingsleven. te animeren en een verzorgde documentatie op te bouwen lijkt het ons wenselijk gelden. te besteden voor het opnemen van diverse films.
Wanneer we per jaar eens f. 40. - konden uittrekken voor drie films van onze hoogtijdagen en daarnaast het zelfde bedrag voor drie films van historische documentatie,
dan zouden we ov.er drie jaren een Nijdamstra-film van twee uren bezitten ! ! !
Een histori.sche Nijdamstra-film van ongeveer ~6n uur zou onderverdeeld moeten worden in verschillende afdelingen;
1. Een film waarin Nijdamstra-state wordt opgenomen, met oude kaarten omtrent de
ligging, tekening van de oude Friese boerderij, de tegemroordige boerderij van
binnen en van bui ten met de bewoners;
2. Andere boerderijen, kerken, familiegraven etc. die. van historisch· belang voor
onze familie zijn.
3. Een film van de Kanselarij te Leeuwarden, Archieven te Groningen en Assen, waar
de ·belangrijke documenten, die op de familie betrekking hebben, narden bewaard;
van klederdrachten, gebru.iksvoorwerpen, bv. oude zuivelbedrijf in het Fries l:tuseum, scheepvaartmuseum in Sneek enz.
4. Familieleden in hun vrerlq portretten van overleden familieleden etc.,
5. Jcamiliefilms, waarin een groep familieleden met kinderen voorkomen. Vooral hiervan zijn verscheidene films te maken, hetgeen voor de betrokkenen belangrijk is
en vooral aardig voor de kinderen wanneer zij later volvrassen zijn. Deze laatste
categorie dient wel zoveel_mog_elijk door de draagkrachtige familieleden zelf bekostigd te worden, terwijl de minder-draagkrachtigen hierin steun van de stich-ting dienen te genieten.
6. Films van familieleden buiten Europa.
Wat hebben we nodig om clit plan uit te voeren _7 In de eerste plaats medewerkers
die bekend zijn met het opnemen en vertonen van films. Ten tweede niets anders dan
extra-bijdragen, want uit onze kas ku.nnen we dit allemaal niet bekostigen. Daarom
verzoeken wij familieleden, die beter twintig gulden contrïbutie ku.nnen betalen dan
anderen zeven gulden, vrijwillig hun contributie te verhogen met een bijdrage voor
de filmdienst, die dan ook geheel aan dit doel besteed zal worden. Uiteindelijk is
het iets waar zij zelf en wij allen van profiteren.
Een Nijdamstra-film zal het vergaderingen-bezoek stimuleren, zal het ledental sterk
doen stijgen en het organisatieleven animeren ! .
De Nijdamstra-filmdienst moet er komen. Wie doen hier aan mee ? Wie geeft hiervoor
een extra-bijdrage ?
oooooocooocoo
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11.12. Vrede tussen Spanje en Oost~~r.Uk.
Stanislaus krjjjt de. hertcgdcmÎlen Lothai1iigen· en Bar·. De
Hertcg van Lotharingen krjj3t_ het Vorstendcm Toskane.

173 3
01.02. Konirg ALfjustus II van Polen t.
06.02, Klachten over het gewormte in de zeetonnen.
20 .06. Uit vrees voer d!]kdoorbra8k wordt te Zurich een nie.uwe
binnend!jk aargelegd.
12.09. De Kiesdag te Warschau roept, StanislauS tot Konirg uit.
Te Kremeniez wordt Augustus III gekozen,
00 .10. Frankr:!;jk verklaart de oor leg aan Oostenr.J._;k, gevolgd door
Sf2nje en Sardinië.

~-:;_-

-'
~

Sp:inje behoudt Napels. Sard1ri:i~ krtet T ortona en Novara.
00.00. Turkfje in oorlcg met Nadi:r Thcmas Chuli Khan van Perzië.
Sultan Mahnud II van Turk!Jo wil 'vriendschap met Rusland,
doch de belangen zljn te te;Jei:istrjjdig.
Frans..gezinde part!j in Zweden 'aan· de macht_.
Oi:stand der Corsicanen onder Paolt.

l 736

l 73 4

(

24,05. Franse troepenlandi1'9 in Oanzig met 2400 man ter bescher·"
ming van Stanislaus. Z!J worden echter spoedig door de
Russen verdreven.
06.06. o~ 11 hannekemaa1ers 11 in Smallingerland komen in verzet tegen de 11 chergers11 {belastirgambt!')naren). De Grietman
geeft bovel cm een aantal gevangen te nemen.
07 .06. De Staten van Friesland belonen Pieter pjjlgrans met j .250, daar h1i een middel tegen de i:aalwormen heeft ui.tgevonden.
12 .06. De 11 hannekemaa1ers" m03en 20 pond brood, 9 pond spek en
2 pond tabak mee invoeren,
27 .06.
29,06.
06.07.
18.07.

Stan is laus moet vluchten.
Rapport over 11 Paepse 11 stoutigheden 11 op.St. Jansdag.
Danzig capitul~erf
Na Kehl, Trier, Saarbach moet ook Fil:ipsburg zich aan de

- 4'7 -
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100.00. Confl.:.ct tussen Rus land en Turlqje ._Gen. Muntrich verov~;t"
Perekop op do Turken. Door hitte en Ziëkte moet h!J het
echter weer · pr!Jsg even .
l 7 3 7
'

~ 19.04. Ds. Joh. Jollema wordt .bevestigd te Ma_kkum. H!J .was een man,

~

van groc:t verstand _e~ was bel<.end cffl tïn geestigheden op de

-,_;·~.

kansel~

~ ·18.09 · Vrede Rusland,;_T uY.ktJe - 60 .000 Rus.Sen sneuvelden b.tf. de
verwoesti!'B van Ostakaw.
10.10. De Staten van Fr18sland loven 150' gulden belontrg uit voor
het vangen v~n een wolf.

1

l 7 3 8

100.00. Îopp.1nt van zedeloosheid aan het Fraris~'-Hcif..
Fransen overgeven - Maarschalk Berw..fck sneuvelt - Mi laan
.
!, 13.02. Grietman Aylva door de Kerkeraad van. i'ittmar_sum verzocht
door de Fransen en Sardiniërs bezet - Na.i:els en Sicilië
=
om het_beluiden van de ·doden oiJ-Z-ondag ·te verbied.en, daar
door de Spanjaarden veroverd.
-"
dit
in s:l;Y.:gd met d8 Zondagshe.iliging zot1 z~n.
17.09. Proces tegen Leonardus Daals, Rocms Friester te Franeker.
2s
.03.
De
R..K·.
Priestor Servat1us s'?nuS te LeeUwarden wegens
H!j zou in een Fredicatie bekend gema.akt hebben:
veroordeeld -t()t 600 car-.gls, bOete en eeuwige
excessen
1. dat de Paus bevel had 9€9even om op 24 Juni 1734 de
niet-katholieken cm het leven te bref'9Bnj
-_!
V~rbanni1'9. ·
= 15.07. Schraard wordt een bloeiend dcrp als· ;tape,1.-Plaats van de·
2. elkaar daar in te steunen en trcuw bij te staan;
3. andere volkeren de opstandelingen te 1-ulp zouden komen;
4-. dat men de Fred1kant Os. Hofstede een dag te voren aan
de kerkdeur moest ophangen;
::.::,
•• "
• 5. dat de Mennisten gevild zouden worden, het vel aan rie- u
~
gilde
op
te
richten
voor
de
t~d.
van
15
jaar,
men gesneden en de geuzen er aan oi:gehargen;
6. namen genoemd van Roomsen die de regerirg zouden vormen. ~ 01.12. Ergeland verklaar·t de oorlc.g.·ac;in Spanje.
~ 00 .00. Nadir Schah van Perzië verovert Delhi-. H!J. laat .100 .000
Hij ontkende alles. Des ondanks kreeg' hij toch f .600 boete,
metisen terechtStellen órri eerbied voor z~fi .seiág ~f te
20.10. Dettie .Jacobs uit Franeker tot twee jaar tuchthuisstraf
~
dwirg6n . Al het· land ten westen van de ·1ndlJs wordt aan hem
veroordeeld. Z~ had het H.Avondmaal bespot.
afgestaan.
00 .00. De Konirg van Pruisen heeft een }!jfwacht:. gevormd van reuzen uit heel Euror-a.
~ 00000009oooooaooooooooooooooooooooooooooooooooqoooóoooooooooooooo
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l 73 5
05.02. Verschenen b~ F .v.d.Plaats te 1-èrlingen: 11 Op de gruw·zaemen stormwind in Lcumaand 1735 11 door R.Blok.
19 .06. Jan Gosses te Waaksens koopt, voor 600 car .g ls, 5 p ,m,
bouwland onder Brantgum.
05.10. Vrede tussen Frankr~k en OostenrDk.

•

H A V E R

'
= De helft van alle haver wordt in Amerika verbouwd, De C:\:lfers
voor de gehele wereldproductie z.!:Jn:
Ver. Staten 50 %; Ruslanrl 20 %1 Duitsland 8 %i Canada 7 %;
Frankrjjk 5,4. %; Polen 5.2 % en Engeland 5.2 %.

Vervolg van pag.32.
HET ONTSTAAN VAN DE
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ZUIDERZEE.

Niet alleen tegen het water van de Noordzee moest vroeger de strijd worden aangebonden,
doch daarnaast moest men terdege op zijn
hoede zijn voor het water van onze voormalige Zuiderzee.
tl
"':\;"'To ,
Hoe de Zuiderzee er uitzag tijdens de
p- 1"
/~)/!.tf:t1~-,..:;.,0il -~. ·
Romeinse tJJ··d, toont U nevenstaand kaarV;,...~,. '.'r;Tt'1:~".~• •
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tje. Zoals U zult opmerken is het zuiD
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delijk bekken van de Zuiderzee, door de
~
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Romeinen Flevo-meer genoemd~ niet zo
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heel veel veranderd.
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Lorié, een bekend Nederlands geoloog
Î
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(1852 - 1927) heeft de mogelijkheid ver·,,;;l.'
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ondersteld, dat de Zuiderzee vóór de
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Romeinse tijd geheel met ve.en -yvas gevuld ,
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Door dit veenland stroomden de rivieren
(,,
j
. ,, , \:'
, i
(,,...

(

•="·

)"'

-.

\

,>'i;.

,.7fi·

:'"}·

l

~f!tj~e;!r:~:~~,· 0_;!~~~;~::,;dg:;;~~:~.~;~:

ib

'·o\,

"\,.;_,. ._

~:::l,f ·. ~ · :f\~'..'" . ' 1-.:"... ·' ,
1

het meer Flevo dér Romeinen werd.
Het noordelijk bekken van de Zuiderzee
bestond toendertiJ'd uit moerassige veen-
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armen o.a .. ·Boorn, Lauwerden Fivel diep
het land in drongen.
Langzamerhand kwamen .. er n_ieuwe·- ze~.a+men
bij. De duinenrij ten noorden van .het· te-
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diep af, Dit gebeurde in de eerste eeu- 1.fi•: ''
wen van onze jaartelling, Weldra was een " , 11
waterverbinding met een sterke stroom
1..
tot stand gekomen met het Vlie. De veen-·
g:r:°ond ten Z .o, hiervan werd weggeslagen 1 •
en zo drong er een geweldige zeearm het
j
land binnen. Tegelijkertijd zijn de grote
zeearmen, de Middelzee in Friesland en de
Flvel in Groningen dichtgeslibt. Alleen
het dichtst bij zee gelegen gedeelte van
DE
de Middelzee werd later ingepolderd en
.
ligt dan pok beneden vloedhoogte. Geleide- j
lijk knaagde de Zuiderzee zich in hêt veel;1 ~
uit. Omstreeks de 2e helft van de 13e
-1
eeuw begon het ongevaarlijke Flevo-meer eenl_._.
vraatzuchtige binnenzee te worden, die
l
door drie zeegaten in de meren van NoordHolland binnendrong en daar de losse veen-

·~· ·•·

i{~~b
)i.
.:u.tl~lWU:<11.f'il~1 . t ;

!. .

