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REl!ll.II M GEN

Ee11 re~4 is tocl1 n1aar een vreemd ·ding" Als, je begint
te remmen, verminderd direct de snelheido
Persoonlijk: zou 1I1en de rem nooit \Villen gebruil;;:en. en
steeds de snelheid willen behouden, de snelheid die wij
ons zelf· hadden toegedachto
Als vve gezond zijn 9 gee11 rera van ziel..:te; als vve ons
werl>:: 2;0- _rüooi he!Jbei1. ·ingedeeld 9 gee11. rer11mingen _die deze
mooie indeling aan flarden slaato
].[aar steeds zien Y!e vveer en moete11 vve in ons leven ondervind.en dat er. de "rem" op komto
AlS de v;roningbou1"1 een beetje op gang is 9 begint -men
weer af te rem.men" Als de financiële positie van velen
iets gunstiger vvoi--dt is da~c.tr vveer een ren1 die alle hoop
in stuldrnn slaato Als Amsterdam met zijn tunnelbouw is begonnen, wordt alle ondergrondse actie ineens machtig afgeremdo
Als, als, zo .zouden we kunnen doorgaan, want er komt
geen eind aano Het is altijd weer de remo
Maar hoe zou het leven zijn zonder rem ? Dan kwam het
toch ook niet goecl ?
Waar we ech'cer wel op moeten letten is dat we de rem
doeltreffend moeten gebruiken en er voor zorgen dat de
rcr.o. dan goed v..rerl):t" Irm:uors als i.Ne van een vveg gebruik: inalcen en om het ·verl;;:eer ·rnoete11 \7orden afgeremd, dan moet de
rem goGd WGrken, anders gGbeuren er ongeluld<:en" Hieruit
blijkt, dat we 0.e rem moeten gebruiken alleen in geval van
noodo
De rem dus uitsluitend als noodrem. \'!ij moeten het kunnen opbrengen dat uij clan alloen de rem gaan gebruiken. En
als ons leven dan als een troin langs een vaste baan gaat 9
dan zal er -rveinig van de rem g·ebruik vrorden gemaak:t"
Toen de nood ons in de oorlogsjaren tot een Neclo volk
samenbundelde, was er niet één die er aan dacht, dit streven af te rGffiineno Dat was do tijd van geestelijke en morele welvaarto Die tijd ligt al i:1eer zo lang achter onso Of
is het nog niet zo lang geleden ? Lijkt het maar zo !
Ik was dèzer dagen in oen !dein dorp, waar de bewoners
een bos (ook klein) tot hun lJeschildcing he1Jben, en waar
ook do stedeling nog eens kan genieten. Dit bos moet door
do bewoners van dat dorp worden onderhouden, en wat zien
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wo nu tolkens weor? Dit' Allen griJpen naar de schop, maar
na een korte tijö_ is .alle ent.housiasmo ii-ri.;.er verd1,17onèn en
v~rordt hot bos ecr1 prooi Van de 11 v1ilderni s 11 "
Hoeveel verenigingen n1oeston na èen korte b+ooi tij:a_ vveGr ·
worden ontbonden, want de remmingen kwamen van allo kanten.
Hoe komt het tooh, dat Ylij slechts een. korte tijd iets
lamnen opbréngen en da.t Yii_j ons zelf dan gaan afrGrlllI).en ·?
Wij allen zullen moeten leren, dat do rom er moot zijn,
maar dat wij deze moeten gebruilcen in geval van nood~De Voorzittoro
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Dit vor~oek geldt uitsluitend voor onze leden, die dit over
hot tvreede halfjaar 1957 nog niet hebben gedaan.
Voor geval -U dit niet voor 1 november a.s. doet, deel ilc
U maa_r mede, dat nadien over _het verschuldigde per postgirolrni tantie >;mrdt be schild, 'wäardoór het beà:rag verhoogd moet
worden met de hiorc,an verbonden incassakosten, '.Yellrn momenteéi {~~=~~~!~/ per kwitantie uitmaken.
Deze onnodige extra-kosten kunt U dus besparen, door direct een girobiljet in te vlillèn _en dit voor -genoemde datum
op het postkantoor te bezorgeno
, !foor de goec1e orde vermela_ ik nog oven, dat de donatie
p'c__ lid_ op f. 1 ,-- per halfjaar komt, ter'.1ijl dit voor do
donateur, tevens abonné cip "De Nijdamstra Tynge" + oen deel
van het Ntjdamstra Beek f" 4,25 per half jaar bedraagt.
Deze bedragen worde_n dus met vijftig cents verhoogd, indien tot incasso overgeg8.al'J, moet ï.7ordcn~
Mot belangstelling zie ik vooraf Uw giro's tegemoet.
C. van der Schoot Az1~0
penningmr.Nijdamstra Stichti1'lg _

F I NANCI E E 1
Wc leven toch wel in een tijd vol afzrisseling. Het
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wereldgebeuren is i:iog niet uit het nieuws verdwenen, of het
volgendo dient zich reeds weer aan, Teryfijl wij zo rustig
bezig zijn wat te theoretiseren ovor financieel-economische
gebeurtenissen in hot verleden en proberen daar iots van te
begrijpen en uit te leren, pakken zich aan do huidige hemel vrcillcen san1en 9 \7-0llce een getveldige dreiging voor ons allen inhouden. Frankrijk, het land l7aar reec1s jarenlang door
partij-politici meer aandacht \!erd gegeven aan persoonlijke
en groeps-aspira:ties dan. aan het. algemeen belang 9 maar viraar

men toch tell:ens weer met een zekere nonchalante élégance
een oplossing wist te vinden, kond:igt plotseling maatregelen
aan, Yrnlke in wezen een devaluatie betekenen, Ter zelfdor (
tijd ontwildrnl t de internationale speculatie een krachtig
ofÎensief tegen o" a" 11et Engelse po11d en onze Nederlan.dse

gulden. En om het gehoel nu nog iets ingec-iildrnlder te malcen
g·aan er in Engelanc1 stcmn1en op 9 1-:rellce drinGend pleiten voor
een herrraardering van de steeds n1aar sterk:er v1ordende Duitse

mark.
Gezien. deze cumulatie van e;obeurtenissen op financiocl-

eoonomisch gebied, lijkt hot mij beter do gang van ons betoog even. te ond8rbrol~on 011 ons di tinaal een l:cleine rondblilt:
to gunnen OlJ hetgeen tl1ans c;ebeurt" Trouvrens het zal u in

het vervolg blijken, dat wij toch veer bij ons uitgangspunt,
de ont1iildrnling van het financieel-economisch leven na 1945,
terugkomen.
Dit is goen profetie, Ik schrijf dit op 19 augustus 1957.
Hoe.de toestand zal zijn op het ogenblik, dat U dit leest,
l{.an il<;: niet voorspelleno VTe gaa11 alleen even zien 9 -ç-rat er
gGbourt 9 "tvanneor me11 spreelc.t van devaluatie en ve,n inflatieo

