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Wij helJ.ben dan het "heerlijk avondje" gevierd; dat
was op 5 december. Veel zoetigheid gegeten en misschien
met de lç:ir.Lderen

gezongen~

"Zie de maan schijnt door de bomen"
De radio gaf de liedjes heerlijk door. Op dit feest
volgt het Kerstfeest.
Ook dan wordt er veel gezongen en zoetigheid gegeten. Ogenschijnlijk is er geen groot verschil tussen
deze feesten.
Ja toch, een Kerstboom ! Deze wordt per meter be·taald. Hoe groter de boom, wat hoger de prijB. We kopen wat engelenhaar. Ook dat gaat per meter, en nog
enkele versieringeno Moeder komt binnen met een groo·G
lcerstbr<9od.. Doch maald dit dan een verschil in de
feesten ?
VYe 1:.;eten van het Kerstfeest; dat er een kindje
werd geboren in heel arBoedige omstandigheden; geen
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wieg, geen kleertjes, Weet u wel moeder, zegt uv; dochtertje, dat het kindje geboren v-rnrd in een sta,l, en
enkele doeken v1aren de kleertjes en de v1ieg was. een lcrib.
Als we er zó bij bepaald vmrden dan komt de l)ledi tatie
als een sprookje,
De.Kerstboom brandtJ het suikergoed smaakt best, Maar
het bovenstaande heeft niets met het Kerstfeest uit te
staan.
Het Kerstfeest is het feest v2n de geboren Christus.
Dit feit is van alle sentimentaliteit ontbloot.
·\
"En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gei bod uitging van keizer Augustus· dat de gehele werela_· be'Î
-...__~ (;""
schreven zou vvorden" En zij gingen allen om be.schre-ven
te v1orden 9 een ieder naai. . zijn eigen stad.,. 11
·,,.;-}
Dat v1as een lange reis voor Jozef. en N[aria 9 die van
F Nazareth naar Bethlehem moesten gaan. Ongeveer 150 k.m.
Een lange reis 9 in aamerlç:ing nernende het bergachtige
) land, en het vervoermiddel, de ezel. GeluY-Jdg was het
' zomer 9 tenminste daar vvijst de lege stal o:p 9 -...1aar straks·
het lCind geboren zal VifoI'der1"
Een tvüntig kilometer, vanuit Nazareth, bereikten zij·
de
plaats waar thans de weg doorsneden wordt door de dew marcatielijn
1
tussen Israël en J ordan~ë 9 en l-come11 dan te
,,j Dothan •.De weg leidt dan veré'er naar Samaria en Sichem,
i:f Het is geen gemakkelijke weg. Herhaaldelijk: stijgt en
'
daalt hij. De reizigers gaan verder op naar Silo. Dan
)
gaat de vteg het zuiden in ne,ar Ramalla. Daarna komt
