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Wij zijn dan tijdens onze valcantie in een pension geweest.
Nu heb ik even het woordenboek geraadpleegd, om te zien, wat
V>'e onder pe11sion 1noeten verstaan" Er stond: Huis "\Vaar men
leest en inv1011ing heeft tege11 vergoeding" In een ·pension is
alles zo heel anders dan thuis. Hier vinden we niet de gebondenheic1, niet d~e gemeenschap. :llij dat tafeltje zit een familie die voor het gemak afgeschaft heeft de bekende ontmoetingsg-.f'oet va11 ellce a_ag te zeggen. Il{: hoop ecl1ter dat ze dit
alleen maar afgeschaft hebben tijdens de val~antie. Bij een
ander tafeltje een famili<3 die ui tslui tenc1 opgaat in kille
vo1""'me11. Daar ee11 frunilie o " " o "o maar vraarom zou ik doorgaan ?
Wij zijn immers in een pension. In een hotel komt het bovenstaande nog sterker uit. Het is maar schijn van huiselijkheid" _l\fooi t k:a11 een 11otel of per1sion het eigen huis 1.rervangen"
De slaapl>::ameT is andel,.,S~ het eten is anders, met andere vroor-

den de sfeer is

e......~derso

Het is een kariketuur van eigen huis"

Een hotel of pension biedt alleen herbergzaamheid. Daar is dan
het •,word "herloerg" zoals vroeger elk hotel genoemd werd. Nu
zijn er gezinnen die het huiselijk leven verlagen tot een hotelleven. Het gezin is loijeen (is het Hel bijeen) om te eten
e11 te slayen. Ve:~"'der heeft ieder zij11 eigen v1erk, zijn eigen
k:ai.ner, heeft iecler zijn eigen leve11" VTe l{omen even bij ellcander, inal{el'l een alge1neen praatje en trekk:en ons terug in eigen
1
; afcl.eli1'1gn.
~7e zijn voor elkander nui:rrners. Is dit alles niet
een ziekte van onze tijd ? De mensen zijn bijeen in flats. Al
de bevro1'1ers lope11 o"V-er clezelf.de trap 9- hebbe11 samen ee11 fietsenbergplaats9 luisteren naar hetzelfde radioprogramma. Is er
ee11. lift, dan gebruiJ.\::en ze o,llel1_:·P-fi)~;elfde lift" I(ortom ze 11eb------.
be11 alles gen1ee11. Is dit een geL1e-·eh.scha1) ? Immers neen" Het
leve11 v,rord t een hotelleven. J:.Iaar niet alleen in 11et gezinsle-ven is deze ziel-rte mei--·l~baar, ook in 11et -vere11igi:ngsleven.
:J\:Ien l~ent niet raeer de gemeenschap" ~JTen is ee11 11wnmer voor elkander. Het hotelleven doet zijn entree, Voor dat hotelleven
v,ril il~ y:.caarscl1u\7ex1l' blijf il{ vvaarscl1uv1e11.. Onze Nijda.i.ïJ.stra
Stichting moet een gemeenscha,1) blijven, een eige11 huis. Geen
karikatuu.i ve~-i een gemeenschap, maar een hechte gemeenschap
van de
NIJD.AESTRA- state !
De Voorzitter.
0
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In aansluiting op mijn artilrnl over. de ~:riese eilanden,
dat verleden keer niet geplaatst kon worden 'vegens plaatsgebrek en nU vveer niet geplaatst vvordt om de ee11voudige reden dat Uvr Nijdamstra Tynge tikster de copie thuis liet lig-.
gen e11 de T;)r11ge vandaag ter perse moet - dus v1e bevvaren dit
stukje over de eilancêen nog tot volgende keer ! -, wil ik
nog iets vertellen over het eiland Helgoland' de rode rots en
trots der Friezen. In menig 01Jzicht. is dit v;rel een zeer merlcwaardig eiland. Het valt geheel buiten de rij der waddeneilanden en ligt ver de Noordzee in' wel ongeveer 50 k.m. voor de
mond cler Elbe,
Helgoland (Heilig land?) is opgebouwd uit roodbruine zechstein en verheft zich in zijn Oberland steil uit de Noordzee,
Het is bedekt met een meter dikke laag groengrijze kalkzandsteen, vraarover vreer rood bontza:ndsteen" Daarop rustte oorspronkelijlc de muschellcalk, vmarui t nu nog de klif.fen aan de
·1Yestkant bestaan. Niuschelkalkzandsfeen is een merkwaardig gesteente. Het is zeer v;eervast en duurzaam. Daarom wordt het
veel gebruikt voor sculpturele versieringen aan gebouwen en
leent zich voor beeldhouwvmrk, De kleur. is grauw.geelachtig,
soms blamr tot roodachtig. In de ijstijd is Helgoland bedekt
gvreeest met gletschers, vandaar de vele zwerfstenen en vuursteengrint.
Helgoland, dat veel groter is geweest, maar door zee en
branding sterk is afgebroldceld, is aan de Oostzijde steil; aan
de V7estk:ant is het zeer sterk inc;csnodc11_ Unterland. Aan de
Zuidzijde is het brede badstrand. Door een brede zeearm van
het eiland gescheiden ligt l1et eiland Düne met zijn breed
strand,
Voor de oorlog was Helgoland het drukst bezochte badeiland
van de Noorè,zee. Ook nu neemt het bezoek van badgasten weer
sterk toe.
Bewogen is de geschiedenis van Helgoland sedert het in
1890 in bezit is gekomen van Pruisen. Het werd een vlootbasis
met al de.gevolgen van dien. De bewoners van Helgoland zijn
getuige geweest van de zeeslag tussen de Engelsen en Duitsers
op 2.8 augustus 1914, waarin de Duitse vloot werd verslagen. Na
de eerste vrereldoorlog moesten alle versterkingen en havenwerken van Helgoland Horden vernietigd.
De gevolgen Vru1. de ~vreede vrerel·doorlog z.ijn voor Helgoland