Geld. Wat is geld ? Eon stukje papier, dat op ziohzelf
niets waard is of een stulcje metaal, dat op zichzelf heel
weinig waar is. Geld is slechts eon hulpmiddel om de ruil
van goederen en diensten oenvoucUgor te malrnn.
Elk land heeft zijn oigen gold. Zo heeft Nederland do
gulden, Frankrijk do :franse franlc, Boligie de belgischo
frank, Enc;eland het engelse pond, Duitsland de duitse mark,
811Zo
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Dit geld heeft oen zekere koopkracht, a.och alleen in het
land zelf. U kunt in Nederland ,;-een goederen ko11en met buitenlands gelcl, Is er een vriendelijke uinkelier, die U toch
vvil hel pon indien U n1et 1:ionden, 111arkc11 of fran};::s bij 11em
komt, dan doet hij d.i t in de wetenschap, dat hij dit vreem-
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de geld bij een bank l:an omruilen in Nedorlana.s geldo
In het land zelf moet echter ook een waarborg zijn, dat
dat stukjo papier, waaroio staat dat het 10 gulden Yraard is,
ook uerkolijk Yraarde bezit. Daarom bewaart men bij de Nederlandsche Bank, dat is de centrale bank, een grote schat, Yrellce wol uaardo hooft in ziohzolf, namelijk bestaande uit staven goud. Dat goud nu, dat bij de Nederlandscho Bank list
is voor U de waarborg, dat U voor Uw tientje ook werkelijk
goederen kunt kopen. Verdwijnt dat goud bij de Nederlands()he
Bank, dan is dat briefje van tien een 'vaardeloos stukje pa:pi0r ge1vorden"
(·
Ditzelfde geldt ook voor hot geld van andere landen. Ook
daar wordt de \7ciardo, de koopkracht van het geld bepaald
nàar do roëlo Tra.arden welke bij de oontra.le bank aanwezig
zijno
Gevvonc mcnsen 9 zoals U on il-c 9 l<:opop on verlcopen ig-ovvoonlijk alloon in het oic;en land. De hand.cl in het algemeen beperkt zich echter niet tot hot eigen land. Nederlandse kooplieden lrnpon en verkopen oolc naar en van hot buitenland. Als.
zij lrnpen zijn het importeurs en zorgen zij voor do import,
als zij verkopen zijn het exporteurs en zorgon zij voor do
export. Als Nederland in hot buitenland koopt, dus importoort,
dan moot er dus lfoderlancls gold naar het buitenland om die
goederen to bet2.len. v.·o noemen dat " or verch7ijnt Nederlandse valuta". ·Als Nederland naar hot buitenland verkoopt, dus
exporteert, moet het buitenland aan ons betalen on krijgen
wij dus bui tenlandso valuta. Al die verschillende valuta samen noernen YJij_ dGviozen"
Naast cle goudschat is ook het bezit van deviezen een waarborg voor de lcooplcracl1t vru.1 ons gcldo Hoe1noer goud en devie...;.
or dus bij de Nedorlandscho bank berusten, des te meer
waardering zal or in hot buitenland bestaan voor onze Nederlandse gulden. Des te hoger zal dozo gulden ook in het buitenland gewaardeerd ·warden ei~ dos to goedkoper kunnen wij
weer in hot buitenland kopen. Omgekeerd goldt natuurlijk hetzelfde" is de dekking van de gulden zwak, dan vrordt de import duurder. Hot is dus van belang om zoveel mogelijk deviezen te verkrijgen. llat bereiken vm door zoveel mogelijk
te exporteren endcior zo weinig mogelijk te importeren. En
denk nu niet, dat dit alleen maar ve.n belang is voor kapitali.sten. Dat zeker niet. Wie voldoende kapitaal heeft kan
zioh uel dekken tegel1 valuta-verlies. Het is juist de klei-
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ne man die or het grootste belang bij heeft, dat de gulden
zo lcoopk:rachtig raogelijk. blijfto
Nu v-;ra.s l'Jederl211d na do ooI'log org ai"r11" Er v1ras veel vervvoest 7 or v-rns voel ge stol.on on Yvij ra,al<:te11 Ilfederlands-Ind.ië
ook ~10G lo.7ijto De i1a--001"logse rGgering - r..1ii-1ister Lioftinckzag dit cood. Daarom werd alles gedaan om de prijzen laag te
houden. DiJG ha,c1 tengevolge dat Nederland in vergelijking met
andere landen zeer goedkoop !con produceren. Het buitenland
kocht dus graag van Nederland en c1ientengevolge kregen wij
deviezen, welke weer gebruikt konden worden voor verder herstel.
Het _ging dus goec1o Het gin.g zo goed 7 dat opvolgende regez-i·ingen de zorgvuldigheid uit het oog verloren en zich bezig
gingen houden met verdeling van de welvaart. Dit had tengevolge, dat er veel meer geld op de markt kwam en omdat voor
het grootste g.edeel te dit geld niet gespaard maar besteed_
vrerd 7 vrare11 er dus veel meer g'oeder~n nodig·o Zo gi11g de import de export steeds meer overtreffen, en Nederland raalde
deviezen kwijt en moest zelfs goud afzenden.
I\:nappe financiers e11. econon1en hadcle11 deze gang -van zalcen
reeds zien aanlcomen en daarom gevraarsch1rvvc1 tegen. cl.e vvelvaartsvei"c1eling 7 docl1 zo dicht voor de verl;:iezinge11 vo11d hun
vvaarscl1uvve11d geluid vveinig 1veerlcl8J~1.lc !Jij :::Joli tici 9 ongeacl1t
van welke partij.
Hetgeon toen 11iet 8rl:end vverd 9 lcari nu niet n1eer 011tl.;::e11d
1.r'vor·de11 en daarorn moest de vv8lvaa1"tsverdelin13· worden vervangen door de bestedingsbeperl;:ingc Bezuinigen dus en aan1Jassen
aan de ornstandigl1edeno
17e moeten dus rai11der l:open 9 vvant vve ii.1oeten deviezen behouden.
îf{e 11108ten üleer 011 g·oedk:oper lJT'OdllC8l''811 9 Vifant V/8 ~noete11
(
aan het buitenland· kunnen vorkopen 9 om meer deviezen te krij~
g·eno T}e moeten zoveel 111ogelijk: sparen 9 teneir1de raet eigen
geld te kunnen zorgen voor allerlei investeringen, wollrn onzo concurrentie positie tegenover het buitenland gemaldrnlijker kunnen maken, Doen we dit niet, dan verliest Nederland
steeds r.aeer. aan goud en dovieze110 Da...'1. Vlfordt onze gulden
steeds zwakker, totdat er ingegrepen moet worden en de kooplcracl1t offioie~l '1vordt verminderd" Dat is clovaluatieo En
helpt ook dat riiet, dan gaat het hek geheel van de dam, dan
vvo:J.."'dt het geld niet meer gebonde11· aan lJe·paalde vfaarden 9 dan
kan de drukpers banklJiljetten druldrnn, dan is het inflatieo

53
Laten 1JVe 1101Jen 9 de,t de rog·ering er in slaagt om dit alleS
to voorkorne11" Yfa.nt dit is een der ergste rampen.~ ii-Vell;;::e ons
kan· treffen en vvaai--van vooral degene 9 dio va11 zijn vvelceiijl{s

inkomen moet lGven, het eerst het slachtoffer wordt.
Alkmaar.