f::f }1et ontroerende ogenblik 9 vvant ~.12.ar ze nu staa11 op deze
' 11euvell~am 9 zien ze Jer·uze,lem,,.
j
Hier op deze hoogte hebben Jozef en ~.[aI·ia enige oge11 __
'.' blikken vertoe:fd. Dit is de heilige stado Gesterkt gaan
ze verder:; zij hebben de heil·ige stad gezie110 f,_~aar ze
\
.) moeten verder ! Ze g·aan het Kedrondal door naar Siloam.
f. !
V Rechts van de weg de vijer Siloam, die ontspringt aan
een bron in het Kedron-dal, Lichamelijke vermoeidheid
.! drulct hen 9 maa,r ze moete11 naar J~ethlel1em" Zo l{:ome11 ze
bij een ]Jeboste hoogte, everc bniten Jeruzalem. Links van
de Y1eg de Jood.se begr2,a:fplaats. Wanneer dan de weg Jerichho ornEfde tohliji'Eberghheen o·~atd, lhcronkel t zichdde, weg B
: ethl e em- ra a, ; en euve 101 ar_ se ap, v;aarvan e neuve 1 s
soms bergachtig lijlcen. En eindelijk Bethlehem !
.e willen nu nog even vertoeven in de velden van Beth--... ;--._
,.
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lehemo De golvende vlal,te, die naar beneden loopt en
,,.1
atraks weer stijgto Dat zijn de velden.van de herderso
Daar zijn ook: nu 11.og· herdeT'S 9 . die 11un langharige gei-ten met hun prachtig gedraai8.e horens hoedeno
"En er waren herlers in die zelfde landstreek, zich
houdende in het veld, en hielden de ne.chtwacht over
·hun kuddeo En zie, een engel des Heren stond bij hen
·en d.e 11eerlij~:heid des Heren omschee11 11e;_1 9 en zij vrees{_:,
den mE;::t grote \rreze" 11
\
Laten wij nog eens even net Jozef en Maria, Bethlehera biru1e11 gaan" Geer1 ~plaat.s voor hel'l in de 11erber.g"
In een stal, een r;rot 7 VJer_d tenslotte rust gevo1'ld~n. Er1
\
hier vindt het grote gebeuren plaats.
A
,...,
"En het geschiedde 9 als zij daar ·\'-:aren 9 dat de dagen
! ,
vervuld Ylerden 9 dat zij (J'viaria) baren zou~ En zij
!./
i
baarde haar erstgebore11 zoon en Yrond Hem in doeken e11
legde Hem i-ieder in de lcrib_be" 11
Dat is.het Kerstfeest. Kerstfeest spreekt van grote
dingen. Kerstfeest spreekt van verschrikJ.r,ingen en van
vrede. Van verschrikkingen ,-,·aar moeder Ha.ria later dit
van zegt'
"li1acl1tigen heeft IIij van C"e troo_1'1 gestort en eenvou-c1igen .verhoogd" n
-van vrede ! Imrnders _de 8l'lt;'e1en zagen al achter de
·{:'
}:::ribbe het n.ieu_1Je Jeruzalen1~ 1;rant ze zingen van de n~ .1
yrige vr8de o 11
~.:1