. . ·.

,~<,;t:(_7t.n..,
; .11>
'

i

','.;o

ZUIDERZEE

IN

DE
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veenland en moerassen,
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grond wegsloeg. In die tijd hadden de Wad- j een groot aandeel gehad in het ontstaan
denzee en Wadden-eilanden zich ook al ge- ! van ons land. Zij brachten veel slib naar
vormd.
Jde lage landen. De Romeinen hadden reeds
lin
het stroomgebied van deze rivieren we"HET "DARI!rn" DELVEN.
! gen, zg. heerbanen aangelegd, welke de verliet "darine"= turfdelven, moeren of veen- 1binding vonnden tussen de Romeinse leger-afsteken heeft waarschijnlijk ook ee.n rol
lplaatsen Noviomagum (Nijmegen); Mosae
gespeeld in het ontstaan van de Zuiderzee. ~Trajectum (Maastricht) enz. Deze wegen
Naar mate de bevolking groeide nam het
j diend,en tevens als dijken, doch waren zo
turfsteken voor brandstof voortdurend to.e.• ~.:prim1t.ief dat overstromingen niet konden
Waar de turfgravers binnendijks werkten,
1worden vo~rkomen.
ontstonden op de duur gevaarlijk.e meren,
l
die het ve enlànd er omheen afknaagden. De !TERPEN·
b.ekende. plassen bij Giethoorn en Loosdrecht !Hoewel de Romeinen reeds over de bewoners
zijn hierdoor ontstaan. Werkten ze buiten- !van onze streken geschreven berichten hebdijks binnen een daartoe tijdelijk opgewor!ben nagelaten, worden de gegevens over de
pen "moerdike", dan maakten 2,è gaten vlak j strijd van onze voorvaderen tegen de "water! voor de dijken, welke dikwijls oorzaak van
!wolf" in de vroeghistorische tijd bijna uiteen doorbraak werden. Herhaaldelijk zijn er j sluitend ontleend aan de overblijfselen van
van hoger hand verbodsbepalingen tegen
lde menselijke beschaving, welke in de bodem
het "darine"- delven uitgevaardigd en even~zijn aangetroffen. Echter Plinius, een Ro··
herhaaldelijk is er de hand mede gelicht.
imeinse veldheer en magistraat, tevensschri}Karel V verbood· zelfs het darine-delven
lver ( + 24 - 79 ) vertelt ons hoe rle bewovoor eigen gebruik en beval de aanplant
jners viii:"n de lage landen zich tegen het wa·van bomen op de erven en langs de wegen
jter verdedigden.
om in de .behoefte aan brandstof te voorj In één va.n zijn geschriften over het volk,
zien.
idat hij
Mn van .zijn tochten in .het noól'.'!den zag, heeft hij het volgende geschreven;
De Zuiderzee heeft in de loop der eeuwen
verschillende overstromingen veroorzaakt.
In ·het noorden zag ik het volk der Chau"
Denk aan de grote overstroming van 1825
!ken, tweemaal in een etmaal breidt zich
en die v.an 1916. Hoe kan men à.at nu ver!daar d.e zee over een ontzaglijke uitgestrekt
klaren ?
1heid uit, zodat men onmogelijk ze·ggen kan,
Uit de No.ordzee drong de vloed de Zuider- ~of het nu land of water is, Daar woont het
zee binnen. Er waren echter maar smalle
)ongelukkige volk op hoge heuvels door menopening en daar stroomde het vloedwater
\senhand opgeworpen, waarop zij hun hutten
met kracht naar binnen. De hoeveelheid
jplaatsen. Vee bezitten ze niet, met melk
) water, welke er doorkwam, was te gering om jkunnen zij zich niet voeden, zelfs missen
een groot verschil tussen eb en vloerl in ~ze de gelegenheid met dieren te strijélen,
de Zuiderzee te veroorzaken. Door wes·te- \bij gebrek aan bosgroei. · Uit riet en biezen
lijke willnden werd het water in éle Zuider- ivlechten ze de touwen voor hun visnetten,
zee echter belet naar de Noordzee terug
~vooI' brands.t 0 f, .gebruiken ze slijk".
te stromen, terwijl telkens nieui;v vloedlPlinius bedoelde hier echter niet de Friewater binnendrong, kon de stand soms zeer !zen, hoewel ciezen zich ook door het opwer-·
hoog worden.
jpen van heuveitjes 'tegen het water verclecl:Lg
Het water van de :rivieren, dat in de Zui- )den, doch éle .stam der Chauken die de Duit-·
derzee uitstroomde bijv. de IJs el, werd
~se Noordzee-bocl1t bewoonde. Zij trotseerden
door het hoge zèewater belet weg te
jop hun vluchtheuvels de macht der zee, welvloeien, Dat rivierwater werd dus opge~ke hier in het einde van de 2e eeuw vóór
stuwd en gaf tot overstromingen aanleij Chr. een deel van het land had verzwolgen.
ding.
!uit enkele wetenschappelijke opi:;ravingen in
!enkele terpen i.s gebleken dat de bewoners
ONZE GROTE RIVIEREN IN DE ROMEINSE TIJD. ~van onze noorélelijke provinciën in c1ie tijd.
Onze grote rivieren Rijn en_ Maas hebben
\een minder armzal:i:g bestaan kenden dan de
'Chauken.
(worélt voortgezet )
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BONIFATIUS-HERDENKING TE DOICb.1JJ\iL
KATHOLIEK EN PROTESTANT VERENIGEN ZICH OH GEZl\ll!ENLIJK DE MJ\.N TE GEDENKEN DIE HET EVANGELIE BRACHT AAN HET FRIEZmNOLK.

De man die een martelaar werd en was in de ogen van velen. Vereerd door de Katholj.eke
Kerk in de middeleeuwen; als "paap" geminacht in de Calvinistische tijd, ?lijft het
historisch een figuur van grote betekenis, is het één der belangrijkste figuren van
zijn tijd.
W!J willen het hier niet hebben over Bonifatius zoals w!] hem zien,
maar zoals onze vocrouders hem in 1-un dagen gezien hebben, zoals
de toestand toen in Friesland was. Dan beseffen Wtj ook dat deze
moord niet getuigt van.een Frios barbarendc.m, welke indruk wtj
krll:Jen uit de vererirg voor deze Heilige. Maar al te goed kan
irllriiers deze moord b!j Dokkum uitgelegd wo:den als een eeuwige
sct,andvlek op het Friese volk en wat meer is: door de belagers
van de Friese vr!jheid van vandaag aargemerkt worden als een gevaar liJ<e· karaktertrek in dit volk,

"andere, zo ~.:is het ook in do dagen der kerstening. Er zullen
~honderden geweest Z!;n, die, zoals ook in de reformatiet:!:jd, dan
~weer de ene dan weer de andere godsdienst waren toegedaan. Velen
lzullen geeste41k voor een zware' g::.wetensstr!)d gestaan hebben. De
~Christelij<a leer W8S in str!Jd met het stambewustzt;n, wat h!j de
(
~Germaanse vo'lkeren zo'n belargr:!:jke plaats intnam. Ondanks vele be_Éweringen en studies kan ~en wel aar1me~en dat in Friesland, d.w.z.
~het oude Friesland boven de grot.e rivieren, van een overwe.:iend
}christel!Jke bevolkirg vóSr de 8e eeuw nirrmer s~rake is geweost.
~W~ moeten ons daartoe even-verdiepen in de Friese geschiedenis van
Echter za l,geen ernstig mens verband zoeken tussen deze daad en
jeen
t!jdperk waarover we:i.nig bekGnd is.
het volkskarakter der Friezen, doch wel wordt de indruk verkregen
dat het met onze heidense voorouders in die t:)jd treurig gesteld
KONI/\G: RECBAD·.EN _!-Ef. Cl-RISTENDCM.
was en w!J .de moord op Bonifatius kunnen vergel!Jken met een moord
~.In 679 vcnd een. belargr.;Jke r33erirgswisselirg plaats. Konirg
op een zendeli':9 in Papoea land .anno 1954.
~Adgisl stierf en. ztyi Z'.Jbn. P~rlbad volgde' hem op. Twee jaar daarvoor
Btl vele artikelen die w.!j over Bonifatius hebben kunnen lezen,
@had volgens de annaleri de evengelieprediker Wilfried een bezoek
missen ~10 ~~n overzicht van de geestelt1ke- en politieke situatie !aan het Friese hof geLracht, Eer4Jkhe1dshalve moete~ we hier direct
in die dagen. De persocn van de Bisschop schi.:;nt belargrjjker te
~aan toevoegen dat we niet kunnen vaststellen waar dit Hof gevestigd
ztn dan de instelling· vnn het volk dat h1j .\.'1.1.lde bekeren. Of de
~was, evenmin alS we ~ns een juiste voorstellirg kunnen maken van

1

~;soon van Bonifat1u_s belangr!Jk geweest is, zal wel afhargen van ~dit Hof en het bezit van de Verst.
persoonJ.!1ke. 1nzicl)te:h. Voor de Katholiek uiterst belarer!Jk, voor jrussen 600 en 600 ~1as Konirg -R~dbad in oor leg gewikkeld met

de Pro.teàtant · initider-belargr!Jk, voor de 1-Umanist onbelangr!jk en
voofi. de Vr!)~enk~r 1-$ hij misschien een gevaar ltjk individu uit de
historie·.- ~Ie willen· het .hier_dan ook niet hebben over de persoon
van Bonifatius, doCh oVer onze v~orouders, rechtstreeks sch..ildig
of onscht.1 ldig aati deze· moord.

de

~Franken. De Frankische !<onir.gen streefden er naar h..in macht naar

~het noorden uit te bre:i'den. Z!j werden hierin geheel en a 1 door de
JKerk gesteund, want de Frankische Koningen regeerden b!l de gratie (
êvan de Rooms-Katholieke Kerk. Evargeliep--edikers werden dan ook
lveela 1 voer spionnen en voortrekkers van de v-!jand gezien. Zo werden
~niet ten onrechte C:e Fr-anl<isc!-ie macht en het Christendom als gefU . BEGIN DER KERSTENING •
lvaarlgke boncgenoten gezien die van plan w~ren een einde te maken
Wanneer we uit de schoolb6ekjes geleerd hebben dat. omstr. 300 de 1aan de Friese v1"!jheid en het. volk ·!;e onderwerpen aan de Franken.
evangeliepred,ikers ·in cns: land kwamen dan zal dit wel op waarheid ~De oor lc.g van 680-689 wes '..n wezen ook een vr!jheidsoorlf9. Hoe deze
beruste_n. Dit zcU moete~ betekenen do.t ~nze voorouders, althans
~oor!~ uitbrak weten we rliet 1 we weten hoe deze eindigde. De Betuwe
in ~~eSter_lauwers Fries landt i'icg eeuwen. la_ng weers·tand hebben ye- ~werd door de Friezen afges·taan. B:!j Dorestad (\IJtk b~ Duurstede) kwam
boden tegeri de bekerirg. ·~::er en daer ztn vóór de achtste eeuw
ieen Frankisch bruggehoofd ·tot stand. Utrechl; bleef echter Fries.
ongetw~Jfeld christen-gemeenschappen gewe.est. In utrechl:. kwam het ~Verder werd de Lek do grens ·tussen Fries- en Franken.land.
tot stichting van een kerk an mcgel~k is in deze streek de beval- ~
:De
kleine
Christergemacnschap in Friesland was pro-Frankisch. ~.et
ki1'9 reeds vroeg~:!jdig· voor een· groot deel ChriGten gewcr den.
~
,