H.Nijdam I,zn.
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In het juli-nummer (blz. 35 - 36) hob ik als rodacteur
eon beroep op U allen gedaan en in het bijzonder op enkelen
van U.
r'
Geluldcig hebben dezen éèan de oproep gehoor gegeven on
.iun "hobbyn is afgedrukt in dit nummer.
Ik: ben tl1ans zo vrij aan te \IVijzeng

A.J.Nijdarn, Copernicusstraat 8, r s-Gravenl1age
J.A.Nijdam, Linnaeusstraat 127, 's-Gravenhage
1
S.J.Vloor 9 Edisonstraat 125,
s-Gravenhage.
Graag voor 8 november in mijn bezit.
De Redacteur.
Amsterdam, 9 augustus 1957.
Op ve1--zoek: van onze voorzitter, de Heer Th" Nijdam 9 v1erd

mij in de Tynge d.d. juli 1957 verzocht eens over mijn hobby's te schrijven.
Tot mijn spijt bezit ik geen schrijverstalent, vandaar
dat ik de opdracht met gemengde gevoelens heb aanvaard.
Ik hoop dan ook, dat de familie-leden, als het tenminste
( oor opname in de Tynge in aanmerking komt, zich niet te
veel zullen vervelen,
Dus daar gaat het dan, Hobby of liover gezegd hobby's,
heb ik verschillende gehad.
HOJ3BY I

In mijn jongelingsjaren (geachte lezers, die behoren thans
tot het grijze verleden), had ik een hobby om zoveel mogelijk :foto '.s ( tjes) van meisjes te verzamelen. Doch niet we __
tende o.at mijn moeder ook een hobby.had, n.l. om mijn zakken
eens na te lcij}qm, als ik mijn jas met portefeuille had latenhangen bij mijn thuiskomst, werd ik daar eens ernstig
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ever onderhouden 9- ilvat of' dat- voor een ma1'1ier ·v1as 7 en \7erden
die mooie dingen zo voor_ mian ogen in de k:achel gestopt"
Bovenstaa:na. ernstig onderhoud had tot gevolg, dat ik naar
n1ijn sr11aal-c de beste- ei~ u.i tzocht 7 e11 die oriJ, een andere foto
verzooht"
Zij was van gedachten, dat ik weinig waarde aan haar foto
had gehecht, en dat ik dan maar moest wachten tot we or samen op lavrunen" En le-zers 9 dit i?- doorgegaa.p;, Er1 nu na ons
35-jarighuwolij!~sfeost hebben we op verzoek van onze kinderen het nog oons over laten doen"
HOBBY II
Was fotograferen o"a" opgrc<;>iendo dochters (2), aardige (
natuurfctc' s en aangezien ·-.ik: uit eo11 gi'oto farnilio st·w.11 9
uiteraard voel familiegroepen"
HOBBY III
Hot vorzamolon ·van velo soorten cactussen" Na enige jaren v1aren er zeer grote lJij en mopperde mijn Vrouv1 over die
g·rote cbstalcols e11 nog org;er ovel"' do sch.orpe nas.lde::.1 die ze
bozateno
Eon collega van mij, die nogal voel gold in studiobookon
had go.stoken, doch 2.an studio do brui gaf, vilde _graag rui·lon~ on zo -~·ras hobb;y III toneindo"
HOBBY IV
Dus studeren, Oo ao Nedo taal' Yretten vorordeno enz en
tot ee11 goed einde gGbl~acht"]llisschie11 lJeste lozer:s heeft U
thans gorado11 \l'elh: lJe~oep il>: 11ob ui tgeoof'e~·~.
0

HOBBY V

Het prutsen. in de radio, destijds nog in hot begin stadi-~
un10 Er v1ord begonnen me:t oen cristalletjo per k:optolofoon 9
de kainei·genoten mochten dan niet ri tselon met de courant,
vant dan kon je de ui tzonc1ing slecht volgen" Het oersto
lamptoo stel v:as dan ook eon heie verbotering, _doch deze gebruilcte nog zoveel stroorn vaxi do aCcu, · dat deze na oen paar
uur de geest gaL Later vrorden onderdelen en lampen veel beter, ook waren e-r verschillende schema' s in do handeL
Ik kroeg daar tarnelijlc routine in, en hob vele toostollen
ger11a8;1ct voor colloga 1 s en k:ennisseno Op r t laatst voI-l~eerden
velen in do mening dat ik overal in thuis was, zodat ze met
f

55
stofzuigers on meerdere defecte eloctrische apparaten kliramen
aandragen, ook dit lukte veelal, doch aangezien mijn gehele
vrije tijd er aan moest worden opgeofferd, heb ik daar ook
een streep onder gezet"
HOBBY VI
Is aan hot begin van mijn pensioenering en duurt thans al

7 jaaro O.a. het malcen van kinderspeelgoedo Steeltjes, tafeltjes, kruivragentjes, trekkarren, poppenkamers enzo enz.
Wij zijn thans in het bezit van zes kleinldnderen en die
kunnen opa, of Palce zeggen ze, aardig bezighoudeno
Verder veel huishoudelijke artikelen, zoals prullenbalcken,
( irantenbakken, aardappelschillenbakjes, theeblaadjes enz.
Tot op heden heb ilc met mijn uitgebreide fam. kring steeds
voldoende opdrachten en afname.
Het is zelfs zo 9 dat mij11. vrouvr 1 s avonds roept-g "ICom je
nog eens bonoden, of blijf jo boven ! 11
Dus lezers, van verveling heb ik geen last. Ik hoop, dat
het bovenstaande U niet te veel hoeft vorve.eld.
Met familiogroeten,

IC.Nij dam,
Nigellostr.
Amsterdam •
.Amsterdam, 10 augustus
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1957.

Geacht(o) familielid, voorzitter on redacteur,
Het juli-nwmner va.n de Tynge bevatte o.a. de oproep aan
mijn adres inzo de hobby, die elk van ons zou lJozi tteno Maar
P"P arme, ik behoor dan tot die armen,, die geen hobby hebbono
\ thans hot bootje liefhebberen op bepaalde g·ebieden dat ik
doe, meen ik niet als hobby te mogen betiteleno
Dat ik niet zo rijk ben, heeft evem78l een oorzaak( je) .Ik
studeer nol. en deze studie heeft vanaf mijn HoB.S.-tijd
vrijwel alle vrije tijd in beslag genomeno Deze studie zou
dus wellicht als mijn hobby betiteld kum1en wordeno In het
begin leek het daar ook wel op. Bij het toenemen van het aantal studiejaren, terwijl het einddoel nog ver verwijderd
leek, zalde evenwel c1-e animo voor deze "hobby" o De laatste
jaren was het al zo, dat ik voor de verdere eer bedankt zou
hebben, als ik al niet zo ver was. Ik begin nu het eindd.oel