De Voorzitter"

FAN I T FRYSKE
.r~
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'l'er gelegenheid van het 6e Fries congres, dat 26, 27
\
en 28 juni j .1. te Leeuv;arden vrerd gehouden, had de
1
Leeuwarder Courant bij zijn nummer van 7 juni een bijla- '•'!
i-:J
ge gevoegd. VaJ."1. 11.iet rainder dan 52 pc.gina 1 s~
.\
Deze bijlage was geheel gev1ijd aan de Friese landen
en zijn bev:1oners vai1 Texel tot de Dee11se &;rens en is
het lezen meer dan waard en bovendien goed geïllustreerd. ('
Het gaat niet aan in het bestek van een koi·t artikel
voor ons familieblad de rijke inhoud van deze bijlage
geheel weer te geven. Wij moeten ons beperken en hier
en daar een greep doen uit de interessante leesstof"

•f

'··---- _:-

_.'._;_

-04-

\/' ;:;;.__... -'f''.-

-.::,_.~· --;::-: ._::;;._,__.

. -.

~ ~

....
--·--'-;

-.._,,,_.~

' .- ---

_,,__ •

~-

...

--~

-..·-.: ;,_. . -z- -.'·...:';___.. -c::;;-

~

-;::;- ....._\-=:___}

1I'er. \Ter.duidelijk:i:q_g is een SCl".1.etsk:aart Opgenomen Van
r;·
,. de fries landen' West-Friesland (het noordelijk deel van
\
Noord Holland); J;!idden Friesland (Wester - Lauwers Fries- .J
,, land); Groninger land, Oost Friesland met in het zuiderc
\(,
11et ecl1t-:f::-iese Sater~ai1d (ten ·oosten van. de Ee1ns) l\Toord. ,.) Friesland. Voor de langgerekte kust hebben we. da.n nog de
,;.)
i~ F·rie se" OostÎrie se e::.'1 Iî oo·rdfrie se v1·addeneilanden"
(.~
\
'iiforá.t er· nu· overal I1 ries ges11roken ? Neen I. Zelfs in
\
c} Friesland niet~ denlc maar aa11 het Bildt~ de Stellingv-rer.: j> ven in z" 0,,. Friesland en de l: riese steden" Op onze 1r-vaddè11- · 1
i\ eilanden v1ordt alleen Fries gesprol~en op Terschel-ling inet v~
<-} ui tzo11derin,;;; ·van J:,~idsland en op Schie:r.monnikoogo In Oost
.<-1
..__...:t/ Friesland SDreel<.t
men
al
in
b0 ·ee1'1 eeuv7en meer Fries, maar
[;t
~
in Seal terliin hoort U de Oost-friese taal. In lfoord ]'ries- \
\
'} land; dus over de Elbe tot aan de Deense kust, spreekt
,i
men het Noordfries, dat evenwel door ons l<'riezen, sleoht
of in 't geheel niet wordt verstaan. Bovendien heeft men.
d~ar nog zes dialecten, die onderling zeer verschillen~
Maar er is ondanks de verscheidenheid in taal nog zo., 1reel, dat de be,voners der Friese landen doet gevoele11
.-~:J hoe l'la zij ·aan ell;;::aar vervvant zijn_,
Eerst al door de historie !
Is Noord Friesland niet de bakermat van het i'riezen·don1 ? Vandaa.r troklce1:1 de Friezen Y1estv1aarts naa:."' onze
}·" st:rel<.en tot in Vlaanderen. en zelfs o\rer de Noordzee ;naar
' E11gelando En Iilerlcvvaardig genoeg bij het o:pkoraen dei" Her,11orming i11 11e t begin. van de 16e eeu";·.r 9 zijn Y/eer 11onde:c_{:f den 9 11ooral doopsgezinde:q. 9· or11 des geloofs 'lVille naar
Oost F'riesla..nd ui tge•:reken en vonden Caar '381T nieu',"J thv_i3,,.
\
De sporen van deze Hollar.t.ds-F·::-ieso in-va..sie oritdelct men
,::1
.::~
nog in s·Gadjes als Einden 011 Lee:" en vooral in Fried~":.ah- t
stadij dat zo ecJ1t l'federlar1ds aa11doet ii1 zijn bouwtr&'-1-~
(~
-van· traiJge,lels e11. met zijn grachten<> Zelfs v1erd er .i11 !1.e-!:: ,..._.,j
lae,tst van de 19e eeuw nog in het Nederl&1ds ge;;ireekt h1 . {'
de 1:.erlc va,n E.ndon en 1,1.rerd op de school deze taal onder\
v-.reze11" En hoe1reel J?riese familiesta:~_n:1e.n hebben r.i.iet :'::UI!.