We moeten deze kerstening ook niet zien als eer1 revolutionaire
gebeurtenis. Evenals do ovargarg van het Kë1·bhol1c isme naar de
Reformatie voor de ker"'9eschiedenis van.-groot belarg was en te·vens voor de leidende figuren een beiarg van de eerste orde, doch
voor de massa niets anders dan een overgarg van het ene in het

~was dus geen wonder dat de Friese edelmar1 Ado Wursing in 690 r.iaar
Jd8 Franken overliep. Wursing werd door de Christenen als een groei
~man beschouwd en wor-dt thans neg vereerd door de Katholieke Kerk,
~l-l!J kwam aan het Frankische Hof en werd een vriend van· de bekende
}Bisschop Willebrord. In, de cgen van Redbad was h~ niets meer of
minder dan een verrader van z~n volk ••••

... 51 Dat onder Koning Redbad de- Christenen vervolgd werden kunnen we

~ geef4Jke daad van heiligschennes. ·Willebrord ·Werd gevàrgen ge_ncmen

nimmer beweren, warit de kloosterkronieken maken er geen mèldirg
~en voor Redbad geieid. Inplaats-van de strop, het~ieen'toch-Vervan, f-:St getuigt juist van de verdraagzaamheid en h~t ontwikke~wacht mocht worden, werd htJ slechts het land u!tgeb"annan·. 0p:lieuw
Koning dat1 de kopb.e"c'·-ving
der Fr·iezen, onze voorou· d ers in · de
lingspe_i l der Friezen ten t:tide van de grot0
. .
::~ een bewi-1~6 , """·de·
._..
" rld
stukken van de Christe4jke Kerk ook na deze oor leg bl!Jkbaar-vei lig~ "bàrba 9r_seH heideiise tfjd,
~
·.
door l-2t land der Friezen konden reizen. Zo lezen we in de
kloosterannalen dat 1t/illebro~d 111° 690 een reis maakte door Fries- ~Door deze daad zal.'s Konings politiek ten opzicht~ Van de'C_hr:iS;_
land van !(atw!jk naar .Dorestad lan:Js de H!;n. De kai:el te U~recht
~tenen weer een.. wi.Figir:g hebben ondergaan. We horen dan_"enkal~ ::fà:trof f"aj verwoest_ aà~ bl!Jkbaar als gevolg •1an de oorl<;J. Hij con~ren niets over _prediking in. de Friese landen.
708 krmt Grimoald
stataerde ·een heîde~se oplevirg irl deze streek en verplaatste
~ een zoon -b!l een m,inn_afes, hetgeen da verstandhouding tussen de
zt;n contrurn·n·aar Antwerpen ,
~Frankisch-een i=riese_hUizen niet bevorderd zal hebben. Overigens
Van 690 tot 693 z:!Jl er neg kleine schermutselingen tussen Fr.iezen ~ was Redbad nCYJ steeds _in het defensief ti;gen het machtige Frankenen Franken geweest. Het gebied tussen Oude Rtn en. Lek -Was 'het
~ land-en zal elke ccmprcmis tenopzichte van de Franken en de R.K.
str!ldtoneel. Redbad 1-ad de wind.tegen en daar hij geen·groter ge-~ Kerk meit -tegenz.in gedaan ztn.

in

(

bied aan de machtige Franken wilde afstaan·.~ocht
hy naar een
.
.
ccmi:rcmis. Hij wilde het grootste deel der Friezcnstam vei lig
stellen en niet meer de voortdurende bedreiging der Franken aan
zgi grenzen hebben . In 693 of 694 wordt een vrede gesloten

§~ w11::J gaan zo u·it voer.ig op. dit s t u k gesc h1edenis in am duidel!jk te
-

~maken

hoe in die jaren de stand van zaken was: Nameltlk dat d.e
kansen 1-ad en van barbaren geen sprak
~·meer \~as. Da gewone vo_orstelling is irmrers dat deze barbaren docr
waarb!j de Cude R!Jn de grens wordt en utrecht afgestaan aa11 Fran- ~ de doop en het toetreden tot de R .K, Kerk eensklaps beschaafd werken land. Deze vrede vond nq;i een bekrachtigirg- in de vorm van
~-:~den.
een f:uwelt)k tussen Prinses Theudesinde van Friesland met Grimmoald 1 de Frankische 11 troonopvolger 11 , Als verder bl:)jk van ver-. ~ In December 714 overleed de franken-heerser Peptp. Theudcald, Zl:în
~ natuurltlke zoen, ~1as als opvolger besteind, doch Neustrië (Westzoenirg verzocht Redbad Ado Wursirg teri,.g _.te,kcmen.: Hy' ontvirg
verder ~ 1 fllebrord aan z!jn Hof, t1i llébrÓ.rd kre,;:g..hierb:tj hei:. recht ~ Franken land), was het hier niet mee- eens en riep Ragai:ifriéd t-ot
0.11 vrt'34jl
in Fries land het evargeli~ t7 verkondig.en. Het zal
b.1j deze gel03enheid geweest ZlJI dat Redliad overhelde naar het
Chr1;ie4iké gel~~f. kn b€r61d--was zich i6. laten _dopen. We weten
niet anders dan dat deze doop afstuitte op ~-ll3·'J 9enoemde stambe-

wustzryi, daar de Kcn1iu _de band met het voorgeslacht niet wilde
vertrcken, liever het ~·Ja.l!·.alla ingi1'9 .dan de voor hem eenzame
1-!emel der Christenen, Het is wel zeker dat in de daarop volgende
jaren in Frieslan.d zeer druk 1-at evangelie verkcndigd is, doch
daar d.J Kcriirg ·~rouw bleef aan het oud0 geloof ·za 1 de r.::radikirg
niet veel vruchten geocgst hebben. De kerstenirg f-ed in die jaren een feit kunnen werden en de Kcnirg was verzoend _met de ge-·
dachte, dat, wanneer het Friese volk _de leer van Christus aB.nvaat-de do vrede met de Franken een fei·~ zou ztn. Hieru.it. blijkt
duidelijk dat de Koning ffit)endo dat de invoering van het -Christendc:m het belarr.:;Jr-!)kste motief van de Franken was! W.~ moeteri· deze
geschiedenis vernemen uit de door monniken g0schr.eve~ bronnen,
die niets nagelaten hebben cm hot heidendom zo zwart. mcgel!jk te
maken e-n hu~ Christendom te ver heer 4Jkc1. Misschien is daar cm
dozo visie op do zakon 9oen juiste, daar andm'c motieven, dio .de
oorzaak tot strtd en korstonirg wa1~cn, moodvi.Lllig in do bronnen
verzwegen Z!J'l.
In 699 maakte \~illebrord een reis naar Denemarken. Alweer 'e-en
bew!js dsi.t de ha.at der Noords3 volkeren nie·t groa~ was en de i\;egenstellirg heidendcm en ChristvnC:cm niet zo scherp was als de
mcnniken cns hebben willen doen geloven. Cp de ·~erugwe<J van

I evargelieFf'edlk!rg ·.hier goede

~ Herto.g uit en zocht tevens ~oenadering tot Friesland. Dit jaar was
~ reeds bela1'9r!jk geiweest, want.·.de 1-ainieten waren het Gothische

~ Sr:anja binnergE:Jvallsn: en bedreigden. dê jorge westerse cultuur. In
~April was, vennoedol~jk als wraak, G,rimog.ld, de zoon van Pep!Ji,
~ door een Fries in da kerk te Lu1~ vermoerd.
~Nu

is het manent aaajebroken waarop Redbad wachtte. H!j ziet z.gi
~ kans voor het grtjr-en. Met de Sakse·n als· boncg·enoot begint h!j op~
% bi.euw de oorl<fl tegen Frankenland, Met een vloot gaat het op het
~ centrum van Austrasië {Oost-Franken landl, Keulen, af. Karel M~rte 1
kreeg de leidirg vari de verdedigirg ! Reganfr1ed stoot door de
~Ardennen heen en, weldra is Keulen omsingeld. Karel Martel leidt
~een verpletterende nederlaag en ontbreekt de mach-& voer een tegen~ offensief • Redbçid ··nersteldo do Friesé grenzen over' R!)n,, Waal,
~Maas en zelfs de Schelde. Daarmede werden de meest zuidel!Jke en
gekerstende delen Van het oude-'Er::iesland weer heidens.

r
l

~ Orgetw:!:jfel~- zu llei1 na deze nedS-r1aa9 ·der Franken de Christenen het
~in. de l~e landen niet gema.~kel~k g'ehad hebben. De voortdurende
·~ politie.k van terugtrekk~.n en._,overgàVe w9s verleden t!ld en daarvocr
~ kwam in de plaats de politiek-van ·macht_ en overwinning, Niets \s
~geva.arl~ker__dan onder dwang -iets te hebben moeten· doen, wat men t'liO'
~ g'aárne wi}~ Krli:]t men de kans cm hiGr een eind aan te maken dan
·
~ geheUrî dit meesta 1 op rudicä lo w!jze.

~Onder deze anstandighedf.ln moest de P03irg von de Kerk om_ het Friese
~volk te bekeren veranderen. Wat rnét de Frankische wapens en intrige

i

Oe11emarken werd de Aartsbisschop overva ll€n doJr een stcrm. Hij
niet ge lukt was zou een ander mooten ge lukken, DUtdcl!Jk distanciee
leed schiçbreuk bti Fositeland, zeer wa?;'schj_;nl::Jk Helgoland, h:::it ~de Kerk zich nu van de Frankische staat en het is de Angel-Saks
f",eilige e:lland der Friezen. Hier slachtte de bisschop de heilige~ Winefred, later Bor,ifat1us geheten, die er op uit wordt gestu.urd an
rundaren der Friezen en bezondigde zich da;;rdoor aan een onver- ~de ·zaken in Friesland te verkennen·.- B.onifatius is waarscht)'ll!jk door

- 52 hSt zuiden van Friesland gereisd cm in Utrecht, dat kenne4:1k toen

weer de zetel van Redbad was, te kCTnen. Bonifatius was ten zeerste
verrast over de anti-Christelij<.e houclirg in deze streken •.Is dit
inderdaad het geval geweest in de Brabantse en Stichtse streken,
dan wekt dit bevreemding, want juist deze gebieden waren reeds
lange jaren Frankisch en gekerstend geweest. ~Ie kunnen hièru;d,
ccncluderen dat in het noorden van Neder land,. ~:at niet betrokken
was in de politieke strtiJ en rustig uch.;erai leefd9, van €nige;i
ohristeltlke invloed practisch geen sp-ake is gewee.St.

godsdienst ingevoerd. Van deze· godsdienst wa.s hocgstens een klein
percentsee der bovolking aànhatiger. Practisch ..dui:; nu het zelfde
.. als in d~ Reformatiet!Jd. Sohr!Jvers die er op gewezen hebben dat
~ de· overgarg in de 16e eeuw tamel!:ïk snel ging en ,.verscheidene
~ i:astdOrs dominee werden, zodat ook in 734 de Germaanse i:r1esters