t
1

te naderen en wellicht zal ik dan t.z.t. eens tijd hebben
on1 d~e è~irtge11 ter hand te nor11en 9 die n1ij i11terossoren" Volledigl1eidshalve deel ilc U nog Tilode 9 de~t de studie betreft
a.e Oi1leiding voor hot accountantsdiploma van het ]'LI.v.A,
Het beotje liof'hebberen, wat ik in de aanhef noomdo,
slaat op het verzamelen van postzegels (speciaal Nedei land)
en het 01;lJOU"Viron va,n 0on gramofoon-plate11vex·zan10lingetjeo
.Aru1 de postzo·gels 110b il>: roods jaren niot die tijd lruru1en
l)estoden, dio hiervoor nood.zakelijk is. De gramofoonplaton
liggon \"rat tijd betreft gunstigor, c1ooh hier zijn de f'inanci ën. de voi-·n1aarde factorc Il:: intorosseo:r n1e 11" lo allee11
voor ltlassielte r.q_uziolc 9 'traarva11 do aanschaffing door a_o gi-·o-( \1
to omvang va11 do Yiorlcen 9 do relatief' l:,:loine oplaag God" vriv
kostbaar is.
Wat ik van beido laatsten zou moeten vei tollon is mijzelf niet duidelijl.:" Het vorzan10len va11 postzegels is oer1
geuoon allodaags liofheb1Jorijtje en het verzamelen van gra-mof'oonplaten is nu juist ook niet iots uercldschokkends,
Over mijn studie zou il( V.'ol riieer lcu.11n011 vertellen, maar
daar ontbreeld ;;iij de tijd weer voor, J3ovendien is het
laatste mij te s1Jecifiek om daarover te gaan ui tvrijden.
Mocht ik Uc1us teleurstellen, helaas het spijt me, maar
het is niet anders. ]Jacht ik U nog ergens mee van dienst
kunnen zijn 9 cl.an zal ilc dat graag· proberer1"
Met vriendelijlrn groeten,
hoogachtend,
0

0

D, C.lüjdam,
Hemonylaan 17 bis,

.funsterdam"
FAMILIE

NIEUWS

TINAARLO. De }foor B. Raderaakei· verkocht zijn caf'8 aan de
heer IC" Nijdan1 to Gro11inge11"
BAAHDERADEEL. 26 mei - 1 juni 1957.
-Getrouwd: Gerben Veldlrnrnp, 24 jaar, te lüeuweschans en
Maaike Vleer, 20 jaar, to :Beers.
Prijswinnaars Krui mmordpuzzel:
MevrouwJ. Spijkstra-Nijdam, Roordahuizum

85.

Huishoudschool ill.llll!IELOOHD:
Geslaagd voor Primaire opleiding, Ginie Nij dam (juni
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NIJDJ\M u:J:.T . . J!l:EJ~p:g:mvç:i:,p:g:····1JVJN'I:'... J,tQNPJ!l. . YJ\1"\T . . PMQ:F!'\$..N.,
DRACHTEJ!T - Na oen .sportieve strijd, die voor het talrijke
publiek veol aantrokkelijke LlDiilEmten had, h8eft Ho l!Tijdam
uit Eelderwolde woensdagavond in de tijd van 1.39o55 uur de
75 km van de Ronde van Drachten afgelegdo Daarmede legde hij

(

na een tactisch gereden rit lJeslag 01.:i de eerste prijs in deze eerste door de jonge V\fielervereniging Drachten en Oü1streken zelf georganiseerde rorJ.cleu De~t hij bovendie"l'l nog· drieruaal eer1 Sî)rint 11von vóór ren11ei--·s als F o ],Iih:, P" Scl1reur ~ G"

Wetsinga en Sjouke Dijkstra toont wel aan, dat dit tactisch
rijden niet 1Jestond uit anderen het werk te laten doen en
zelf pas tegen het scheiden van d.e markt zijn slag te slaano
Steeds behoorde hij tot degenen, die, als een uitlooppoging werd gedaan aan het peloton rukten om de vluchtelingen
in te haleno De tijd, die een gemiddelde kilometersnelheid
van ruim 45 lano per uur uitdrukt, getuigt van de jacht, die
gevoerd werd, De premie bleef dan ook staan, want g·een van
de demarrages eindigde in een lap aan het peloton.

U:':r.§J4(}GEJ'l.
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Diploma A - B. l!Tijdam, Hartwert,
Geslaagd voor de eindles rnelkerscursus afdeling Koudum Fr.
Mij van Landbouwg (18 juni 1957)
- Lize Winia te Nijega (HoO.)

(_ . 1'!:~.'3..1:!~.'.....::l.?!:i.'."..a,,.!s.rn.()ct<l. ~.... Y".():l'.'. .....".1.~,,;..e......!.().8..J::.:::.... Ei!l).i:()E!".È.a,,.""111.o'.~j([e.!.ê. •
Er wordt uit Friesland belangrijk nieuws voor onze schaatsenrijders aangekondigd. De Friese schaatsen- en houtwarenfabrielc van Jo Nij dam in Aldcrurn heeft namelijk een nieuw
soort Noorse schaats geconstrueerd, die voor het volgende
vvii1terseizo.en op de raarlct zal ilvorden gebra,chto
De fabrikanten, die er inmiddels octrooi op hebben aangevraagd, verwachten er goede resultaten van, vooral wanneer de schaats door toerrijders en hardrijders op de korte
baan wordt gebruikt, Voor langebaanrijders is het nieuwe
ontwerp niet geschikt,
Twee jaar is er aan het construeren van deze nieuvve
schaats van het bekende l'!oorse model gewerkt en dezer dagen
zie verv" op pago 60
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' Wij laten U delen in onze vreugde, dat God
ons een zoon en broertje schonko

Zondag 26 mei is
want - Gade danklJaa
ken dat onze oudere;

Vlij noernen heri1

SIPPE JAN
Gewicht: 4300 gro
Lengte ' 54 cm.
J • J • L.Alllll'llE J r o
J'il, S. L.AMlllE-WESBONX
KOOS
t s-Graverunoel'"',
5 aug. 1957
I' " --'.e Geref, kerlc

G, NIJ
A. NIJDAM

40 jaar in het huwe
Hun dankbare kinder
Andijk:
Y.Vriend-Nijdam
J, Vriend
( ,
G. Ui tte:rdijk-Nij dan>
J.Uitterdijk
'

Geboren:
GEERTJE

Outlook USA:
L,Nijdam
M.Nijdam-B:rouwer
G.Nijdam
R. Nij dam-Kramer

dochter van:
W. BRUINS!iIA
H. BRUil~STu!A-WillIA

Wolsum, aug. 1957
PIET SCHOUTEN
en
HENNY NIJDAM
hebben hot genoegen kennis te geven van
hun voorgetJ.omen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op zaterdag 15
juni a.s., dos middags 12 uur in het gemeentehuis te Joure.
Huwelijksbevestiging om 1.30 uur in de
doopsgezinde kerk te Alrkrum, door da. S.E.
Tre:f:fe:rs te

.Al~krum

Alphen a.d. Rij:tl,
Haskerdijken,
Hoofdstraat 301
Sythuzen 5
Toekomstig adres:
Alphen a,d, Rijn, Hoofdstraat 208.