-43nog veel rarJ.1Jzaliger geYreest" In 1-950 rno8ster1 alle beîiTonei"'s
4000 eva,cueTen l'laar de vaste 1.7al" Hun eiland _·1Jei-·tl dooi" de
Engelse11 gelJruilct vooi. . proefbon1Jarder.1ente11" Tonnen e11 tonne11
ex::plosieve stoffen. zijn op het eila11d neergestort. Van de
badplaats bleef' g·ee11 enk:ele stee11 01J dG andere. Jiet Oberla11d
\:;rerd een me,a11landscl1ap met 011telbare lci. . e..teJ:"s" Ilil:aa:...."' de rode
rots en daarmee Helgolend hield stand. Protesten bleven niet
uit en Engeland staalde cle bom"barclementen.
In 1952 mochten cle Helgolanc1ers naar hun cloor onbeschrijflijls:e ver-r,-oesti,_:ge11 geteisterd eila11d terug l~el"'en. De opbou\7
begon" Het taaie doorzettingsvermogen en a_e voörtvarendl1eid
del" I-1elgola,l'1de1"s he1Jben in vijÎ jc,ar heel "tJat tot _stahd gebi--·acl1t. l!Iaar 11et gaat hun 1'1og lru1g niet vlug ge11·ö9g-" De :regeT·i11g kan 911 _lnoet beter helpe116 Sc_herpe betogingen· en protesten g;aan naar Bo1111 9 men is 11et traineren moe o
Als cle opbouu zich ont-crikl<el t zoals cle Helgolanclers zich
clat voorstellen, clan Yrorclt Helgolancleen bacleiland van hyper-moderne allure" _De vI0011huizen en l1otels -vrorde11 geOou\vd in
een stijl 9 ;,7ell-ce e811 sa.i11ensillel ting· is vai1 superr.aoderr1e Zv;.reeà-se en sobere IJederlandse s.tijla Helgoland lcrijgt een eigen
Yra:tex·bedrij:f 9 zoa.dat 11et cli-·inlrrlater1)robleera étaarmee is_ opgelost. Zo vorrij st Helgoland clus als een phoenix uit èce as.
11oge voor dit herniem7cle Helgolan'd_ ·v-an toepassing blijven de v100rden va,11 11et refrein 'tan 11et lied der zanger.s van

.:t.

Norderr1e;~r:.:

11 lJJie karJe11 van de flesterlcant

Van Texel bit na Westerland,
Uns Freesen l1ÖÖrt de lifor·dzeestrw1drr"
IJant Helgoland vrordt ook cloor Friezen beuooncl. Reeds nu
\
vronen er ~,-.;eer ±. 1500 l\lriezen 9 'tier. taal ee11 telt is van de
Friese taalstam" . 4.1
.
in de grijze ou.dl1eic1 y;as Helgoland 9
door do Frieze11 Fo:csete-land genoemd, Fries. Ilet vras een
Fries Heiligdora 9 ge~.vijd aan de lPriese god Forsete, de god
ve.n verdraagzaa,inl1eic1 en vrie11dschap ~ die de bi tterste vijande11 -r:ist te ve:czoe118n6 Forsete vras de zoon van de schone
en stralende goc1 Balclr en cle moedige goclin Nanna.
Op he.t Fries congres, d_at in juni j.l. te Leeu'.mrclen vrercl
gehouden 9 -rraren ool:;:: een 16 tal Eelgolanders aanY1ezig, YJaarvan
drie paren in cle kleclerclracht van hun eilancl, clat ze "I Lunn"
noemeno
Moge Helgoland cle :èrie sè tracli tie, aangepast aan cle moderne tijd 9 b.oogl1ouden e11 blijven ijveren vcor zijn cultuur en

J

-49taal, opdat Helgoland 9 v-vat het sedert de gi"ijze oudheid \7as,
F'ries blijve.
"Wor de fÜrtorn blinkt
Helgoland uns winl~t."
A. Vleer.
GIRONUMMER!
In verband met de c1ecentralisatie van de PostcheQue- en
girodienst zal met ingang va.".l 4 ol:tober 1958 het nummer van
onze postrekening No. 626724 worden gewijzigd in No. 826724.
Met het overmaken van U<7 b~jdrage over het tweede halfjaal' 1958 verzoeken Yrij U vriendelijk met het bovenstaande
rekening te ·vrillen houden. Viearvoor bij voorbaat onze dank
----Abonnementsprijs inol. lichnaatschap: f. 4,25 per half
jaar; res-p. f. 1 ,-- peJC half jaar vo.or leden
C.v.d.Schoot, Azn.
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V A N WA A R

\.