~~gf~Ë~~~~~~E;~::

1

~ vergeet een volk ni.et gauw. De weerstand der Friezen moet daardoor
We zien dat rcnd 700 al heel wat lief en le-:id zlch .in. de ·gelóofS- ·
'="- wel bijZonder groot geweest z;tn. Zo groot zelfs dat 100 jaar later
str!jd had afgespeeld en er geen barbaarse heid0nen en zacJ1h11oedi·'in· de Noormannen-t!)d, grote. ·delen van het volk geen Christenen
ge evargeliepredikers tegenover elkaar stonden. Beide i:art'~éh ·be:.:,
'§ b~ken te z.tri, doch bcnd.:Jenoten van de heidense broedervo1kere;n..
seften heel goed waar het crrg~.ng. Het W3S in hoofdzaak naast· .de
Hieruit bl.!1kt
hoe st!jf de Friezen hebben vastgehouden
godsdienstige str!jd een botsirg van de Germaanse ein "Réf:rrein~e. ~~ 1..:.
aan het oude geloOf·.
turen. Van een omwentelirg kan niet wct-d~ii gcsFrokèh, evenmin
als in 1570 toen een kleihe g'roep Protestf'.i1t"er'l run ·wil oplegden.
= Er z!Jn verschillende verhalen die W!)Zen op overheersi1"9 en opst~n
aan een in overgrote meerderheid Roanse bevolkir9 . Ki-eeg het
det1. ~Jat hier van. V/aar is valt moei4Jk te beoorde·len. Het is (
=
Protestantisme wel de kans dit t<;i doen, de Rocms'e Kerk in h~
echter duidel!jk dat het in de jaren na 734 verre van rustig in
begin der 8e eeuw was hiertoe 111 Friesland n~.et ·Eens in staat, en- ~ Friesland is geweest en ook van Katholieke z:i:Jde veel str!)d is

1!

danks de 1-ulp van de Frankiscl-:a wapenen, Van oEin

die tud kan ook niet gesr-roken worden, cndankS de
voor Willebrord, een p:irsocn uit die

·~!:jd.

kbo roketnedn irgveri.n rlng
0

0

0
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Daarmee z.tn we een belargr:f.jke stap verder gekcmen in de historische
beschouwirg cmtrent de gevoelens en beschaving van Friese volk,

::: : : :f:~ : :.: :~ 'vv: :f ~J.:g +teot :07°3~4: .::~~tri.Hrohdbaidt,

duidel~k

~- oi:y etekend.

~

OE MOORD OP BONIFATIUS.

1

In bovergenoemde sfeer kwam Bonifatius naar Friesland. Hlj kwam
daar in op:!racht van Rome. Cf~hoon er geen tempels meer verwoest
g
mochten1 worden, maar tot kerken orrgebcuwd, gold het bevel cm. de
hei 119dommen der heidenen af te breken. Deze heiligdorrmen waren
vaak van zilver en kostbaar, Vandaar de vercnderstellirg dat de
moord een roofmocrd was •••. De andere door de historie gelcgenstrafte veronderstelling is het feit dat barbaarse Friezen de

1

een zoen o oomzegger. ana ,
~
1>:ora ~ er Ff'8C se n e s
~ oude man vermoord hebben, daar in die dagen de Friezen nq;i minder
vermeld over het leven in het Friese land. D~zs jaren ztn voor
beschaafd waren dan de Papoea 1s van vanda;;g.
de monniken een gesloten boek geweest, zcals ook de jaren vóér
6E9. !-!et is duidel~k dat in deze jaren er in F;iesland practisch
Laten we nuchter bl.tiVen en de gehele geschiedenis doorwandelen (lil
niet gei:redikt is en de oude godsdienst in volle g lcrie weer opte constateren hoe de situatie toen geweest moet z!jn. We weten
leefde. Daardoor komen we tot het feit dat in 734 een andere SJedat de Katholieke l<erk nirri111er geaarzeld heeft en ook thans niet
neratie dan ten t.tide van Redbad Friesland bevolkte. Deze generatie
aarzelt ( Si:anje, Italië, Columbia ) desnoods met geweld haar (
teerde op de roem van Redbad 1s daden en was weer oi=gevoed in de
leer te grondvesten of te handhaven. Zeer zeker zullen er in dè-.. _
heidense leer. Deze generatie moet wel haast niets meer g€weten
_ dagen van de kerstenirg in die 20 jaren van 734 tOt 754 dingen
hebben van het Christendcm. Met de Franken zullen de Christenen
geschied z.!jn die de vr!jheidslievende Friezen ltiet alleen tegenvoorgoed als do aartsv!janden ztn beschouwd.
stond, doch ook hun hart in opstand bracht. Wanneer z!J 11..tn heilig~
= dcrnmen verwoest zagen, het geloof der vaderen bespot, bezet door
In 734 is Mid-Friesland door Karel Martel ondzrworp;in. De str~j:I
een reeds tientalle~ jaren gerate Frankische macht, dan kan hst.
speelde zich b!f deze Frankische aanva 1 niet alleen af in Holland,
niet anders ztn of in die dagen moet er iff het volk een v e r doch de Frankische vloot zeilde op Mid-Frieshtnd af. Zo macht.:!g
~'"=, ~,.' z e t s b e w eg 1 n g geleefd hebben die vol van haat was tegen
waren de Franken dat "tl de f-'.iddelzee of Bcorn oµvoeren en daar
_ alles wat maar met Rome en kruis te maken. had. Het behoeft u1taan land girgcn. 1-l.rodbaC of Bubba, sneuvo ld0. De Friese capitu la-·
eindel!Jk maar een kleine fanatieke kern geweest te z!jn die betie was daarmede een feit en hot gezag van Karol Mar·hel moest
sloot tot het doen verdw!Jnen van. de met veel geestel!Jk gezag
word0n erkend. Vermoedel:!Jk werd, om de bevolk~.rg zand in de 03en
beklede Bonifa·t.ius. Misschien heeft deze b.eweging meerdere
te strooien, een lid van de Konink~ke familie Graaf of Hertog
geestelij<en. vermoord. Mcgel.!:)k heeft Zij een scl--rikbew1nd uitgavan het Friese land onder gezag van de Franken.
= oefend. Van Bohifat!us weten we het alleen, omdat h!j een groot
Zoals het in die dagen girg, was deze capitulat~.e niet alleen een
man in het Katholieke kamp was.
veranderirg van het politieke beeld, doch ook van het godsdienstige. De oude godsdienst had als geloof a19edaan en werd door
De vraag waarvoor w~ gesteld worden is echter: Kunnen~~ Bonifatiu
de Franken verboden en de Rocms-Katholieko leer werd als staatszien als een Hail:!ge, een martelaar, die door allen geëerd en

l
0

1
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- 53 herdacht moot worden ? -Is h!j voer ons volk een zo belangr:gke
figuur geweest? Twee tegenovergestelde overwegirgen sr;elen
hierbj,j een rol. ~~e dienen de eerété--evei-gelie~redikers u1·t
Cf'ristel!lk standp;nt to zien als de mannen die de leer,:dor Ver-

lossirg brachten en onze voorouders

bevrBdC~n

van het

heidendcm. In dit opzicht kunnen we geheel achter

staan. Dat is

(

du~stere

Bcnifatiu,~

ztn verdienste.

Aan de andere kant· clicnon we -tegvn hom to ztn, want politiek gezien v:as hlJ de vt8.nd van ons volk. Daarcm ros·h ons niets anders
dan het woo"rd der verzoenirg hier -~e· uiten, nl. dat de vermoorde·
en ztn mocrdenaars slachtoffers waren van r.un ideaal'. Fel stonden ztj tegenover elkaar. Het ideaal van beide groepen was de
moeite waard cm voor te str.jjden. Wanneer w!} dan ook· Bonifatius
zien als heki r)n rr.artelaar, als een_ pionier van het brergen der
Christel!Jke leer, z:i.J het dan in dii:i dagen Roomse leer, dan dienen wo ook een ere-saluut te brengen aan de Fr1eso strijders, die
als zonen van hun volk hun vrjjheid en ~un geloof verdedigden !
Dat zij daarbj, een CO jarige gr.ljsaard ale. sla_chtoffer kozen, moet
'een ieder tegenstaan, doch wanneer we zien dat in ónze t~jd
· grij$nards onder het Nazi-bewind in Cuitsland en democratisch bewind in Frankrtk {Petain) ter .Jood gebracht werden of in de
kerker stierven, dan kunnen we slechts betreuren dat de tjjden ricg
niet veel veranderd ztn .
Bonifatius viel als slachtoffer in de strt;d van idealisten. f-ltl
. vie1 niet ·~en offer aan ba r ba r en. Het is verkeerd dit
als zcdanig •Voer te stellen·. Het is duidelijk welke motieve:i to:t
dit d~ama geleid h::i!:ben, ·doCh waarcm dan deze motieven.niet,
histo!""'isch verantwocrd, meer uit te dragen· in cle ·artikelen die
er in dit. ja~_r i:o\ieel a.an Bcn1fat1us zi;n gewtd '?
Laten w:ij alfh~ns cnze voor6uders 1 Friezen, rehabiliteren e>n de
mo( rd6naars-verzets lieden hun daad vergeven •
~/illem

-

van N!;jdar.'stra.

ven omdat hun kinderschare het niet toe
',laat er eer,s een weekje tussen uit te gaan,
iVacantie Jr'1.inkt mooi voor diegene die va-i.càntie kan houden, Vacantie is echter een
~nachtmerrie wanneer men dit niet kan houden
~en de kinderen zeuren om ook uit te gaan.
~Voor vele ouders is het een plaag wekenflang de kinderen thuis te moeten hebben.
1Vorig jaar hebben we in Nijdamstra getracht
\tot een vacantie-ui twisseling te komen.
jKinderen uit te wisselen bij familieleden,
!waardoor c1e mogelijkheid voor de ouders
\geschapen wordt om ook eens rustig van de
lvacantie te genieten; En wat is er nu nog
jbeter clenkbaar dan ·dat· een kinc1 uit Holland
e0ns na.ar Friesland gaat en een kind uit
j Friesland naar Holland ? Hier kan het
11 ellcaar va.;_1 diej1st zjjn " in de practijk: Yror".
j den gebracht. Bovendien zijn c1e kinderen
i ondergebracht 'bij familieleden,
~Dat dez·e l1itvvissoling gee11 G·roter succes
1is gov1orden lcomt rr1isscl1ien dooi"dat 1ne11 er
jonwennig tegenover stond, liet is nu al ge-j bleken dat· ~r dit ja.ar heel wat drukker
j gebruik van zal worden gemaakt on de bezyra-l ren die aanvankelijk gold.en op zij worden
! gezet. Va:o. o.J ln ranp; on stand .vrorden do
kinderen ui tgeviisseld, Hoe doen we dat ?