'·

Enkhuizen:
'
D.Mosselman-Ni jdai'
.J .Mosselman
.Andi jl<i
Si ets en Anneke e:

Heden overleed, zac:
zorgzame vrou1(
n1oeder

moe

VmBBECHIEN
in de ouderdom van
genote van B. Talen:
Glimmen, 2 maart 1 9'
A-weg 3,

..... C..... IL.T.... E.... N

(IIT)

or ons een feestdag, 1Hjoed forstoar, noch tige hornmels, yn it
mogen wij dan ~0ed-en-: St. Bonifatius Hospitael, us leave frou,
grootouders

mem 9 slcoanmem

e11.

beppe

WYTSKE VISSER,
LVERDA

yn e alderdom fan 62 jier, nei in lokkich houlik fan rom 39 jier,
1

k zijn verbonden.

Idaerd'
Tj, H. Nijdam
J.Vriend-Nijdam
r·'riend

Marknesse (N.O. P.)
St. Nijdam
L, Nijdarn-v.d,Linde
Tearns;
J,S.Nijdam
S.Nijdám-Overdijk
Idaerd'
H.Nijdam
J.Nijdam-v.d.Meer
S.Nijdam
en bernsbern
Heden overleed, zacht en kalm onze beste

lle kleinkinderen

broer en oom

WILLEM SYBRENS NIJDJ\l![
3n lç:alm 9 onze lieve

b( 1wd- en groot-

1

in de ouderdom van 83 jaar,
De familie'

TDJ\l!K,

Joh. S. Nijdam
Wed. T. Uijdam - Nijdarn

jaar, geliefde echtOldeboorn,
17 juni 1957,
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kon hij worden beproefd. Dat deecl de oud-Friese k:arnpioon·
van de korte baan, Geert Dijkstra uit :Hij1Joets 9 die er op
de Haagse kunstijsbaan op reed.
Zijn bevi11dine;en Viaren &;oed 9 al za1 er nog een schoen
op het ijzer raceten vrord·o11 t;emo11teerd 9 die geschikter is
dan die, welke er voorlopig op.is aangebracht.
Hot groto verschil tussen doze nieuwe schaats van Nijdam
en een Noorse schaats zit dan ool< juist niet in do schoen,
maar in de schaats zelf. In tegenstelling met de Noor is
deze schaats geheel massief. Bovendien staat hij twee cenr 'i
meter lager clan de Noorse schaats en ook is Nijdams schaa1'.;
lichter in gewicht.
De fabrikanten verwachten, dat de velo l'lachten van rijders:> die de gevvo11e J\Toorse scl1aats 11 te hoog;' vinclon 9 niet
gehoord zullen uorden door berijders van deze nieuwe schaats,

I-Iet onti7GI'l)Gll va.r1 deze nieuvlG schaa_ts betekent voor do
schaatsenfabriek van Nij dam, .die al zestig jaar bostaat,
een aardig persoonlijk succes.
In 1896 begon de vader van de huidige a.irocteur mot hot
vervaardigen van schaatsen in IJlst. Later ging het bedrijf
over naar .Akkrum.
Het hoeft ongeveer twintig mensen in dienst, waarvan zeven werken in de zojuist uitgebreide fabriek. Do anderen
zijn thuiswerlrnrs.
's VTinters 9 v1anneeI' or 1-can iivorden goschaatst 9 vrer~en c.r ..
aanzienlijk meer mensen in het bedrijf.
Vlo zijn bonieu,-,rd naar de lcori1ende vvinteT' 9 vrannoer deze
nieu1::.re scl1aat-s zijn pralctiscl10 -rraarde zal mogen bovlijzeno (

]) U R F JEZELF
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Daar .,,-re binn.on ons. organisatieverband vaal: to veel in
het VGrleden snuffelen on te weinig het oog op de toekomst
gericht houden, is het wel eens good je élaar ook mee bezig
te houde110 Vaalc vragen vve ons dan a.fe V~aar gaan v10 hoen in
deze vrereld, vrelke een steods groter "geklrnnhuis" wordt vmnneor ~v1e zien naar atoor.a- en v1atoi"stofîJomruen, jeugdaallb_idding
van helden als Elvis Presley enz. Je Jcomt a_an vrel eons tot
i1u~eer en dan doet het je goed vranneer je in de wereld van
show, gevroontG en atoombommen eens iets leest dat er lijn-
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l'Goht tegenin gaat. Wanneer je dat dan nog lee.st in een vrouwenblad (één van de velen welke altijd op de show zijn ingesteld), dan vind je het iets bijzonders. Maar als het dan nog
gaat tegen. 11et l"Ol<:eny dan zeg· je bij jezelf~ er is iets aan
het veranderen en gezonde gedacl1ten brek:en ba,al'lo

In "Eva" van 9 maart 1957 1 pag, 3, kunt u lezen:
"Voor de oorlog rookten vrouwen bijna nooit en na de
oorlog zijn we het met honderdduizenden gaan doen, Zo
n1aar i11cens" Zonder enige inleiding" Alleen

(

v0rmoed~e-

lijk, omdat het zo "aanstekolijl~" is, Als je Wiesje
ziet roken, zul je er zelf ook eerder toe komen, vooral wanneer TrGes en Mary en .Annelies het ook doen. Rolrnn is zo'n beetje rno de gevrorden, gevroonte. Iedereen
doot het. En dus ga je or zelf ook eerder toe over. Dat
gaat nu eenmaal zo met die dingen, Vooral' ook, omdat je
thuis toch ë,ltijd al omringd bent door asbakje, rookwollrnn en lucifers. Of' rookt uvv man of verloofde. niet?
Nu, dan is hij toch wel iets bijzonders. Eon bijzona_ei'e
man. Waarschijnlj.jk iemand .mot wilskracht. Iemand die
niet gauvr zvvicht voor de druk dol" omgeving· en die z!n

leven zalf bepaalt. Die zalft zal uitmalrnn vrat hij
koopt en hoe hij leeft en waar hij heengaat en die noch
door moderne reclame noch door de omstandigheden wordt
afgedrongen van de levenslijn, die hij zichzelf heeft
uitgestippeld, voor zichzelf vastgesteld."
Het is verheugend in een veel gelezen damesbald deze woorden
aan te treffen, want hierdoor vrordt in brede kringen precies·
gelezen waar het op staat. Enerzijds de "massa" die alles
('iet omda~ _een ander hot doet en omdat het zo hoort, ••••••
cm anderziJrls de man die zelf bepaalt vrat hiJ val.
Zo is het in onze gehele samenleving. Niot alloon daardoor is de mensheid verslaafd aan de cigaret of do alcohol
o:f nog ergor 9 maar oolc daardooi" livordt 11et lever.1 van de inens

zo moeilijk, ingevvikkcld en zenuwslopend. In deze moeilijkheden wordt do mens gedwongen to leven, danlc ztj juist de
gevroonte"

Hij wordt gedwongen te roken, omdat men het hem niet alleen lcwalijk neemt dat hij in gezelschap ze ongezellig is
niet to roken, maar ook omdat het zo verschrilckolijk onbeleefd kan zijn geen cigaret aan te bieden, om nog maar te
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zvv1Jgen van do op1no1"lcing