E l'J

W A A R H E E l'J

V{aarschij11lijl: hebt U ii1 u~,-1 lcrar1t •,-.rel iets gelezen over
het nieuvve stadsplan voor Alkmaar. Een kleine, zo eenvoudig
mogelijke, toelichting kan evenuel nuttig zijn. Alkmaar is
een ·zeer oude stad. Enlcele jaren geleden nerd herdacht, dat
700 jaren geleden de stadsrechten vrerden toegekend. Doch ook
reeds lang daar voor komt de plaats· Allmiaar in de oude documenten Voor.
All.o:naar is niet alleen een oude stad, zij heeft haar karakter ook ui tstekei1d bewaard, Delft, Leic1en, Leeuwarden, Utrecht
Ai-nsterdam en nog veel meer, het zijn allen steden met een geschiedeniso Ee11 geschiederi_is -.,,velke men kan aflezen, ool;;: medebeleve11 bij een gang la11gs de -verschille11de stadsgrachten en
historische gevels. In vele plaatsen zijn dit evenwel fragrnente11 ge1,-;-orde11 9 museu.rastuk:l\:Gn zorider le-Vrend veT·band met de naaste on1geving" En hoe•ael oot: in .A.llanaar de scl1end8nde hand van
de laat 19de eeuvrer wonden sloeg, •,Telke lelijke littekens nalieten, toch is er nog genoeg bei7aard om a.eze stad haar e.cht
Nederlands karalder te doen behouden. De Amerikanen zouden
0r u1illioe11en voor over hebber~ om i11 hun la..YJ.d een dergelijl:e
stad te bezitten en zij zoude;:_ dit bezit zorgvuldig be<-raren.
Het moderne leven, het tempo van deze tijd heeft evenwel
ruimte nodig. Ruimte en snelheid, die tï7ee behoren bijeen.
11'.9:2.r ruimte e11 s11el~~eîd. \Varen niët de vöornaaµiste regels Yvaar-

-50naar onz·e ve...deT·en 11u11 steden bol.rvrdeno De grachte11 ZlJn te
smal 9 oude 11uizen staar.L in de '.7eg 9 zo ontstaat een conflict-.
Iîu is er ir1 Alletuaar een plan i11gediend ~ lcostbaal'"' vru1 opzet en l~ostbaar bij uitvoering, dat 11et hai--t der sta.tl ·hi.l oJ_Jen legge11 vo.or. het modern.e vei. .lceei-.. Vril men dit plan. ui tvoere11, dan zal het i1oodvrendig gevolg zijn, de..t er g1"achte11 moeten. 1.701... den gedempt en huizen vro1... d8n afgeb1. . olce11a Dat er veel

schoons· onherstelbaar verloren gaat. Hier nu begint het

ver~

schil van i11zicht.
J?e _voorste,ncler-s, die zich nae,r de r!.lode- der na-oorlogse jaI'en, tersto11d het predicaat vai1 -vooruitstT·eve11db.eid ·hebben.
aa11.gemeten, ï.-..rijzer1 op de eise11 V&"'1 het ·mocler11e. ve:rl:.eer" De
tegenstanders:;. die \Verlcelijl~ i1iet alleen door verouderde gedachten \70l'"'de11 behee1,.,st 9 vei-· zetten zich teg-en de. vernieti~
ging van. goedei. . en, YJellce i1imrner terug {sevo11de11 lzunnèr1 1-ror-ä.en"
Een VTaagstul<..: a,ls zich nu in ADuna.a.r i)resenteert zal ongetwijfeld de lJelan.tgstelling· hebben va11 de lezers v·ru1 de 1Tijdarastra Tyi1ge" Ool: in ee11 familie-verer1iging lcu1111en zich dergelijli:e,_ Ic1GllingSV8l~S-Ghillel~ VOO~ doel_1_c
l!len lca11 de volle l<:leri1toon leggen op 11et heden" Er g2,2.t een
ge-,-zeldige 1Jelco1,.,ing uit V&"'1 ee11 fami-lieda,g 9 zoals vrij iJ"v. i11
1956 heloben genoten. Het stylvolle begin in de Hervormde
lcerlc te Irnsuin~ ··de·- gezellirre sarh.enl..:or..1st te Leeu't7arden., zi~
17erden hoog g·e\~1 aara_ee:rd door 1Jiji1a ieder 9 die ze 11eeft bij'ge\70011d"
.
Er zij11 eïre11\7el oolc familieleclen~ Yvi8r @;edacl1te11 veel meer
l1itga~a11 nuar het verleden.Het ÎaE1ilieboek:, de o:-:_Jbouv/ der geslacl1ten9 da~t is vcor he_n de voor11aar11ste taclc -va..'1. ee11 fan1ilie·-.
veren.igir1g.
Het is i1iet mij11 l)ea:oeli:rig te ls::iezel'l tussen deze tv1ee" Zo-·
\7el ht:t ee11 alS het ci11der k:an iic ten volle vraa,rdereno Uiet
gaarrle z;ou il<:_ de fai.11il.ïede.gen i11 groter of lcleiner verband
inissen" Z81Ïs vèJ.1 zorn lcleine :plaatselijke avo11d-san1enJ;:omst
geniet ik 100%.
.
~faar met evenveel belangstelling zie ilc de versohijning
va.i1 het -volgende deel van.- 011s fa.Jnilie-boels:: tegemoet. I-Iet
n-r1aarhee_11 f;'at:l.t gij 11 is niet Oela:.1.g:i:'ijlcer of r11i11de_r 1Jela11grijk
da11 het 11 van..-Iaar lcomt gij~ ir
Er is in deze dü1gen.sleohts één gl'OOt gevaar, namelijk dit,
dat· iewa11d de11lct het alleen te "Vtete11 9 zij11 eigen _he.all vril la-ten 'l:oni11g la."aciien. DB~t is. a.·e dood -van. ell<:e oi"gai1isatie 9 dat
>ter11ietigt ells:: se.ii1enleven. in familieVerbai1d"
·
Hoe verschillend ooL: i11 gedachten, in '?!elstan.d 9 in 18vens-