!
t

1

ju schrijft de 2e.dactio van de Nljd.Tyngo,

l wanneer

U Uw kind of kinderen gaarne zou
zien met c1e eventuele vrensen,
l'regelijkertDd .meldt U ook vmnneer U eon jonE geri ·of· mo·is-J e k:llnt l1erbergen. Ool{ Yreer 1net
~ rle '.v'ensen difè U hebt, Steeds postzegel
~voor antwoórd insluiten, Wij doen U dan bericht vrE!lke adressen beschikbaar zijn en
!.-raar U zich .moo in verbinc1ing kunt stellen.
1Qok wanne.ei~ het volwassenen betreft die een
gtijclolijke 'iTOningruil willen aangaan kunnen
zicl1 tot oJ'lS Yrenden"

1onde:çgebrächt

l

(

i
,<

,.J ·, ., "',':_

.-·

l,;."Zi,I

De vacant-Les staa11 weer v·oor U.o
deur, Duizenden en nog eens duizen(len
zullen er a.e komende weken weer op uit-trekken, Vele duizenden doen dit met een
bezwaard hart, want zij zitten met hun kin-deren die mee moeten, hen veel werk be-zorgen en hen eigenlijk van e0n werkelijke
vacantie beroven Anderen moeten thuisbl\j-

~ Sc1:1roon1

Jtlet 01n te schr~iven. Doe het zo
~spoedig 111ogolijlc. li1ij zelf lcrijgen in 11et
J. las,tst van. J11li' een. rneisje uit Gro11.ingon~
~l1oey,rel or1s dochtertje noe; to jong is ot1 or
~op uit te trokken, Dus dat kan ook ! Ons
i doel is; Bo zorg rlo Nijdamstra.,.j eugcl. een
) j)J~ettigo vacaiotio, Wij rokonon op Uw mede~ 1Ner kinr;
·-

i.'

11Jlsa en Wigle Vloer,
"Op Honk", )ford egarijp .
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De tankbre il lden

A. WLJNIA-JC!i>EMA

J A N T H.

J 0 N G en
1\\ :;_! D h M

DE

JDUKJE

geven U kennis van 1-un voorgencmen

~~wel~k,

Frjentsjer,
Foars-1;.rji~;te

waarvan de, vol-

KEIMPE

voc1~

l ::r~:~:e~~!Jken van belargstellirg voor en b.ti hun 11..iweltlk on-

1

b.lj Jcure.

ROELOF

1

MAAIKE J,

Tot ons leedwezen namen wt) heden kennis van het overltlden van ons Erelid en nes·tcr
i<EIMPt: PIEF\CS NIJ DAM

Mei 1954.

in de ouderdcrn van 103 jaar en. 130 dagen.
SOETEN

~IINIP.

en

hlî

1 van

hun voorgencmen l~uweltk, waarvan de voltrekkirg zal
plaats hebben op Donderdag 13 Mei a .s, nam. 2 uur te Letl'mer,
Uitwellingerga Zuid 113,

BESTULR

VAN

DE

NIJDAMSTRA - STICHflli> •

hebben de eer, mede namens wederz.Udse ouders, kennis te geven

Leeuwarden, 17 Mei 1954.
i1Jr

Heden overleed, neg zeer cnverwacht, in het St.Bonifatius ):::'.:;
Hospitaal, onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

-----------

~

v T S KE

VI S S ER

in de ouderdom. van b.tna 62 jaar, na een gelukkige echt-·
JACOB

HAAGSMA

en

vereniging van ruim 39 jaar.
Idaard, 7 Juni 1954

NIJ DAM

Idaard:

geven U kennis van hun voorgencmen huv.ie4ik waarvan de vol-trekking zal plaats hebben D.\'_. Dinsdag 25 Mei, 's namidda9s
2 uur te Sneek.
Kerke!Uke bevestigirg 1s namiddags 2.30 uur in de Ned.Herv.
Kerk door de ~Je leerw. Heer Or .i< .H .Siccarna
Julianadorp ( N. H.) 1 !< lnverstraat 5
llfril 1954.
Sneek,
IJlsterkade 10
Receptie van 7 - 8.30 uur in n AGre Perenniusn
Toekcmstig adres: Park.straat 3, Ju liunndorp.
30 Mei

1954 is hr:r~ 25 juar gelede'1 C:a-t onze lieve

TJ .H.NIJOAM

Marknesse: H.NIJDf-Jv!
L.NIJDIM··VAN UNDE

Teerns:

J ,S .NIJDAM
S.NIJD/oM-OVERDLJK

Idue.rd:

H.NIJDIM
J .MIJDIM-v .d .MEER

'

·--------Zondag
ouders

1i~

~~liliilîII!mlliJlljiiJ]'11!/!II"li!'l'"U!i!I!"'Tfl"illJ'''"liJll~iliilli-··ll!lli""'.iiiJfil!1l/!I-!--:11J-r!Jii" mfillfil"lIDJlmfilii!IIDJl!IJJJlll

Follega 47,
Mei 1954.
Toekcmstig adres: Picture Butte, Albe1~ta, Canada.

SIEBRIG

(

iifil!!11111iiill!Jil'l1111!1/111Jli1LlllllJJ11Jlllilllîi111li@Jilliill!Jill!lll]l!IJlLiJ1111li1illllill!JillllIIL!l!!!!I!l!!!!I!JJJIJJJ/IIJL!l!!!!Il111llîfilllJJJ

~laat:-:~ ka~~~~~;

1

NIJ DAM

1\ALTJE CENES VEENBAAS.
De neven en nicht.en 1 achterneven en achternicht.en en z.t;n fu:lsgenote R. W1ersma.
Sneek, 15 Mei 1954.
AJmastraat 4.

----------------

J.Th.de Jong en J.de Jorg-Ntdam danken allen hartel!Jk

f Wildehorne

PI ER S

weduwnaar van

Scharsterbrug 164.
Toekcmstig adres: 1'/i ldehorne b!;l Jeu re.

l

2C

In vrede ontslapen, in de aider_dcm van 103 jaar, onze
geliefde oom en oud-aan·

Heer Ds .St .P .N!jdam van Kamr.en.
Cuwster NtJega 1 17,

~-----------

1954

1111""1lil!Jl
11111!11IOIJ!lllllll!lilî!IJ!lm!m11'!!JJJ!Jlllllll!llllITllll!JlmlmJIIIliIIIJJJiIDllillllllillllllIIll!llIIlJllllIIlIDlllllll~ ::
L'i@WMJ!i1l!lllln1fil

trekking zal plaats hebben D.V. op Vrtjdag 7 Mei a.s., 's
middags half twee te Largweer. -Kerkel:;Jke inzegenirg om ra lf
drie in.de Ned. Herv.Kerk te Qiwsterhaule, door de Wel Eerw.

!

l~_Juny

~'

S.NIJDAM

en kleinkinderen.

De be]rafenis za 1 plaats vinden te Idaard op VrWag 11

Jvni a.s. vanui·I; do Med.Herv.l<erk,

1s

nam.1ddags cm 1

'

,,

FIM!LIEBERICHf ! ! !
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Heerenveen, 21 Juni 1954 - Op de jaarvergaderi1'9 van het 11 Frysk
i Selskip 1844 werd in het hoofdbestuur gekozen l-U .f--lu1srr.an te Bergum
in de plaats van A.Vleer te Langweer.
JOHANNES
Leeuwarden, 2'3 April 1954 - Onder grote belangstelling herdacht tn
A.\\lachtmeester,
de Harmonie de Bond van Plattelandsvrcuwen haar 35 jarig besta2.n.
Y.R .Vlacf-rtmeester-Vleer
De i::residente, cns lid, Mevr. J.Ypna4~ynia sprak daar de herdenki!1
Japie en Roel~e.
rede uit.
! Ter Apel, 21 Mei 1954, l<oningsstraat 67.
Den-f--l.aag, 12 Juni 1954: OF9ericht is een familievereniging Nawtn.
Voozitter: Ds .E .Naw.j)l, Delfz-t1li Secretaris: Ir.F ,Naw!jn, Vreesw!:)k~__!'_J!erl!jke
stand;
str. 176 1 Den-Haag; Pennirgme6ster: P,A .Naw.tn, K<:impen.
Oost-Stellingwerf: 12-17/4.54: Ondertrouwd: K,\!Jynia, 25 j. te
Stavoren, 1 Juni 1954 - De Burgemeester van deze gemeente ontvirg
Wolvega en A.Haisma, 20 j. te Oosterwolde.
een uitnodigirg voor een bezoelt aan de familiereünie van de Van
Baarderadeel 4-11/5.54: Geboren Sape Cornelis, zn. van E.
Staveren 1s, die deze zomer in Hollywood wordt gehouden. Meer dan
M!edema en H.N-l:Jdam.
~ 2000 Amerikaanse van Staverenls worden daar verwacht. Eon familie·
\!Jymbr!tseradeel: Getrouwd 16-22.5.54 S,\1-Jtnja 22 j. te Uit.wol- ~ reunle van deze naamdr.;igers uit. Nedc:rland zcu m!nster:is .::1000 bezoelingerga en D.de Jcrg 25 j. te Uitwellingerga.
kers opleveren.
Gaasterland 21/27.5.54: Geboren Neeltje, dr. van C.Gaastra en
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S.Ntdam te Oudemirdum.
M.e t dankbaarheid en grote bltidschap geven w-!j U kennis van
~e geboorte van cns zoentje en broertje

j

----

(

ONZE

Geslaagd:

WERFACTIE,

~ HCf!ens geringe deelname is cnze

werfactie verlergd tot 31 Dec.
a.s. Het be.s.tuur verwacht nu een grote deelname, vooral ·deer
sla.agde P .Win!a te Nuega M .
~ activiteit 1n de afdelir:gen in de a.s. r.erfstrraanden. Intu9~,en ·
Piaam,- 14 Apr~l 1954 - Voer de landbouwcursus econcmie en beheeft· M e i' n e W i o n i a uit FollE.ga z-lJ1; voorsFrong aanmer.:.
dr.yfS leer te Bolsward slaagde D .~Jyl'.lia te Piaam.
kel!jk vergr·oot •. Da stand is thans:
Idaard, 16 A1:ril. 1954 - Voor het einddiploma lager landbcuw1. tv!Sine P.VJienia, Foll€ga, ...................•. 54 rnt.
ondorw.!JS· to Rocrdal-.uizum slaagde S.:)jo N!Jdam"te Idaard.
2, J9lle N:t:Jdam, Franeker . " ...... "" ..." ...... . 7 r.nt.
Ljouwert, 12 Juny :1954 - Foar i"l:. F~ys\i:'.ln-dip}cma .t\ bti"me ~•la.g9e~
·(.~Udam, Leeuv-!arder
7 rnt.
jfr, A.ltJ-!jnja toîwellfrgca·en jfr. H.A.\1~!}1ja to Topponhu~e~.
A :v1eer, Sneek . . . ..• , .......•.••...........• 7 rnt'
~ 5. Sybout N:jjdam, Bergen ...•...................•. 2 rnt.
A·llerlei:
i ·O; Andr. Ntjdam, Paté~_Sw .weg, Grcn1ngen . . .. , ... l rnt.
WolV<:ga, 23 fiFril 1954 -·Voortgezette onderhandelirgen met_ de A.Nijdam 1 Zui~efdi_ep, G"ron1rgen .......•..•.. ,, 1 Fnt.
firma J,N!jdam z!Jn aan·leiding geweest, dat B. en-~J. van \:leSt-- =
Mevr·.G.Bolt-N!jdam, Niehove ................• 1 pit.
i:ltellingwerf wedercm voorstellen tot d8 bouw van een industr1e-~ooooóoocioo~ooooo9o_o~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
hal te Wolvega en het geven van dit g~bóuw in huurkoop.
~
· ·
Als gevokJ van de i:-er 1-°Jàn.jl. in werkirg getreden locnsver- ~ QE. NIJDAMSTRA TYNJE - De vorige uitgave van de Ntidamstra Tyrge
hcgirg ztn de stichtingskosten van het gebcuw inmiddels dusda- -~ kenmerk.te zich door vele vlekken. Het papier was van die kwaliteit
Sneek,·· 2 April 1954 - Voer het einddiploma RlJiJS te Sneek

·E

------

nig hcger geworden dat het eert:jjds gevraagde crediet

tot

maximaal f .50 .000 moet worden verhoogd.
Raul"lerd, 30 AFril 1954 -

Btj de onderlirge wedstr-!Jden van de

·dat het.zich niet.leende voer goede afdrukken. De juiste kwaliteit
papier, ·zools van dit nummer, was toen niet voorradig, De t~d was
echter
te kcr·~ cm _alsnog een andere soort te bestellen, Onze excus
~
hiervoor.