takl;;::en i11 Oost·-Frieslando En da:n is er de --,rerbondenl1eiêl.
door o.e strijd tegen de Noordzeeo
Zoals wij ons tot cle 10e eeuw veilig voelden op onze
terpen,· zo waren het in Oost- en Noord Friesland de
'
vvarften;1 vraarop de boerderijen exi groepj_es hll.izen lag811 . .
\ Deze oeroude toestand vinden wij nu nog op de HalJ.igen,
,-:.j
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enige onbedijkte kleine eilm1rljes voor de lru?t ~ eigenlijl>: i-·estanten. Va.tl· \7eggeslagen vasteland" Daarop liii'onen
boeren, zeelui en vissers"
'VTij v7eten uit onze geschiedenis va11 stormrB.m)_Jen- en
vloeden 9 n1aal'"' de _Oost- en }foord-Friezen niet minder"
Ook daar zijn tientallen dorpen doül' de zee verzYrnlgen
en vruchtbare landen verloren gegaan. Uaar ook daar
net als bij ons, werd de strijd met de grote slokop
aaJ:1gega..an_ om v1eer t6 veroveren 9 1.vat -rvas prijsgegeven.
Deze vorsteling heeÎt zek:er n1ede het l>:aralcter van de
Friezen bepaald. Ze zijn daardoor sterk individualistisch geworden, de strijd maakte hen hard en stug en
gesloten. Ieder 1Joer op de Halligen b.v. had op de
bovenverdieping -11an zijn_ -ç,1oning 9 die nog op zijn si.ijlen kon. lolijven staan, als :0.et onderstuk doox· de zee
was weggeslagen, de lijkkleden en lijkkisten steeds
in gereeO_heid staane Dit illustreert tocl1 1rvel zeel"
sterl-c 9 -i:.rat de strijd 1ran de Frieze11 teg·en de Noordzee
betekendeo
Wat de boerderijen betreft is er naast veel verschil
ool~ nog -rrel ove1'"'eenl-cor:1st" I11 011-S Friesland 11ebbe11 vrij
het lcop- hals e11 romp ty1Je e11- de i'orste stjelpe11, v1ae,1"bij vvoonhuis schuur en stal~en 011der één dal\: zijn gebouv;d" Vaalç liggen deze boe:rderijen .. onder hoog geboomte. Er om heen liggen de velige v:eiden met het prachtige zuart-bonte vee. Dat alles geeft zulk een ui tzonderlijke Friese eigenheid aan het landschap. In WestFriesl=d heeft men een soortgelijk type boerderij als
onze stjelp, daar stolio geheten. In Oost-Friesland
spreekt men Vm1 het Oostfriesenhaus, dat een zekere
overeenkomst hee:ft met onze stjelp, alleen heeft men
daar een hoge to:pge-vel aan het voorhuis" ]laar de stalling Vm1 het vee is net als bij ons met de koppen naar
de muur~ Zo ook in Noord-Friesland"
En dan· zijn er in alle Friesla11den steeds me11.sen gevreest, die zich beiJ·verden or:1 het eigen l(aralcter van
land en volk te hm1dhaven en zich .inzetten voor de
strijd om·de eigen cultuur. Deze strijd gaat van Upstalboom Vm1 Aurich uit de 12e eeuw door tot op onze
dagen in de Friese congressen; al leven de Friezen
nu ook in versehillende staatsverbanden.
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En zo-~ls -ç,j_j ons één voelen als familie., in d~· l\ïijd~n- f/
-stra-stichting, zo gevoelen de Fi"iezen 'lan -~-.:est-Oost en
\
Noord zich één in afkomst en cultuur en blijft-er het
")
heimwee naar een innige saamhorigheido
A.Vieer.
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Natuurlijk neef 0 te Dordrecht, wordt uw artikeltje
geplaatst. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Vi!il t u ons eens verrassen met een artikel a~ver u1,v
-~
bevindingen in Zuid Afrika ? Met veel belangstelling zie \
ik het tegemoet.
,J,
De volgende keer reken ik beslist op een bijdrage van r,
de neven:
S~ v.do Leij 9 te Al...1.anarijp
J. Vleer te Dronrijp
GoAoNijdam~ Dellenweg 7 Epe~