~
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Ge slaagden'
.A.a11 de ·Ro U. te Utrecht ·is geslaagd voor het semi-art_s examen L. WijnjQ. te Uitwellingerga.
- 24. 6, 1958Gesla2.gd -voor de el:te Duits de heer p. rJijnjB,9 -\TI'oeger 011der\-rij zer te Badhoevedorp en afkomstig van Joure - 8.8.1959-

11.U.L.O.-:examen. Geslaag F.M.L.Nijdam, Leeuwarden.
Hiddenstandsdiploma, H.l!Tijclam, Joure.

L

Lagere Tecl1nisci1e school te Drachten 9 machine ba.J1.lrrferken. 9
Hjerlrn Vîijnja te Drachten.

R.H.B.S. te Sneek, Henl: Vleer te Lemmer.
In cle ma,and juni 1958 slaagde te Amsterdam voor het diploma Wijkverpleegster Jamüj Uijdam Dd. te A:nclijl<. !Jet il1gang
van 16 juli j .1. als zodanig oe:noemd te Enk1miz eü. ·
Benoemd' tot notaris te Zuidwolde (Dr). H.L.Nijdarn.
Uit de Pers:
TtlEie auto 1 s in bots_i111ç;-"

(10.6.1958)

HEERENVEEII. -- Doordat de heer L.lüjd&-n uit Oranjewoud maandagmorgen op de Dracht niet opmerkte, dat eeü voor hem rijdende auto van de gemeentereiniging, oestuurd a_oor de chauffeur
H.Hielkema, plotseling moest afremmen voor een tegenligger,
schoof de personenauto van de heer lil. and.er de vrachtauto. De
1~ragen \-verd z•,:;raai" besch2,digd" Persoonlijit:e ongelukl:::e1'1 lo.7a,me11.
i1iet voor"
Derde Geret. predikant.

(23. 6.1958)

JJRACHl'EU.- De intrede van ds. H.E. Wijnja als derde prediJmnt bij de Gereformeerde Kerl: zal vermoedelijk op 31 augustus geschiede11. De nieu,ve voorga11ger is_ in Friesland geboren
op 21 december 1926. Reeds kort daarne. vertrokken zijn ouders
naar Alkmaar, ·zodat ds. Wijnja zijn opvoeding in het westen
ontving. In Kampen studeerde ds. Wijnja theologie. Hij werd
op 24 oktooer 1954 te Godlinze, classis Appingedam, bevestigd.
Drachten zal dus voor ds. Wijnja è"e tweede gemeente zijn.
LEMSTER SKUTSJE
Jle 70-jarige heer Andries Vleer, die d.onderd.ag en gisteren
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11 maeije sil it 35

BINJIJE HARTSTRA
en
KLAASJE HARTSTRAJ.ANS!o!A

ATJE
S.J.Winia
J. Winia-Poepjès ·

binne.

Koufurderrige 7,
30 mei 1958
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Brighton,
Ontario Canada

... ...." .... .. ... ....._

."...."."""" "'······-·········-······•"'"""""_"
""

Har tankbre bern en
bernsbern.
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Met dankbaarheid en grote
lJli j dschap geven wij kennis van de'gèboorte van
ons dochtertje

lyn uêze, dat us lea·&lc1e11 j;lalte en beppe

i boaske
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! Woansdei o.e 28e fan blom-·
: memoanne sil ·i t "50 jier
i lyn wêze, dat myn leave
! vern;i lis leave- a1.de,n,_ sltoan
: alden pake en bèppe
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Met grote vreugde ··en dankbaarheid .geven wij kennis
van de geboorte van onze
zoon
HARil!I
K. Vleer
S. Vleer-: va11 Dljt~
Oosthem, 2 augustus 1.958
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WILLELI NIJD.Al[
en
AJ\TTJE lITJDALlLAGEVEEN

J apie, Tinelce e11. Durk:. Yler-

den verblijd met a.e geb"oorte van eet! zusje

J. boasl:e · bimTe.

GEERTJE

! Dat wy se noch lang halde
! meije is de winsk fa;.T har
j ~=~~. bern,

J

slrnan- en berns-

Alde1Joarn, mtieije 1958
D 26

l Weaze

Alhiel gjin drokte
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G. Vlijn.ja
s. Ui,Jnja..:Zeilstra
J

Oppenhuizen 144 H.
27 juni 1 958
GEBOREJT:
JACOB

zoon
. Bui tE

l:TEN.
BOHElh

I11 het zielcenhuis_ te Heren.,..
veen ove.rle ed, i1og vri.j on~

.ANNA

verwacht, mijn lieve, onverg€3telijke VTou-rr_ en· onze zor-g~ __ :

3hter van

zame moeder, behuwd- en grootmoeder
·

<lan van Gelderen
::;n Lucie .].[. Vleer

1re, juli 19580
(
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FOIOE WI<llITA

. ·········-··-"." ...................:·.::::~::;

in de ouderdom van bijna 69
jaar, na een gelukkige echtvereniging van 45 jaaro

'
J:KOUWD:
Gosse HEPKEJ;!LA
en
<letske WYNIA

Heerenveen, 20 juni 1958
Schans 14.