0

~:::~t1ekveren191rg O.S.O. werd in de me!sjesafdeltng E .N!Jdem ~--:
Leeuwarden, 5 Mei 1954 - Op de stierenkeuri1'9 te Leeuwarden
afd. enterstieren verkreeg l18ro0kster Abe" van H.P.lrlinia te
Ntjega ( HCN) een eerste prtjs·.

De volgende Tynge znl begin Soptember verschtnen, dit 1n verband
met de vacünties. In Ju 11 versch:i,;nt neg een mededelingenblad.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

D:ONLJDAMSTRA-STI

CHTING

Noordwolde, 5
een buur\;• h!Uis
b e drag van f •
Zwolle, 8 Mei

Mei 1954 -· 3lj de aanbestedirg van de bouw van
:
. se h.reef Nt"d.
--~.-~--b--·1 Cocrnhertstr.- 12, l.:eeuwarden, tel. 5100me t wcn1rg
tJ am
,;e rrat'ie1<..er 1-----~-B.:..o-s-t-u-u-r----:-T-.t~!'jdam
n voor een ;c
cr.
;
2167
voorzitter
Mevr.M.H.Njjdam-N:jjholt,
Robert Kochstraat 21,
1
~
lo j 8OJ . 1954 _ De Ronde van Zwolle over 60 !< .M, voor
Leeuwarden, secretaresse - G .van der Schoot Azn, LeeuwarderwE.g 63,
Sneek, tel. 5150-3028, pennirgmeester - W.Tsj. Vleer, 11 0p Hcnk11 ,
nieuwelingen (wielrennen) werd gewonnen deer l-1rE.:nk N:gdam uit
Eelderwolde in de t!Jd van 1 uur 33 min. en 36 sec. t-Jenk N!jdam ~ '"1ardegar!jp, 'tel. 5110-435, vice-voorz. - Mevr.P.Agema-Wynia,
beloofd een renner van naam te worden, want ztn voorsprorg be-] Stationsweg F 18, Dokkum, tel. 5190-421 - U.Vlynia, Schans 64,
droeg niet minder dan 1 ronde op nr. 2. Htl was volgens de
;; Heerenveen en H.Nfjdam 1 Bataviastr. 68, Groningen,
pers in een

11

orgenaakbnre11 vorm.

Postrekenirg 6 2 6 7 2 4 ten name van Pennirgmeester NiJ!amstra
Stichting te Sneek
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verrnlg rede van Prof• Slijper•
~ streng doorgevoerde eugenetica ( erfgezond·:
111. is het natuurlijk helemaal niet gezegd,
l heidsleer ) . Misschien zouden wij kunnen
dat juist tuberculose of diabet s het mens-Î leren, de toekomst van het mensengeslacht
dom ten gronde zullen richten. De grote
actief te beïnvloeden door toepassing van
verbeteringen op medisch gebied doen hun
i colchicine of andere middelen, dan wel
werking nog maar nauwelijks gelden en de
~door toepassing van atoomenergie. Maar we
va:rslachtering op algemeen biologisch ge-· j kunnen er aan de andere kant wel van verbied valt dus ook nog in genen dele te
~ zekerd zijn, dat wij nooit zover boven oms
overzien. Maar wel is reeds gebleken, dat i menselijk weten en kunnen zullen uitstijgen,
de cultuur de mens kan .brengen in die bio- j dan ons alomvattend inzicht wordt gegeven (
logisch te gunstige omstandigheden, die wij i in een zo gecompliceerd geheel als de levoor iedere diersoort als noodlottig hebbenivende materie of een zo gecompliceerd prole.ren kennen, omdat dan te veel lichamelijk ~ ces als de evolutie.
onvolwaardigen behouden blijven.
j Wij zouden eenvoudig niet weten in welke
Er is .geen groter verschil denkbaar dan
~ richting wij moesten werken om het gewenste
tu8sen de cultuurmens enerzijds, die in
! resultaat te bereiken. En wij zullen er dus
moeilijke omstandigheden het eerst zijn zorg jin moeten berusten, dat wij eens van deze
aan zieken of ouden van dagen besteedt, en ~aarde zullen verdwijnen en we zullen er ook
herten of rendieren anderzijds, die him lwd-; in moeten berusten dat het niet eens de
deverband zo opbouwen, dat de zwakste die- @uitwassen van onze cultuur, oorlog of verren de gevaarlijkste plaatsen innemen. De
j nieling zijn, die ons ten gronde richten.
natnur werkt selectief tot het behoud van i Het is de tragiek van de mens, dat juist
da. r!ooi t, de cultuur streeft naar het bei zijn beste eigenschappen, zijn erbarmen met
Loud va•·" het individu en werkt contra-sei hen die zwak in het leven staan, hem noodlectief ten aanzien van de soort. En zo
1lottig zullen worden, of zoals NIETZSCHE
zie:~
juist door onze grootste speciali·· het heeft gezegd' " An deinen Tugenden
Só.'cie, door onze geestelijke vermogens,
i wirst du zu Grunde gehen".
wa<uop wij ons zo graag laten voorstaan, de ~"Maar" zult U vragen, "hoeveel tijd is ons
to<oi<omst van de mens er somber uit.
i dan nog gegeven, wanneer zal de katastrop\
"Maéer laten wij daar dan iets aan doen",
;! plaats vinden" ? "Loont het nog de moeite ·
zu".t U zeggen, "laat ons ingrijpen voor het j om een nieuwe winterjas te kopen of mijn
'oo :iaat is "·
lfaar hoe zoudt U willen in- j levensverzekering door te betalen" ?
grijpen ? Moeten wij drastische maatregel.en ) Wanneer wij aannemen, dat alle Homoniden
iwms:•1, het aantal doktoren en apothekers
! (mensachtigen) één geslacht vormen, dan
bep8rken, de verkoop van insuline verbieden,l kunnen wij de ouderdom daarvan op ongeveér
ma5' men .iemand meer dan tweemaal in zijn le- ~ 500.000 jaren en die van de tegenwoordige
ven cibazol of streptomycine toe.dienen?
~mens op 65,000 jaren stellen. Uit de bereIk vrees ernstige tegenstand en niet van de ikeningen van een aantal palaeontologen is
1Jled.ische faculteit alleen, want wij ·zouden
nu gebleken, dat de levensduur van een gehet r"iet kunnen, omdat het indruist tegen
j slacht zelden minder dan 5 millioen jaren
onz.o ethische opvattingen, tegen de. meest
ibedraagt ent à 1 millioen jaren toch zeker
elementaire begrippen der· cultuur en omdat 1wel als minimum voor de soort aangenomen
juis'; deze .cultuur het wezen van ons mens- !mag worden. Uet een ·zeer bescheiden schatzijn, omdat zij onze n a t u u r is. En die j ting van 1 -iJ- millioen jaren voor het mense,.zelfde gevoelens verzetten zich, afgezien
lijk geslacht hebben we dan toch nog al tijd
van technis~he moeilijkheden, tegen een te
~ongeveer een millioen jaren voor de boeg,

1

0

!

!

t
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(

dá.t is 500 maal zo veel als er .sedert het
begin van onze jaartelling zijn verstreken.
In die tijd kan er nog veel gebeuren, zouden zich zelfs nog wel wijzigingen in de
menselijke bouw en levensverrichting lrun·nen vo_l trekken, waarvan wij ons met. ~ite· raire- of wetenschappelijk,; :fantàsie een
b'êeld kunnen trachten te maken.· Maar uiteindelijk zal toch de mens van de . aarde
vE:ird\'.'rijnen. Wij kunnen dit bt3t:reuren, maar
Wij ]mnnen er ons ook over verheugen. Want
w:i.~ ,pi•ch verdiept in de geheimen van de
l,ay.erlcle 1'.laterie in het algemeen en in die
. van,,.,de ,evolutie in het bijzonder,. die e:r·va,ar't,i d_at.:alle gebeurer op aarde geleid
:·wo.;rdt flöor
e.en Goddelijke macht en. volgens
.
· een· vas,tomsohreven plan, det wij in de be-·
perktheicl van onze blik nooit in haar ge-

. We

worden door dit wetenschappelijk woord

l ons pas bewust hoe groot onze onvolmaakt-.
1heid is. Onze hersenen en handen plaatsGJ
! ons op een grote hoogte, maar wanneer een
j andere geleerde heeft onderzocht en bevon·
! den dat ,juist door de toeneming van onze
1 hersensubstantie de mens in de toekomst
i een te gro.ot hoofd zal krijgen en zijn even·
i wicht

niet _meer zal kunnen bewaren, dan

~verdwijnt ook al. vreer dit .voorrecht en trot
~wens dit voorrecht wordt nog een nadeel,
~ wam1eer we z'ie11 naar de· gedegenereerde

l

"cul tuurmens" cliè''door zijn ontwikkelde
hersenen in staat is de afschuwelijkste en
jmeest mens.0:1terende
wapens uit te vinder
'._,Als
Wfl dan _een lesje krijgen voorgezet ·vaa1
;
.·
het met ons naar toe gaat'
·
·
il 1·
wanneer de bevolkingstoename
hE:)_el.zull?n lmnnen ?mvatten, En wij ku_nnenL _".
-~(\"."'>
bHift voortduren en speciaal
d_.a:ri o9k ui tst:rven in de gcr- · . ·
(')
"-_.
wel in Nerlerland, clan mogen
ruste zekerheid, dat _wij een· .. .
N
·
,. . r·_ . r.\ (f'
....·
we nu nog sp2°eken vari een
. se_ hakel hebben gevormd i.n
..V
"teveel" aan levensruimte ir.
dit grote plan en dat wij . .i-_. o_ / ·
·.
ons vaderland, ook de voerlselsi tuatie geef
onze taak vervuld hebben
\,
·
· geen__. roosldeurig toekomstbeeld,
na.ar onzen aard""
Dat èen oorlog vaak de beste elementen.
Da. professor brcmgt d<m dank aan H.M. de
'G •
•
d
·~ . t . t · .
" b
~wegvaagt en niet .selectereRd werkt, toonde
'oniy,igin en e auoOrJ._ ei en voo:; ZlJn . e--. ~de ·geleerden in de vorige eeuw reeds aan.
no eming tot Hoogleraar en aan diegenen die , ._._·.
. cl t
.
t.
f .1b r
hem_·. tot steun geweest zijn bij ,.;ijn opleiding llv!aar ba ·"kwe_ eeikl ~enerda ie vva~l-or,i eevl 11\:e
.· 1 . ··t · . t ·d.
.
' wegge rui e.rE .rJJgen oor a" • oo a
"
·
1d t.
en_ s t 'l d J.e en eincig
ingd _-~ver
_,_ ..· . 1,~eerSOl;lgE.i.
·
"een n;-'-e ton -111 kl
·
· .1.-m0 .. eh-.- verwac1
·.
·...
-·_cAn 9 1 1.J._.lt
t - m1J
d a t . d e sru:;e~~ve_r lcing ouoos,en e1n ,en e an e. j feilbare ui tdriü:ldng van de Professor !
re t Ho_ogleLa~
Gm, alsmede met de
stud en_ten ·r~- •o·,verigens
.,
· h dan geen brom --~
· d
• ·b··.· . d. · seh a:i."f e men zie
· . _ -" , ."
t o :+e ers ev·re igin" za 1 mogen Z1Jn.
..
'
f
..
t.
.
_.
daardoor
·
'
·
· ,
··. ?. i e s aan" i.vanc
,J~ou men gerang~
NÁ 1lE REDE.
'• r.
j schi.kt worrl.en onder diegene die waard zijn
1.