11

-rrat oen. zuinig inan 9

\~rat

zal je

rijk worden", wollco jo tot vorvolons toe telkens moet horono
De vrouw wordt gedwongen zich niet to kleden zoals zij
11ot zolf gon1alcJs:olijk: zou vindo~ 9 inaar do l<:lea_ing to dragen
v1ellco d~ modobladon on modehuizen 11ae~r_ v0orscl1rijvon 9 on1da.t
zo anders niet 1noo l{:an doen""" Do vrouv;.ron i,.11ordon gedirvonge11

hun huis in to richten zoals de reclru;10 hot aangeeft, omdat
anders vriendin zus of zo of do buurvrouYl van de ov·erlcant

het haar hoogst kwalijk zou nomen dat zij niot vrist hoe hot
11

hoordo""

Do vrouwen wm·den gedwongen zich op te rnalcen ondanks dat
c1o meeste 1na.i.1nen 9 n1aar vooral de n1annex1 11 die zèlf ui tmak:en

hoe ze ''rillen leven" het afschuuelijlc vinden. Haar vriendin (
en lce11nissen doen het en de

dan1esble~de11

zeggerr dat het zo

nrnoet 11 o

De mens vrorc1t gedwongen alcohol te gebruiken, omdat hij
anders al...-reer zo Ol'l@;ezellig· is en de reclame zegt dat 11 oude
claere 11 het enihe r11iddel is om een neerslacl1ti@,·e stemrni11g
to verdrijven..,

Dan de arme mannen, die zomers bij een hitte van 25 gradex1 inet oen boord om n1oe·te11 zitten te- v-rerlcGn of son1s 9 als

ook nog veel voorkomt, niet hun colbertje mogen uittrekkeno
Do
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govvoonten en

n stru1.d 11

verbiedoi-1 dit iraruers.

~

Hier is het

niet netjes om een colbertje uit te trel<k:on of de boord af
te doen, maar vranneer diezelfde Nederlander aan de lliviera
of in Indonesie zou îTerl;;:on 9 1:1as ·01" ·geen me11s 9 zelfs geen
1ninistor of vorst dio 11ot hom lo;rB~lijlc zou nemen i11 een opo11-

liggend shirt on short op zijn werk te komeno
Zo leeft de massa een leven dat tegen alle natuurlijkheid
indruisto De ru'gst om uit de toon te vallen doet honderddui~
zenden a_o moed ontbreken om zichzelf te zijno De geweldige
reclru-nos -voor 11ot bier 9 cigax·etten~ l:leq.ing 9 1ivoninginrich(
ting 9 1,-.rolk:e vrorden geplaatst door mense11 die zelf \'Vel virete11.

vat zij doen omdat zij daar schatrijk van vrnrden, heeft de
r,mssa in de ban. Gespecialiseerd, geraffineera_ wordt deze reclan1e n.ls een massa-sug·gestie en raassaiJSychose op de arn1e

mens losgelaten en dat dag in dag uit met de grootste resultaten.
Jaar in jaar uit vrordt de n1ens geleid naar o_e11 zel-cere on-

dergru,g. Hoe meer doze massapsychose de mens gevangen houdt
des te meer zal het natuurlijk instinct verdwijnen, zodat hij
uiteindelijk een vr.illoze slaaf of sl_avin vrord t van elke avon-
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turicr die de lcunst van de massapsycl1ose ineester 'is"

Doze avonturier behoeft geen Hitlor of Stalin te heten,
geen i)oli ticus to zij11 9 maar lca11 de meest go\'retenloze come-

diant of rock and rollartist zijn. We behoeven maar ne,ar onze jeugd to zien die beu van a,lle idealen zich ir1 do arn1eri

van eon psychopatische Elvis Prosley werpt.
Och 9 vrilloze n10.ssan1cns 9 -r1at maal<:t gij het uzelî raooilijlcA

Wat is uw leven toch zwaar, Het is heus niot zoals gij denkt.
Vlfanneer gij de n1oed 11ebt or11 tegon c1c 11 gevroo11te 11 in te gao..n
zijn er vol.on. die u respecter·on.., Zie raaar naar de o:pve~ttin

gen van de Eva-redactie. Ja, misschien zult gij vrienden ver, liezen 9 n1aa1" dat zullen juist diogeno zijI1, die 11et verst
( an eert 11 pe:csoo11lijl{:heid 11 staan ver;,-vijdord 011 dat behoeft
gij 11iet te betrourer1" Daar kor.aon andero11 cri botorc11 voor

terug die vaak niet zoveel van U zullen vrillen profiteren
dan degene die u het l{:v.ralijk: nemen indien gij niet r.:1oe

kunt doen.
Tic slechte gevfoonto. van de ri1e~ssa moet plaats tnal'-:on voor
hot streven naar eenvoud on gozondheido We moeten ons ont-

Yrnrstelon aan de r;iassapsychose en daarvoor in do plaats de
vrijheid vtin110110 YV-o r11oeten ons losri1al.ç:en van de heersende

zeden on er eon natuurlijk loven voor in do plaats stelleno
Bepaal ZELF je leven on v1oos or trots op hot te doon .on
overtuig· dioge110 die er aann1orlz:ing op inaalct mot vninig vvoor-

don dat niet JIJ het bent die vreemd doet r.1aar juist BIJ.
Toon jo zelf eon 1Jersoo11lijlcheid en in de 01:igeving verrij-

zen nieuwe persoonlijkheden die ook zo v1illon zijn als jij
lJent en op dozo vrijze moot het mogelijk zijn de mensheid te
veranderen.
Als zonen on dochteren van oen eigenerfd Fries boerenge\ ·lacht, met voorouders die zelf beslisten vat zij zouden
J.oon 011 laten ( vrij van. lu1ecl1tschap 9 vvars van hore11 9 zoals

ons Nijdru01stra-liod zegt) dienen wij ons niet "te laten leidenn o

Leef zoals jezelf wilt leven en je wordt een geluY-Jcig
mens. Dat is de beste remedie tegen allerlei ziekten, tegen- n1assapsychose 9 i:iaar oolc tegen longl{a11lcer en diliriur.1

tremons.
Wigle Vleer.
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Eindelijlç: zijn vro er i11 geslaagd de farailielGden ons farailiovrapon in eon n.lleszins g·eslacgde uitvoering· te l\:ui1nen

aanbieden als wandvorsioringo Hut betroft hior oon geschilderd wapen in kleuren net helL" holntokon en dokkledon op
eon z~17nrte a.cl1torgrond . . Vooral dozo achtoT·grond r.1aal-ct clat do
felle l,:louro11 in 11ot 17a:pen. boter ui tlcor.1ono Hot \7ap~n zolf
hooft- oen 11oogto ve.,n i Lj. c" r.10 - on oen brood te van 13'"'2" Ci'.'.l" :Hot
geheel is achter 24 CoLlo hoog on 20 OoIUo brood, dus zoor geschikt ou in to lijsten.
(
Op do vrintorvorgadoringon zullen do v.ra1)011S vork:rijgbaar
zijn" Hot is ochto:r ool;;:: r...1oe;olijl: orn lJij voldoondo boln.ng·stolling oen oxoraplc..a.r naai'"' dq afdolinG·cn op 11 zicht" to zonden"
Hot verheugt ons dat t'iij U dit 11nJ!Gll k:u1111011. aa11bicden 9
daa:r tb.ans voorzien 1r1ordt in con jnronlar1go boh.oofto"
Do prijs van c1i t go schildorc1o \Vapo11 bedraagt f'" 6 9 - - i11olusiof oroballaga on vorzondlcosten" Op vorgm1eringon is do
prijs fo 5,50,