1Ticólaasga

juli 1958

Llega
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DOUWE VffilIA

rHOUWD:

en
KLAASKE TUININGA

Fokke DI<lKSTHA
en
MAAIKE IH<lNIA

..

Llega, juli 1958
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PHOUWD:

l;,j oerd .ZI<lL,O:~·FtA ·
en
Geertruida VffiITA
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"

"" "

"

~

"

hun voorgenomen hu-

hun

o~de!s,

welijk, waarvavi de vol trel<king
D.Vo zál plaats hebben op vrijdag 18 juli aoso, des namiddags
Kerlrnlijke bevestiging om 2.30
uur in de Gereformeerde kerk

_...............
.............. ..""... .. ........ .. ......
...... .. .....
.." .......-."."....
.... .. ..... .........,.•....,_.._____ .. ...•
"
"""""."""

n~mens

VaJ.1

. : " om 2. uµr_ te 1/(oµrr:nel_so

iarsterbrug, juli 1958
"""""""""

geven mede

ke11nis

""".;.".:

""."

,Muurling en GoWI<lN<lA
juli 1958

"" ""
"",:
," ".""

do.or de V/eleerrraarde heer Ds"
Vi oP. l{o Pautiels.

Lollum, ileijummerreec1 5
Wonm1els, Hofl<amp 67

-54bij de hal'dzeilfüo.g voor Lemster vi sserssche11en op het Ijs el:...
n1eer n1et de bo-Gtër LE21 t~7eede 11erdo Het vra·s een jubileum1.1edstrijd •1oor de heer Vlee:r 9 ·,-rant h.ij hee:ft nu gedui--ende
vijftig jaar aar>. dit hardzeilen deelgenomen.
Artis 'las decor van_:celevisiespeL

OrLtrèepstel" Tarija _1(oe11, pas donkei-·bruin verbrand terug _va11·
valrnntie, had gi stermic1dae de hulp van oppasser HENK NIJD.Alii
nodig toen zij met a_e poema Quito vooi' de t.v.-camera moest.
Dat yras -\foor de ·ge:nei-·ale repetitie van de cletecti ve nv. d.
Kv..i1st is gee11 heer 11 van Jai1 de JÇock, maal" Qui to ve_rtil::te het
om uit zijn k.:oele 11ok_ te l~ome11s ·zodat de oiJp.asSer zijn toevlucht moest nemen tot een groot $tuk rauw vlees. Dat kreeg
Quito overigens niet \7&".lt, zei de potige oppasser,. als hij
te eten lnijgt, <l_an komt hij helemaal niet meer voor het hek.
Deze opïnerl::i11g ·demonstreert dat de 1Jo C$ R<> V. alle m~-devrerki11g·
van Artis heeft gehad om het spel, dat over handel in verdo1re11de middelen ging, i11. de diergaàrde te lat_en spelen··. Trouvrnns· politie ·en··spoorvregen hebben· ook een clui t in het zal,je
geda,·ai1" Een deel ·va.."'1 de g'e··sc:hiedeni s speelde zich- af op een
goederen-emplaoement - on de N. s. stelde het emplaceroent a_ru1
a_e Plantage Doklrnde lJeschilöëcar. De ;:ioli tie heeft het gis-··
teravond helemaal afgezet.

J

(4.8.1958),
GIETEN.- Henk lhjdELl)1 uit Ee_lderwolde heeft cle ronde van
Giete11 ·gevronnen. J:!le-'G ·veel- ma_cht svertoor1 fi11i sl1te hij met.· di'"'ie
i"Oil_den Voors'pl"'Ollg OJ? z·ijn naaste concu1..:.re11ten 8n be-r.'ees-- dàar.;_
TI1ecl8·,.-dat hij or1get1.rvijfelÇI. d~' sterk:ste nooi"'delijlce ren11e1"' is"
D·öe oudste 1eci_en icrni den Koniül::lijk onderscheiden (1.6.195)
Rec'ti'tie_ jubil_~__e_l1-'.l__Q_on.2,_o~dia. -------- - ----------OLDEBOORH. - Muisst_il nerd het zaterdagmiddag in Hotel G_oerres bij de grote- -rec-eptie van het veertig-jarig fanfar-ekor1}s
Concoi dia, toen bui ger,1eester J. Anker vertelde, dat hij _in
opdi'acht van Hare M11je stei t Konirigin JuliaJ'la 'c1e heren S. Poepjes, P .Hai msma en W.NIJDAH de eremedaille, verbonden aan de
orde \TaJ.1 Oranje liJe.,ssau mocht- Ui tx·eil:en voor· hun: veertigjarige trou1.7 aan c1it lcàrps. Een groots mome11t lJas het!I toen mevrouu Ai1ker haar deel van de taak veri'ichtte en de drie heren
de ei emedailles opspeldde, te:n7ijl de burgemeester intussen
liet uitkomen, dat ·hierin het hele lrnrps geëerd nerd.
·-Mevr. n. VIINIA te NIJEGA won de eerste prijs met de surlilprij svraag. Een vrasmachine of centrifuge.
0

0

0

0

0
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opvatting en in nog veel meer~ ZlJ toch altijd het voornaamste voor alle Nijdams zonen en dochters. die prachtige
.
'
zi11 vai1 ons Nïjdamst:ra-liedg
"Il~

NIJDAUSTRA ZIJN WIJ EEN ! "

Alkmaar 9

H.NijdaD Lzn.
H 0 B B Y

1

S.