/Q}·'

i· :'"'

-_:_i

·,

··

!

0

r:J'

De eerste indn.lk die. de rede o.p de :meest'e' -i om. geselecteerd te worden.
• (_ ·, .mensen gemaakt );J.èeft was dat de. professor l De biologie leert sedert eeuwen de mens da
op een botte, orimenselijke manier, 'ja' zelf~ j een soort of groep, die het felst bestrevan uit een on~li1ens:lievend sta'.'clpunt ~ijn. j à.en wordt, juist 1 et sterkste mo~t worden,
visie gegeven heeft, zich op een standpunt j .dac1r slechts de sterksten overbllJVeJl en da
stellende, dat het eigenlijk ee·ci schande is j dïe zorg clrag·en voor 0e11 krachtiger nagedat zoveel mansen door de irJdi~i gehoJpen ·l s_lacht dat de bestrijders missc~ien zal we"
worden mi: daarnede bij te dr:ige1 . tot rle
,, .ten te overwim:ir-n. We hebben hier een re-"
vernietiging van cle soort. Zee1· ·zekbr had 1 cent voorbeelrl rr. it :J..3 mond.- en klauwzeer
de rede tactis<Jher kunnen 2ijn, Doch daar
~ bij het vee. MJn me•,1,de cle~'e ziekte over-·
deze uitgesproken werd me·G het belang van i wonnen te hebben toen de epedemie op
de soort als belangrijkste punt op de .
uiterst felle w\jze terugkoercle. en wel zocla
voorgrond en a.ie van he.f; inélividu op a.e ·
i nig dat clezo veel gevaarlijk'.'r i~ ~an voor-·
achitergroncl, moet men dit de grofessor
~heen. De bestrijding heeft hier Juist zorg
niet zo kwalij 1c nemen. Het ifl ongetwijfeld
~ gedragen dat een ergere vorm ontstond.. De
bedoeld geweest om een zeer duidelijk beeld j hele natuur geeft or.s hier talrijke voor"
van de si tuat:ie te geven.
[ beelden van.
( worcl·b voortgeze_t )

!
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~- ders~ wanneer men tegen de avond door de wereldstad dwaalt ?
GRENZEN.

DE

f Wanneer

ik weer bui.ten

kom zoek ik een bank op en maak mljn
Het is negen uur, T!jd
~cm de "lichtstad" te zien. Ik ga de plez1erwtik van Montmartre in.
De nachtfest!Jnen beginnen daar. Hier is de Pl~ce P19alle. Tien~ tallen auto 1s staan er geplrkeerd. Het is een drukte van belang en
~alles schittert in erom zee van licht. De 11 Moulin Rcu9err valt di~ reet op en aangezien deze instelling vermaard is in geheel Europa
heb ik eens de moeite genomen de pr03ra~ma's te bektiken. Wat is
~ nu het wonderl!:jke van dit 11 theatre 11 ? Bl!Jkbaar dat men er tegel:!:)-

i notities b.1j het invallen van de duisternis.
f

PARIJS.
I.

!

Links van het straatje -pr.j:ikt op de schutting een oproep tot het
volk cm n 1 e t te ktiken naar de nfascistische" demonstratie
kert.gd een concert heeft, een filmvoorstellirg vertoont en ook
van de Gaulle en z.J:in ·consorten, doch allen het 1 Meifeest van het ~ nq:i een varieté-voorstelli1'9 geeft, die volgens do aanplakbiljetten
proletariaat te vieren daar en daar, waar DuclOs zal si:;reken.
~-wel zeer pikant moet z!jn. Opvallend veel Nederlands hoor je hier
Vlak er naast hangt een aankondig1J1g van de Kath. Kerk, cm deel
~ babbelen op straat. Plotseling wordt ik op de schouder geklopt.
te nemen aan een tnzamelirg voor het R.K, Wit gele kruis, wanneer ~ door een jonge man. Heel stilletjes houdt hij iets in z.gn hand om
11
11
ik het goed begrepen r.eb. Het klimmen houdt op. Winkeltjes kernen
te laten zien. en zegt zacht:
1000 fr. • Ik loop door, geen intenu te voorsch!;n. Daar is een schilder bezig z.!:jn model_~e_:Schil- ~rasse hebbende in het moois. Maar even later heeft. h!:j mt} weer
deren in het atelier. Uit het ocgix-nt van reclame is z~n model
~ beet· Nu is het 350 fr. gewerden. Ik reageer niet en dan kCtllt de (
half zichtbaar. Toeristen trappen er misschien in •• , . Op deze
derde maal. Denkende dat ik hem niet verstaan heb klinkt het in
11
11
w~e wcrdt getracht aan de armoede te ontkomen. Kinderen staren
onvervalst Nederlands : 100 fr. ••••••
je aan, hun gezicht verlargt snoep of een aalmoes. Even verder zit~ B!:) een sinaasappelenkoopman koop ik sinaasappelen. De man ~raat
een j~ffrouw achter het g crdb1n die lief glimlacht. Een rran op de
·een f2ar woorden Frans en gaat dän over in het Nederlands, HtJ komt
s~oep_"met verwilderde haren kon haar echtgenocrt ztn. Ook hier
~uit Brussel, doch de lichtstad lokte hem. Een Chinees loopt prcmpt
gaai het er cm toeristen te vangen ..•.• Dan ben ik de smalle
~ tegen me op an een i:rul van een kleedje te verkopen. 1000 francs
straatjes van Mcntmartre docr. De Sacre Coeur ligt voer m!"J. Armoe-~ vraagt hij. Niemand verbiedt hem ztn ofX{rirgerigheid. De politie
de e'n r!)kdom, kwaad en gofld .•• , Groots staat do witte engel als ~ doet een ocgje toe, want hier is a 1 1 e s geocrloofd. Pas dus
een trouwe wachter bovon Far!js • Eenmaa 1 op de trapi;:en staande,
~ maar op je duiten ! Daar is een grote reclame. 11 Syrnphonie de
ontroldt de millioencnstad aan je ocg, Een grauwe mist f-argt over ~ Nµs" staat er op i de foto's laten een dertig-tal totaal uitgeklede
het Seine-dal. Ver beneden cns spelen kinderen op de trappen. De ~ jonge dames zien. Een man in een generaalsuniform kant op m!I toe
11
kerk is leeg, slechts toeristen gaan naar binnen ...•• \rJie in Pa- ~ en si:reekt my in het beste Neder lands aan me·~: Komt dat zien,
11
r:tjs kant moet ook deze _trapi:en opzoeken voor de irgang van de
kant dat zien, blote ••• blote •••• • Dat is de tweede maal. Ik
kathedraal. H!! ziet dan heel Par~s en heeft t~d cm na te-denken
lqjk de man verrast aan en vraag rem hoe htJ weet dat ik Nederlander
dat hier eigenl:!:Jk het hart van Europ;i moest Z!ln, maar.-dat ·he-t ·er
ben. 11 0ch,'' zegt hij 11 25% van de bezookèrs hier Zt:ln Nederlanders
niet· is. Zie die sjokkende sinaasappelen-venter, de sclTeeuwende
er:i aan Uw kleding en gereserveerdheid merkte ik het 11 • Dat deze
krantenjorgen, die Oude vrcuw met de mand onder de armen en de
§" lokvcsels die !fOor de nachtclubs staan !-".et ook wel eens miS hellien
weinige kinderen. Z:tj vertegenwoordigen Par-!js. Z.1j z!)n de tegensta!- ~ bewees het feit d9t de volgende m!j in het Duits aansi:rak. Ik heb
ling .. yan dit mooie _godsl-:uis .. ~. Langzaam daal ik de trappen- af. ~ ook deze orrgeving goed or:gencmen, cmcEt Par!js bt1 nacht iots is,
(_
De treden heb ik niet geteltj. Volgens mtn gevoel waren ret er
~waar veel over gesi:roken wordt. Hil men er iets van zien, ga dan
honderden en zo slenter ik de avonduren in naar beneden. Moe van
~naar de Place Pigall~. Ik geloof niet dat een fantsoenl.1jk w.ens
het 'lopen en klirr;men ga ik iets eten.
~ daar slechter zal worden, Men kan hoCBStens lachen om de kolder
~ en uitkleedi::art!}en die daar vertoond worden. Voor de meeste Ne~lor
In deze- 11 tent 11 is het niet druk. Met de man achter de toonbank
~ landers ·is ·het daar echter te duur. Kom niet in de z.!jstraatjes,
vall:. ie i:raten. Ht! vertelt van andere toeristen., die_ l'un bevindin~ want daar is het nacht met gesloten de~ren !
Ik heb geen bezoek
gen vertelden. H!:i vertel!;. van de oorlcs. Af en toe bedient h~ een
~ gebracht aan 11 S)Tnphonie de Nus 11 , 11Eva 11 of 11 Paradise 11 • In de eerste
een klant en SFreekt z-!jn verlangen uit ook wel eens in Holland
~ plaats ben ik daar een te koele noorderling voor en in de tweede
te willen zien, want Hollanders kernen Veel in Par:tjs. Ik_vraag hem
~ plaats was het mtJ te duur, want voor een kleine vocrstEillirg is
hoe het kant dat Partis een ar:arte stad is, doch dat ik er niets
men weldra / ,15.- kwgl; !
V.
a(Erts in kan zien, dan enkel do troosteloosheid van een wereldstad. Dan buigt de man zich voorover: Partjs btl nacht, dan 1s het ~ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
do Lichtstad, de lamp van Europ;i. Htl w~st mti de weg waar 1ets valt
g 11 Par.1js de stad van het licht. Het is echter allemaal kunst.te 11 beleven 11 • Ik volg die wEg niet, want de buurt 4:Jkt l1aj niet
11
11
licht wat er schijnt. Het Licht werd reecis door Lodowtik XIV
bepaald frisch b!j avond • • • Ergens ga ik naar een bioscoop en
uitgedoofd en het lich~ d!ilr zedeloosheid b.leef over • , , 11
zie een film. Een 11 doodgewonett Amerikaanse film. Wat moet men an-
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174 a A .J .Oosterget61,

LoenGnsestr. 159,

~F .\~inia,

Notenplein 56,
v .Leeu\.o1énh6ekstr .86,
,' 81,

~K.•1'11n1a,

~~cuwermansti--

~

S~ortobBkerstr. 99,
Maar.tensdt;klaa~ 50,

~Dr:s .H.Wynia, Ambt .Min .Ond.,K .W . 1 ~rei"Gnè-r laan 102,

iör.N .. Q._~~ynia, arts,
~$. Wynia,

~ F :~.J;nia,

LEDEN.
1s

Gravendeelseweg 18,

Dordrecht.
Den-Haag.
Den-li3ag .