Wij rnikon onzo farJilioloc1on or op attent dat (blijkens oen
ontvango11. pros1Joct11s) dozo vri11ter door ons r.1eCtolid lH"Tsj"
Vloer divorsG avo11don -i;roi. . der1 gel1ouc1e11 voor pln.ntsolij:!r.e voronigingen9 ijsclubs 9 nuts-orrrrinisatios 9 ~orsonoelsveronigin
go11 011z" r.1et e,ls onc1er1.7erpon~
"Rare lcostga:hgors in on uit Frioslru1d door do
oou-v1en hoon" ' 1
11

Hot levo11. van onze voorouders op 11et 1Jlattela11c1
rondor.1 do gouden oouvir"
en
11
Ac1en l{urdrideT 9 zijn leven 011 dn.c1en 9 voor- 011
nage slacl1 t" 11

(

Dezo avonden '10rdon tovons opgeluisterd not dias-filn "Frieslanc1 in lclouron" door GoJ. Soldaat,

AKANTIE
Wij hebben i1an onze v"1c1mtio in eigen land doorgebrachto
Moge11 Ylij dit nog vrel valcantio noo1ue1-i ? Het is teg'onvvoordig

toch zo, dat men naar hot buitenland moet gaan, als men tenminste het woord. "Vakantie" op de lippen durft te nemen.
~.1lijn vrouvr Vertelde aan iernalld 9 dat v1ij ri1et vakantie naar
de"achterhoelc 11 gevreost vraren en dGzo reageerde er op:; "Och
staklrnr, r:iaar dan wij ! " Hierop volgde de naam van een land
"li?aai"'van de ligging op de vrereldlcaart raij alleen beleend· iso
Er r:ioeten kan tor.en en bedrijven zijn, vràar de. collega's
tegen elkaar opbieden, wat het m2.lrnn van 'plannen betreft.
Men tracht elkander in afstand te ovortreffon. ·
VVij doe11. 11iere.,ru'l geluldcig niet mee 9 m<:~ar h8bber1 genóten
van de vrijheü1, die de vakantie in zich c1raagt. Wat een
-verscheidenheid !
(
Hoe ik het beleefde en aanvoelde, laat ik hieronc1er vol'-gen.
Boven Dijn hoofd zingt een vogel ziJn lied,
Wit drijft een wolkje langs hcmJGls verschiet,
Een bij zoemt zachtjes in 1 t zonnetje zoel,
Het spoelse windje strijkt nijn wangen koeL
Eeü vlinder dwarrelt door de lucht,
Eon r;mg vliegt zonder voel gerucht,
Een konijn huppelt hot zandpad over,
De zon tovert kleuren in het lover.
Erl-cen. toch 9 o~ r.1c11.s 9 do Heraelse E1acht"
En dank de Schepper voor de aardse pracht.

(

Nu lig ik stil te genieten en weet,
Niet gij, o mens, die al a_at leven geeft.
De pracht der natuur 011 al VV"at rae11 ziet 9
Het werd door de Schepper uit het niet
Geformeerd en het is z·eer goed.
Dan erken ilc i11 raijn gernoed 9
Zo groot is Hij, die ons dit alles gaf,
Zo goed is Hij dat ik dit nu ook zag.
Dan danlc ik de Schepper voor d 1 aardse pra,cht
En· zie in alles Zijn Koninldijlte IJacht"
NAAR

EEN

BETERE

SAMENLEV

NG

NaJar aanleidi11g van een ing·Gzonden stulc VFU'1 t.ri.j11 hanc1 in
de Leeuwarder Courant, waarin ik een lans brak voor c1e Bellar:iy-eoon01ai8 t.o.v. het huidige stelsel, bereikte mij langs
een onweg het verzoel< hierover ook eens het een en ander in
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ons farJilieblud 0 Do Nijc1ai:1stra Ty11ge 11 te schrijven-"
Gaarne voldoo ik hiGraan, tec1Ger, oüdat ik hot gevoel
hGb, de,t bij onze ledGn hiGraan üoer aandacht Yrordt geschonken dan in oen dagblad ~iet zijn ui teenlopendo ondc:rverpen,
wollrn nornali ter vluchtig doorgenonen wordGn,
DG Ni jdanstra farülio heeft zich in zeker· opzicht wel
onderscheiden door hot stichten van con vereniging en voor
l1ot zorgon van lcontaltt on 11iorraoc1e bo1Yezon over eon saar.1horighoidsgovool to beschikken,
Dit artikGltjG heeft n.l. ten doel algehele saar~1orighGid
to kwaken.
Ik ben do 78 reGds gepasseerd on hob nij al ruin 35 jaar(
net de Bollany-godaohto bezig gehouden, Door hot lezen, herleze119 il;: k:.an haast Viel zeggex1 bestuderen van do beide vrorlrnn van Edward Bollmoiy• "Hot jaar 2000" en "Golijkhoid voor
l\.11Gn 11 koc,1t mijn gecbohtengang, als ik de dagbladen loGs,
steeds VJoer in botsing riet ons 11uïdig econo11isbh. stelsel~.
Zoor beslist i1iet uit po:rsoonlijlce over1rrogingen 9 rnaE'<.r
voornar.Jelijlc Liet hot oog op do toek:orast voor do lco1:Jondo gonoratio.
EGn klein voorbeeld, óón uit velen; De atoononergiG. Zal
clozo gebruikt wordon tGn gunste van hot ;:aonsdora of ter verdelging der i:1onsheid ?
Nu is hot oonnsal zo, dat bij toGpassing vsn de IlGllm:iyocononio van laatstgonoendo nogelijkheid goon spra!rn kan
zij11:i daar ieder E1ons in hot produktio-proces is ingeschakeld ton algemene nutto, waaruit iodGr op zijn bourt zijn
reoht1:mtig- deGl terugontvangt in eon persoonlijk, onovordrachteli jk giro-krGdiet. Hoc hog-er dus clo produktie, hoe
grot or ieders v..ancleelp De r:.1011.s zal zicl1 voor zi j:ri bestan.11.
vGiligor vcolen als hij ooit geweest is. Het leven .kan zo (
oonvoudig zij11. 9 v-vaaror~1 l1ot c1mi onnodig· gocoripli_ceorc1er te
r.mlrnn, wat veroorzaakt v-rordt door hot huidige winstsystoe1:1,
"lirao.rbij do óén te1'1 lcosto van ee11. nnc1er or bovenuit vvil lcor.1e11."