Hartelijk dank neven voor Uw artikeltje dat geplaatst
wordt onderde :rubriek nHobby 1 s". Zo 7rordt ons blad y;erlrnlijk een familieblad, zo komen tJe tot een beter begrijpen
van elkander.
Deze lr.eer rel>::en il-c OlJ de i1eve11g
Sov~d.Leij~

Allilllarijp~

J. Vleer, Dronrijp.
G.A.Nijdam, Dellem;eg, Epe,
Toezendi11g liefst voor '20 ok:tober ao

S11

Reclaoteur.
Andijk, aug.

1958.

Geachte Neef .!

L

Of ik een hobby heb ? Ik geloof het niet.
Althans niet in de zin van: je staat er mee op en je
gaat er n1ee te bed. l/'fel ben il: een gx·oo.t- liefhebber van m111
dagelijks krantje, en mag ik graag wat met kruiswoordpuzzels
spelen. 9 maar daarvoor is het Yloord,~ ;'hobby" te zvraar . .
I•det veel ge11oeg·en lees ilc 'ran de hob1Jy 1 s van a11deren 9 e11
denk dan vaak, Fat ben ik een sukkel.
Als ilc me da.vi af1.rraag hoe dat k:an (zo11der l1obby), zocht ilr.
de oorza,al';:: 11ier1.ran i11 het feit 9 ei.at vele11, n1isschien '~7el de
r11eeste hobb;y--bezi ttei-·s 9 in zek:ere ;;d.ienstbetreld-:ing 11 :staano
Zij gaan dan hun eigen initiatieven op deze Hij ze uitleven.
Nu behoort o.g. tot de gToep zelfstandigen. Eiger1 __ baas zo .
gezegd. Ik ben n.l. reeds + 40 jaar tuinder en teler van
tuin- en bloemzaden, en ook vele jaren van tulpen en gladiolen. Dit brengt mee, dat men gedurig moet bezig zijn, met
mogelijkheden in vele i ichtingen, die veel tijd en krachten
vragen, boven c1e tijd dat je praldisch o·!erkzaam loent.
Mijn .conclusie is dus, dat m1 n hele dag in 11et teken 1;-a..n
een hobby staat, went daarmee wordt ook veel vrije tijd gevuld, althans voorzover deze niet voor andere (ideële) doel0

eiriden bescl1ik:baar rnoet zijn.Q Is miJn conclu..sie d-µs juist 9
dat hobby 1 s het mee_st te vi11den zij11 bij hen die geen. eigen.
za2Jc of bedrijf helJben ?
Tot slot nog ee:n Yie11s" Il<: zou \-rel een.s Yrille11 ~.-;eten \7at in
ell<: "va1',:::li het mooiste en het moeilijl<:ste is~ Een lJui tenstaa..nder (en dat zijn 'ire op z'n beurt alleBaal), kan dit vaak zo
moeilijk beoordelen.
Vriendelijke groeter1 van
D.Nijdam.
And_ijk-Oost 94.

Deve11ter o

Hoe-vrel ik nieen. 9 dat de fotogi-.afie al eens eerder een onderYrei"p -vw.1 onze hobby-rubriek is g·e-r1eest_9 zal ik: toch al_s men
11
illlJ nc\ar 11ijn liefl1ebberije11 Vl"aagt 9 deze. tale van
sportli op
de voorg·ro11d stelle11" Gelulckig: bestrijlct de fotografie z.,o'n
uitgestT·el:t te1-.rei11 5 dat me11 er niet. ga.UYi over ui tgescl1reve11
raal;:::t e11 het geve.ar or.:i in 11erhaling· te trede11 is evenmin
groot"
Zelf 11eb ik: ràij 1.781 eens afge•rra2"gd 1.~2~aror1 i}::: eig·enlijt: de
fotografie als 11obby beoefe11" Een van de rede11e11 moet ..-:el
zij11 (als men het 11 Fan1ilie-blad 11 ter l1and i1e(:n11t) ~ dat toch
bij ellc lid vai1 011ze vere11iging Yrel een zekere drru1g aa1Tcrezig
is feiten en beelden van ·het heden voor de toekomst te be,-raren.
Uit deze regels blijkt reeds dat ik (ook) fotografeer met
al·s 2;rÓ:r.1d-too11 het vastleggen vai1 beelden te11einde daaJ." in
de toekornst een 2.arçl.lge herinneri11g aru1 te lJeleven.
Nu il>: mij voor11ari18iijl-c heb :toegelegd ·op het ·maJ.ce11 'J2J.1 lcleu~
re11-dia.t s is de rilogelijL:h·eid g·esêhape11 OIJ oolc de stadsbeelde11
vai.1 de plaa~ts Vaïl i11.~ro11i11g ·-rast te legge11~ bij de z-rvart·-Yri t
:fotografi·e heeft rnij di·t i1ooi t bevredigd ter-r1ijl VllJ i1u· van
de· gep·roj Gcte·e;L'"'Çl.e- lallti~renplaé1 tj es veel genoegen beleve11"
Vlru111eer de me1Tsen het fotog'J;afeT•en be\llist {2;aan beoe.fe11e11,
l1Gbben ze er meestal spijt van niet veel eerder begonnen te
zijn~ dit geldt dBJ.1 specia,o..l \,-oor ..de vaders öf n10oders · vru1
opgroeiende gezi11ne11" Il;: vril 11ier heus niet raee be..-reren; dat
nu
plotsklaps een ieder zijn fototoestel mei; andere ogen
moet gaan beschom-:en alsof het een kastje is è7aaruit zonder
me er 1.7ondere11 tevoorschijn getoverd 1;:un11e11 V!Ol"c1en.i VJel. r~~ad
il;;: echter ee11 ieder aan eens i11 zijn leve11 voor ongeveer
f. 1, 25 een boekje over fotografie te kopen zo de bezitter-