Wassenaar
Zevenhoven .
Den-Hli:g.

Den-faag.

Den-Haag.
Den-Haag.
DeiÏ-Haag.
Den-Haag.
Den-Haag.
. Den-Haag.
Den-~ag.

Den-.Haàg,

Den~Haa9 ~

v. Boetzelaarlaan 175, Den-Haa9 .'
AarC:beistr. 5,
Dein-Haag.
v .d .t~(-'erstr .140,

Den-Haag.

~M.evr .G .Steegman-Winia,

Eerbeek laan 62,

Den-Haag.
Den-Haag.

~Mevt ,J .A .Verwaal-l'lynia,
~Mevr. P .Dljkst.ra-~lynia,

Stcrter.bekerstr. 108,
v. LeeL1v1enhcokstr .13,
P.ci1 ar1:br .1.:iostr. 8,

~Mevr .IJ .van Eekelen-Wynja,

Asterstraüt 29,

Den-Haag_

iF .Winia,

C .N~dam,
S .Nfjdam,
S.J .Vleer,

Mient 363,

L.N~dam

SoestdUksekade 790,

Den--J-aag .
Den-Haa::J _

S .N~dam,
A .J .N~dám,

Stuyvesan·~str.

Den-lilêfJ .

~Mevr, P.A .Reens..l,\lynja,

Fr .Valenttnstr. 85,

Den-Haag.

Den-l{i.a::J.
Den-Haag.

~s. Wyn1a,

Den-Haag.

~Mevr .H.S .R .T uinstra-\1lynia,

Stokrocsplein 24,
Marccnistr. 73,

~Mevr.

Sluisweg 14,

Katvajk/zee .

Marlotlaan 13a,
Edisonstr. 125,
131,

D.N~dam,

Copernicusstr. 8,
Fishersi:-r. --386,

Mej.L.Ntdam,

Karel Reinierskade 59,

H.L.Kru!mel,
H.J .Mink,

Zoutmanstr. 63 b,

Den-F3ag.

Deimanstr. 297,

Den-Haag.

O.Vltn1a,

Vier Heemskinderenstr .128, :Jen-l-8.<'fl.
Haverschnidtslr, 110,

Den-,--hag.

Haverscl-mid~s'tr.

G.ldynia,
J .H.Wynia,
428 a S.Wynia,
446 a Mej .M .P .Bach,

114 b C.N~dam,
221 a H.Nieuwdam,
Mevr.E.N~dam-de

~'t.1J.snlei

9,

9en·~'"1aag.

Den-Haag.
Rotterdam.
Voorburg.

~Mevr .S .Barentsen-\rJybia,

Cost.wal 85,

Goes.

~Mevr .R .D.Jjkstra-\.~ynia,

Donkerslootstr.37a,

Rotterdam.

Den-1-aa;j.

~Mevr ,J .van Mourik-~·Jynia,

Br1.4:instr . 48c,

Rotterdam.

Meezenlaan 25,

Den-Haag.

~Mevr. I.van Dijk-1/Jynja,

Ncbelst.r. 6,

Brielle.

11llshcrststr. 295,

Den-1-aag.
Leiden.

110,

r;obetst.raat -68,

49 b Mej. S.Vleer,

G .Zuurendcnk-~llinia,
~ P .Wynia,
!Mevr .J .Beuse-1/Jynia,

Den-Haag ..

v .Armr.borg laan 127,

107 b Mevr.K.Vleer-Jorgsma, Cobetstraat 68,

155 a

Piet Hoinstr, 25,
Fred .Hendriklaan' 29,
ScheeFerstr, 49,

1

Voorl:;urg.

FAMILIE-

~R .N~dam,

P.H .Win ia,
~G .\ ·/ynié:,

/

-""'

v .Sevenbergenstr. 55,.
Hya~in~hstr. 6,
Geref. Fredikant,
Linaeusstr . 129,

~J .H.Nijdain,

.~G .Winia,

,f

LE 0 EN

AANGESLOTEN
LEDEN;

~J.C;A.Ntjdam,

/f:

-,~\\lr,.'

N I ET

L.T .L.E.N~dam,

.- . ,. .-:'l.l'l'i".\.,.,.

t

45 a
109 a
195 a
196 a
197. a
.291 a
315 b
327 a
328 a
384 a
412 a
426 a
427 b

<?

-J

l"""'""'" "",.. ·- ,,.,ef'·

~

l

\

~#

j

:

,/

~423 a J,A.Ntidam,

\i)
\\,
Breda %.
"-.~,\i -"\

. ___ ;/~ !

vervolg

1355 b Ds.L.M.Wynia,

;/

- ·1 (

ileden:

Copernicu.sstr. 8, Den-Haag.

~338 b Mej .8 .I .Kaptein,

(;! Ä .,,

or. ec"
' ..... __ ...

A,J

Mevr .L .Hartcg-N.jjdam, van Sevenbergenstr. 55, Voorburg ,

1268 a Mevr.L.Hartcg-Ntjdam,
J_

,.__. RottJP'd~:\.

,

.N~dam,

~Voorzitter:

ê

~..,.-

4t Delft
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Steneweg 73,

LGiden.
=
Middelbarr.is .~

C. P .T hie lestra;:r~ 71,

Rotte1~dam.

Rook, f-laagsestraat 9S,

198 a J .R .N~dam,

Haringkade 117,

360 a U .Wyn1a 1 arts,

362 a Mevr .M. Pasman-Wynia,

Cornelis Jolstr. 107,
Gevers OEJynoot..'10) 113,

388 a S .Wynia,

Willemstraat 130,

3€9 b M.ltlynia,

~·/illemstraat

130,

~t

Gewest Zuid-Holland, waaronder ook oi::gencmen Zeeland en Westo-

Scheveningen.~ l!Jk Brabant mag zich in een g~,zonde groei verheugen. Als. b.1jZonderSchevenit'Ben. ~ ii0l.d kan neg werden vermeld dat uit dit Gewest neg nimmer een lid

1

bedankte !
Vltj Fubliceren naast de ltlst van aangesloterni familieSchoveri.i·Eigen. J leden ao·k -de namen van de niet-ae11geslotenen 1 opdat deer de werfactie , die nu verler.gd is tot Januari, ook de aangesloten familieSlikkervoer.
leden run bost kunnen doen de no,;i niet toegetreden familieleden
Slikkèrveer.
Over te ffilen cm z1c/1 aan .te .sluiten !

Scheveningen·
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Familiebericht.en Wynia.

i@lllJilllllll!m•111111!l1tIBIDrmmmmn1JJJJfüliiiDllllllJJJJl--mlllM'11J!•Rl!llllllll!ll1llllUJID
Hedenmidda9 Over leed zacht en. ká1m in den gez€1,jenden ·
ouderdom van ruim 77 jaren, m!)n geliefden Echtgenoot
en der. K.inderen zorgdragenden Vader
J/,COB JELLES l<YNIA

in leven adm1n1streerend

~erkvocgd

te Cu~ëlard.
Cubaard, 18 Febr. 1884

der Hervormde Gemeente

G.A. SCrURENGA,
\led. J .J JIYNI/, .

Getrouwd te Woome Is den 10 Mei 1884:
S J 0 E R D A, Il LO A. en
OTTJE J. JOUvlSMA

beiden van Cubaard.
Ondertrcuwd te

~Jommels

15 Mei 1884
TJIPKE l~YNIA
TJITSl(E ABMA
beiden van Cul.:aard. ·
E'enige k121nn1sgevirg.

en

Ondertrcuwd, 6 Juni 1884:
P I ET E R S.
GEELTJE
Algemeene Kennisgeving .

WI N I A van Eesterga en
A.

KL IJ NS MA

zoo velci bew.tjzen van liefde en vriendsc/-ap schonken.
Uorrmels, ûotcber 1884,J .F .VNNIA,
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Het behangde de Heers mtjne geliefde Echtgenoot
JAPKE SIEBRENS FIJNIA
heden, nu een voorspoedige bevalling den 30 Juli j.l. in

de ouderdan van 25 jaren en 4 maanden, na ene echtvereen1g 1re van ruim 6 jaren door den dood van m:!:)rlen ztïde weg
te nemen.

Met droefheid staar ik met wederz~dsche ouders en mtne
v~f Kinderen haar na, vooral met !-are ouders, wier oudste
zoen, na eone zeer korte ongesteldheid, voorb~ een jaar
hen -door den dood werd ontnemen .
Onze hope is, dat haar einde vrede mcge geweest z!Jn en dat

wtJ

Gade 1n dezen zoo smarteljjken weg

mcg~n

zw:men.

Waaxens, 1 Augustus 1885.

TrELNIS

L.

!!!!!! !

Die 16ts te vorderen heeft van of versch.!ldigd is aan
W I L LE M ~-J I N I A, l<oopllan en w_inkelier te l·lcmmels,
wordt verzocht daarvan Of9ave of beta l1rg te doen aan
den ondergeteekende, v66r of op den l December 1885.
De Crediteuren za 1 spoedig een. gunstig voorstel worden
g·edaan.
C.11 .EISMA, BOLS\·IARD,

Na largzaam verval van krachten overleed heden, in den
gezegenden ouderdan van 89 jaren en 10 rr.aanden, onze
waarde Vader en Behuwdvader

J A N F 0 E K ES WY N I A,

(

gedurende een reeks van jaren Lid van den Raad en
Wethouder dezer Gümeente.
In het zalig vertrouwen op de Kru1sverdienste van
Christus ontsliep h~ zacht en kalm, en voorzeker
zal z!Jn nagedachtenis b!j velen, maar Vooral b-!i ons
een gezegend aandenken bl!iven.
~Jcmmels, 16 Ai.gustus 18136.
Namens Kinderen en Beb.uwdkinderen
P ,J. WYNIA
Kennisgevirg aan Familie, Vrienden en Bekenden.

OPROEPING

Hartell:ik dank aan allen, die mlj op.mljl 88sten verjaardag

w~

OPROEPING

van Follega.

Dankbetuiging.

Romeinen 16 : 24.
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IWNIA.
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Degenen, die iets verschuldigd z!Jn aan, te vorderen hebben
van ·Qf i:apieren in bewarirg hebbende aargaande d0 boedel
van J A N F 0 E K E S ~J Y N I A, overleden te Wemmels,
16 Augustus 1886, worden uitgenoodigd daarvan v6ór 15
September a.s. aargifte te doen ten kantor0 van den
Notaris H. Fennema te Worr.mels.

Gisteravond omstreeks 9~ uur overleed, na eene korte
orgesteldheid onze waarde Vader
S IJ B R EN F 0 E K ES ~I Y N I A,
Weduwe van PIERKJEN H.FOFMA, in de ouderdom van 72 jar€/11"
Lutkewierum, 22 November', 18ë6
FOEKE S, l~INIA
Namens Zusters en Bebuwdbroeders.
I N H O U D S 0 PG A V E . Zeer geslaagde familiedag te Bergen ""'."
Uitzonderli:Jke namen - De N!Jdamstra-film - KeimF6 Piers N!jdam
over leden - Uit de pers in de 18e eeuw - Het ontstaan van ons
land ·- ~1oensdag 5 Juni 754: Boni fat1us bij Dokkum vermoord - Vacantieu1tw1sselirg - :-=amilieberichten - Toekomstbeeld ·-Over
de grenzen - Nieuws uit het Gewest Zuid-l·J.olland - Uit de oude
doos - Inhoudsoffiave.