Enkel uit mensliovendheid schroef Bellar.iy zijn eerste
book "Het jaar 2000." en om hot lezenswaardig te malrnn min
of meer i11. -ro1:i.anvorra"
Juist do laatste oa,togorio verzGtto zich het DGest tGgcn
hot idee van Bellar.iy on kleinecrcle on kraalde het stelsel
op de uoest unfaire i.üjze.
Toen dG roaktiG wat geluwd was, schreef Bollruoiy zijn
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tvv~ede boelc:: "Gelijlcheic1 voor allen", 17a"arii-1 11ij alle aantijgingen ontzenuwde.
Hierp kwax;i echter geen enkel kom-;ientaar, daar roen begi"eepy dat alles zeer goed doordacht vras"
Ik hoop hiermede bereikt te lTbben, dat U tot aanschaffing
en bestudering van beide genoemde boek.werken overgaat en ben
er van overtuigd, dat het U precies zo zal gaan als mij, dat
U eve11eens ee11 groot voorstander vvordt v·an een betere algehele saE1enleVing"
Joh.Nija_ar.i, Cornjum(Fr,)

(

Slagzinnen als g

"U lcijkt U rijk"
"U wint de pot"
;'U slaat Uw slag"'
( ':unt U geregeld lezen in elk· dagblad,
Inplaats dat het U rijker maolct, icrordt U in de regel een
g·ulc1entje arri1er"
Maar nu lrunt U werkelijk een prijs winnen. "Nieten" zijn
er niet bij"
u· l;:ijkt U rijl~ 9 als do fru11iliefilm strak:s OlJ eig·e11 j~ro
jector V!forc1t afg·ec1raaic1" Of 11.0erJt U dit .geen 11 i"ijk zijri 11
als U Yrnet dat U hiervoor een steentje hebt bijgedragen ?
Neen, uiterlijke rijkdom is iets anders, naar innerlijk ?
Het doel lcan bereikt v10rc1en. Tot heden is in hettotaal hiervoor eon bedrag binnengekçir,1e11 groot f. 101 ,40.
Allo geefsters/gevers hartelijk danlc !
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i·fîe.ar acl1 9 l''Ie zijn or Il?{-~ nioto Velen r:.1onen E1isschion dat
zo con "niet" zullen troJ:,Jrnn. Ik zei hot iElLlers al, die zijn
er niot bij"
U lcijlct U rijlc~ Daarora no0naals deze oproep or:i alsnog Uvr
iJijclra(l'c to storten o;o postrolrnning 626724 ton nane van de
ponningc1cestor dor Nijclar.istra StichtirlG .net vorE10lding op
hot giro-strookje•
11
Ilc l~ijlc r.10 rijk 11

il. D il. M "H U R D R I D E R"

door W.Tsj. Vloor

(

~·vervolg blzn 44 (nogondo janrga11g·)

Hoe lang Adam en Jeltje verliefd zijn geweest vermeldt de
geschiedenis niet, doch zoals het in die dagen ook reeds
ging· 9 van liefde 1D.1var,1 meer en dat vverd er de oor·z·aak:: vai1 dat
vader Evert Jelles Ecoma weinie; keuze ovei·bleef om zijn toestemming tot een huwelijlc wel of niet te geven.
Adam was reeds 29 en J.el tje 24. Toch zal dit gedwongen
hm;elijk nog wel moeilijkheden hebben opgeleverd. Adam bezat n" l" geer1 boerderij en vader Evert zal weinig· zin. gehad
hebben om zijn opgedrongen schoonzoon aan een plaats te helpeno
Jeltje woonde op Ecoma-state, plaats 51, ·ten noorden van
Oldeboorn, groot 110 p.m. Tevens hoorde hier bij 24 schar,
ong" 72 lJ"m" ten zuiden va11 de Ruige sloot 9 voorheen toebehorende aan 2 stemgerechtigde plaatsen. Totaal dus 182 p.m.
ong. 60 H.A. Dit land was reed.s meer dan 25 jaar in het bezit van Evert Jelles geweest. Janke, een zuster van Jeltje, \
was gehuwd met Marcus Lm::vvolda, Bijzitter van Utingeradeel,
iemand uit één der drie aanzienlijkste families van Oldeboorno
In April 1749 zijn Adm;i Huurds en Jeltje Everts te Akkrum gehuwd. Van Akkrum is uit c1ie tij cl geen trouwboek bewaard gebleveno In het trouwboek van Oldeboorn vinden ws
onderstaande acte, (zie hiernaast)
Waa:r Adam en Jeltje de ee:rste tijd na hun huwelijk gewoond hebben is niet bekend, Lang heeft deze periode niet
geduurd, want in 1750 of 1751 overleed Jeltje' s vadero Adam
Ruurds kwam toen op Ecoma-state te wonen, lJij gebrek aan

CJ~JoJ'!M
,~ //
\1 /~

9<0VZ_9 Adif(-171;9

(/?\
7) . C."'\
V-f00/lïi 1}~~-.! _,-o.o c-4__'é.Jf:ru::m_

''-

Cr-cc.k..r ~-

""1 C ut
~V.llf9 2ln.J
0.5_

-f_

@)~ (J~ZÇ{lJt:ole4-a~tl~!11Zv
ht:-n" · ;&-fi-_1r:.P_·/!W..._'.

(

.jee_ cwtld-.u:ff:~lû/;.t

Ct:<,~f -~ Vt/ ,>.:,Vc.'./ "21. ~.
andeJB~.;olger. Adam was nu boer op Ecoma,
(r

tn..

.

·

n
doch vast
staat wel, dat hij dit was. voor zijn vrouw,. de eigenaresse, __
Eigenaren van tle plaats. waren tóen' Adam Ruurds (voor ·
zijn vrouw) 1/3, Janke Everts, wed. van Bijzitter Marous
Luxwolda 1/39 Gerben Bottinga 1/6 en Wapke Lu xwolda ook 1/6.
Voor Adam, de eenvoudige boerenzoon-uit Akkrum, was dit
een grote vooruitgang. Niet minder dan 45 koeien werden er
op Ecoma gemol)rnn. Zeer zeker zullen deze ·eerste Ecoma-jaren voor Adam, die toen tussen de 30 en 35 jaar was, beh_oord
hebben tot de beste jaren van'zijn leven.
De eerstgeborene, een dochter, is waarschijnlijk niet op
Ecoma gelJOren. Op 22 Sept. 1749 zag zij het levenslicht.
Twee jaar daarna, op 6 okt. 1751, werd Nieske op Ecoma-state
geboren, als tweede dochter van Adam en Jeltjê. Waar Nieske
naar genoemd is, blijft een raadseL Ook·Adam 1 s broer Arrien
had later een dochter Nieske. Misschien is h\et een huishoudster geweest, die na het overlijden VNJ. Adam 1 s moeder in het
ouderlijk huis de huishouding deed. Van een tweede ·hmvelijk
·p·-.n Adara r s vader is n& lo niets bel"Cendo
(
Lang hebben de gelukkige jaren op Ecoma-state niet geduurd. In 1754 overleed Jeltje, zeer waarschijnlijk ten gevolge van de geboorte van het derde kind. Dit moet voor Adam veel betekend hebben. Niet alleen verloor hij zijn dierbare vrouw, doch tevens betekende dit voor hem moeilijlcheden,
daar zijn kinderen en niet hij zelf de erfgenamen waren van
Jeltje Everts Ecoma.
wordt vervolgd.
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