-57-', van het foto.toestel tot2.al geen ver·stai1d va11 -fotografi.e heef.t
I11 zo'r1 boel;;:j_e staat ee11 ha11d lTOl Yie"t;eris,7aardighed8n die, _:to?-·
gepast, met Gen een veel beterG kuali tei t aan foto r s opleveren.
Oolr op een geheel m1dei-- gebied beleven mij11 vrouyr en ilz
>.reel plezieT· aru1 c1eze hübby" v~re· zij11 i1._l~ soms avo11de11. achter·ee11 bezig inet het n1011terer1 vru1 de dia r s, die mij11 -vröuvr met
de smalfil111-cal11era op11eeï1to Naast de ge11oege11s Vê,ll het samen
beoordele:n en veranderenJ is het steeds een ·p:;i:-ettige ge1-raaruording de produlcten op het doel: te zien verschijnen.
Na verloop van jaren zullen de nu vastgelegde .belevenis~ sen voor ons in Yraarde stijgen en dit geeft' ons het prettige
besef van het beoefenen van een waardevolle liefhebberij.
0

J.a Vleer"
H E ·T

R E K E N S 0 M M E T J E.

Graag uil ik het nog even hebben over dat rekensommetje
van die guitige neef uit Alkmaar. Ik had. het spoedig door,
dat de appels door een juiste verschuiving, steeds het geTienste negental opleverde.
Ilfl:ag· il<: ook: eens een l>.:lei11e bijclrag·e levei--e11 ? Het is commissiev-verk"
Een rij;7:iélhandelaar verkocht 8,2.n 2 personen, elk eon fiets
voor f. 25,-- per stuk. De knecht ham deze f. 50,-- in ontvangst, en zijn baas gaf aai1 deze knecht voor ied_er f"_ 2,50
terug al~ k:orting, maar inplaats van deze f. 5?-- terug te
geven aan de betrokkenen, behiel'd de knecht f. 2,- voor
'zichzelf. De anderen kregen dus ie der f. 1 , 50 terug en daardoor hadden zij f. 47 ,-- in plaats f. 50,-- betaald. Volgen.s
Laeze berekening had de knecht dus r. 3 ,-- moeten 11ebb.en,· maar
h.a.d er slechts f. 2,--. \~aar is die gulden. gebleven ?
D.Nijdam.

Andijl::
F A N

I T

F R Y S K E

M E D.

Voor mij ligt het "Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforba.n", een uitgave van de ï"ryske Akademy. Het is een boekje
van 138 blarl.zijden, aardig geïllustreerd met yeel wetenswaa.rdigl1eden en vele ltlv-artie1"stevter1.·
Van de illustraties noem ik een portret van wijlen notaris
Nanne Ottema, die een bekend kunstbeschermer was; vanReitse
en ·Auke Bloembergen, die behoorden tot een invloedrijk l;:a,s-

.-58siersgeslacht te Leeuwarden. In het ;Joekje staat een ui tvoe-·
· rig artikel van Jhr. lJ.J. van Lennep over deze typische manage:r-familieo Vooi"ts is --eT een J)re11t van de >.rroegere Vlal ta-

stins te BozUiil. Hierbij' is een beschrijving van het adellijke geslacht Walta door D.J. v.d. l.!eer. Een plaat van het inte·rieu:r van de enige ja~ren gelede11 geheel gerest8.uree1"de ls::erl<:
1ra11. Bozum is zeer rn.ooi e11 doet je lJeslui te11 eens een lJezoek:
aán deze lcerlc te bren,g;en.o
Het boelcje begint met ee11 overzicht van de 1Frei-·l;:zaam...1-iede11
van het Ylurkforbê,n gedurende september 1956 - septeçber 1957

van de hand

Vai.1

de secretaris de Heer TI.S.Roarda. En dat is

heel Ylat" Il: lcan er slechts\"'Binig uit aa:nl1alen. El" zijn Üe a.
vier lezingen gel1ouden~ over de 1Jek:ende adellijke far11ilie
Liaulce1na, over oud Leeu\7arden 111et filr1, over de- band van
la...'1d, volk en boerd.erij, over de schui tmakersfamilio Eeltsje
en Aulce va,n der Zee te Joure·"
Verder heeft ·het :V-Iurlçforbän \rele plaime11 in studie of :reeds
in. een ver gev·o1"derd stadiUIJ ve.11 gereedkomi11g 9 b" -v. over
gT'aÎscl1i-•iftc11 011 l"OU\"!borde:i.'1~ o-,rer ee11 uitgave bevattenë'te 900
i1aii1e11. in alfe,betische volgorde uit de bijlagen van de civiele sententies .van het Ho:t' van Friesland gedurende 1700 - 1727.
1-Iieri11 zal r.1e11 lruru.1en vinden oudoi"dom, beroep, v1oonple.ats. 7
te starüo11ten, l.;.:e,arte11 va.n stul:l::e11 lai1d, hl1izer1, brieven 9 enz c
ve.n onze voorou_ders" J,Iisschie11 zijn el" ool>:: Jij 1ra."11. on.ze ge-_
slacl1ten e11 aa11vcr1.-ran.te Î8.L1ilies" Deze uitgave k:ai1. verlrregen
T"rordon door in te tol~e11.e11 voor f" 5 ,-- 9 voor ledo11 e11 stipers
van de Fr3cskè l\lcadeçy f. 3, 7 5.
Daî'l vi11d.t :rJ.Gl1 in liet boelcjo gege\re11s over ope11bare i11stellinge119 coE1missies 9 1Terel1igi11ge11 enz~ ~Yist u, dat er in
F:ciesla11d reeds 13 stichtingen e11 verenlginge11 zij11 van Frie-)
so f3lllilios ? Enkele geven net als wij een periodiek uit. Het
lijl:t L1G 1,-:el va11 belang~ dat v1ij inet déze -zusterstichtin.gen
ui:t~7issel.ing houden ve.n organe11 en i11. onze blaadjes ell-caar
op a.e hoogte houd.en van. ;;rnrlczaamheid en streven. Misschien
l-ca11 daar nog ee11s iets uit groeien- 9 dat- V2.i1 veel bela"ng zou
lru11J.1en zi j11 -v-oor onze farnilie-vere11igi11g"
Nu er een. steeds 1üjdere belangstelling ontstaat voor de
11eraldiek:(-r1apens~ vlaggen) is er in overleg niet _·de FiJsk:e
Afcademy een Fryske Rie for Heraldyk ingesteld. Neef YI.Tsj.
Vleer is lid van cleze Rie.
Velen 11eblJen voor dit je,Etrboel~je ee11· l~r:artierstaat ingestuurd~ -rtelk.:e door gebrek: aan ~laatsruir:1te_ niet vei--der terug

-59kon gaan dan einde 18e eeuw. Zeker zullen er onder ons zijn,
die belang stellel'l in_ ee11 of meer vai1 deze lcv1artierstateno
Uit vorenstaande blijkt, a_unkt me vrnl dat dit Jierboekje
1958 er mag zijn.
A. Vleer.
D E

L
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overgenomen uit het "Friesch.Dagblad", 6.9.195E
.
. .
Het hollandse_ nagras is in he.t· Fries- nijgers. Of neigers?
Dat hangt er van af, hoe men de betekenis van Jrnt 1-riese
noord opvat. Is het nagras of nieuvrgras ? Wij. zullen het niet
ui tmal<.:en"
Vroeger vras de nijgersûngetiid vacl<: een heel gegriem. Korte dagen en vochtige nachten, het vms r.1aar een hele toer, er
nog hooi van te mal~eh~ donker g.elcleu:i'd hoo.i 9 dat_ vboI' de veiligheid apa.rt vrerd gehoua_en, in· een blokje op het erf, op apa.rt op de bÛthussoud~fr. Deze moeilijkheden ziji1 nu grotendeels verd\ienen, sedert ongeveer 75 ja.ar geleden het inlruilen in zy1ang is gele omen"
Wij ontvin:;en va.n een bevriende rele.tie in bruikleen een
schrift met Friese g·edichten. Ze. Zijn __ van de hm1d va.i."l l{"G"
IUJDJ\M, die nu een eem-: geleden boer was in llkkrurn. In een
va.n die gedichten handelt hij over de nijgersûngetiid, die
bij hem in het j10,a.r 1836 afgelopen vms op 18 october. ·
Wij geven het gedicht in de spelling, die Nijdarn gebruikte.
Op het Nijegaeshaayen dot wy dien k:rijge ha de agti.ende
van de Wynrnoanne a.gtieh honderd seis en trijtig.
En komt i t nijgaes in de baan
V.'at hat e11 boei~ al net te d\-1aan~
Wat ma.t er al en jild uitje.an,
oon- vei ten ~varurnen en de rest
'.7at is er· al oon 1 t boerk:jen 1Je8t-"
De ·poepen ha.a.ijers op het vjild,
0 vree, dat nint en roevten jild.
De onligtied dij. is net dien
Of 1 t stronjtui trijden ,-rud -be gien.
En as dy ko;üt woei t sj ep oer 1 t vj ild
Da.n kostet d2.t nog ek al jild
Dan is het al werd jild uitjaan
Dat j ouv,-t Yml vc,ak 1 en bult ge gri ern

-60Y!ant 1 t vrud maest op éle lette dien
Het vva~2.r wat vrach, de dagen ls:ort
Dan vrol dat wurk prevost net vort,
De mieren km;ir,ie om har jild
De 1)oer die nat r;1ei voll: in 1 t vjild,
Dat kostet hem zijn dagen hier
Al dogt er zomtieds net en sier.
Dit haw il: ekris oendervoen
Mijn boetel.oan 1 ) hie net jmllk joen
Let~andhle~
t

1

tdee=rie~er

t \!Tie just beroer1- en vreir1ig ruee;r:-o

Het nijgaes waad vanzels doe let
Wat hat mij dat en vrurk beret,
En Dulte kosten wat gedruis
Eer ik dat bijtje hae hie tuis.
Het wie in ienen vjirst te let.
October past het haewurk net.
En dogs var ik het hie vanlcaant,
Hijen wij o.e sontiende al haant.
Vol' Grouster merk hie vlij 1 begien
En dei of t17aa er jit vor dien.
Het is nouvr sa. L!ar havr ·ik ker,
. Dan dög ilc leau ik: 1 t noói ii \~~er.
1 )

bûtlên.
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