f

'}

Dit zijn dezelfde namen, die reeds voorkn_men in het
septembernummer. Ik mocht tot heden geen bijdrage van u
ontvangen.
Redactie.
Dordrech.t, 22 september 1958,
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Door samenloop van omstandigheden werd de lezing van !.,
de Nijdamstra- Tynge van juli 1958 door mij een tijd\
lang uitgesteld en daardoor kreeg ik eerst gisteren
A
ken11is van uvv in bovenger!oemd nurnmer ·gedaan verzoel<: om
t-7
iets over mijn hobby's te schrijven.
\
Onderstaand dan het volgende:
,.)
Daar ik eerst in 1956, 'k was toen 79, uit zaken ben f
gegaa11 9 V'!aS de overgang naar een rustig leventje VV8l 8811.·
grote opgave, maar zo lang de tuin i1og veel verzorging :.-i
nodig had, slaagde ik er w·.na.erwel in om me aan de ver- 1.,
anderde omstandigheden aan te pa.ssen. Zodra echter de
i'
tuin in het winterdek was gestoken., z,ocht ik bezigheden ,,]
waarin ik bevrediging kon vinden en die vond ik in het
&·
zgn. smyrnalmopen. Van mijn benen kan ik niet erg veel
\
meer vergen en. zo'n zi ttencl vveT·kje trok n1e dus v;;rel aan"
)"
De og·en zijn nog vrij goed en het voor dit v-verk: nodige
\
geduld, heb ik"tijdens mijn verblijf onder de inboorlingen van Zuid-Afrika (·1895-1900) geleerd. Bij de aan- !,··
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yang vai1 ee11 vverl:stul: schijn_t hGt haast onbeg·onnen vv·erk
orn de aangevar1gen taal: te volbi-·e11gen~, doch d.oor e:r re-·
&elinatig een vooraf dool"· j-e zelf te bepalen· ti,j_d aan te
werken, zie je na verloop van tijd de tekening in nat.tlra verschijnen an daarmee stijgt de E..mbi tie om op te
scl1i ten" Sedert het begin lcv1amen gei~eed een tafellcleed
va."l 1. 25 x 1. 25 m; een vloerkleedje van 1.30 x O. 75 m.
en een dres soirloper va.n 1"30 x O" 40 lllc rnet vrelke aa1: -· "l.Vinsten mij11 inboedel tje vre::."d ver-rijkt 9 zodat liet r_est1ltaat ons ~veel v·oldoening schex1kt"
Zodra het voorjaar echter is aangebroken, wordt de
aandacht vreei-· hoofc1zal::elijl: op de tu.iD. geconcentreerà. 9
doch bij regenacl1tige dage:r.1 of e;riur vveer geeft het
lmoopvrerk toch nog steeds een :pl"ettige ui t"1.'V~ijlc-r11oge1ijJ.c-
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A.J.Oostergestel.
~.-i
Het is eerL 011de 1rraag 9 of er speciale dichterlijlce
o:;.1c1er.rlerpen zijn, zoa.ls de maan en de liefde 9 het vvoud
en de s_torm, de sneeuvv en de dageraad" Of ka11 me11 ieder
ondeI·vverp dichterlijl{: beh2ondelen 9 zoals Eilde!'dijk: 11e-G
eierh:.olcen ?
KolTijc1ara 9 "'"-':21'1 -r,';rie v.rij pe11nev·r11chtsn J!Ubli0eei~den 9
heeft ir1 de i.vinter va~ 1837 een z1qeT·ende "'J"inge:c gel1ad
en dat ongemalc ald1'cs dichteTlijk 1Jel1ande1.2"
1

0 Y1ïat is mijn vinger stief 'J
0 wat is rt een ongeriefG
Tjulc is mij de hele haan,
Hji t as wie er in de braon<
0 1tvat is ei-· liïd- er.t vrreed
Ej1 11at è.og·t ermij en leedo
0 v.at bin 'k dy krupsie saed
1Jags dan vreits ik: faak op baec1 9
.Al mi.jn wurk is mij ec~ lest,
Want hy lit mij· nooit in rest
En hij tikket as en klok,
Of ha ik het nog zo d.rok.
Ei11l_ir1g vvaad er vvijt en @ei
1
k l'faam ·hem uit de ruft en wei.
1
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En en spelde dy ik naem
MaJ::ke dat er etter kaam,
Derop krige ik wat lins
En het gong voertoon nei vdns.
Sels ha ik de dokter west
Apteker en de hele rest,
Salve kaam net heeg te staen
As ik ta het soepvet gaen
1 k hood hem dermei seft en wiet
En sliep 1 s nags wer stil en Sl'det.
Ant. red.: Karnemelk werd een probaat middel geacht om
een .v1ond zuiv-er te hollden"
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Toen ik op 22 oktober j .1. 1 s morgens opstond, voelde
ik een vrij heftige pijn in de buik. Nimmer had ik daar
eerder last van gehad. De huisdokter vermoed<le een acu.1
te blinde.darm-ontsteking •. Om half tien was ik in het zie·-'/,
kenhuis, om half elf vras ik reeds geopereerd. Het had
Ç
alles een vlot verloop. Op 29 oktober mocht ik weer naar )
huis met de boodschap nog een vreek volkomen rust houden
en daarna kalmaan beginnen.
(
Bij mijn thuiskomst vond ik de briefkaart d.d. 28 okto-.j
ber van onze voorzitter met het verzoek een bijdrage voo"I"/
de Tynge te schrijven. Hoewel dus rustend, heb ik daar
\'
toch maar aan voldaan. Zo'n geweldige inspanning kost
1
dat nu ook -i;-;eer niet" Il~aar 1.:-lel druk.t zo 1 n recerite get:-1
beurtenis een stempel op· de gedachtengang. Men bekijkt
{'
de za..~en 9 het leven 9 ook het persoonlijk leven 7 toch
\
iets anders dan a:nderso De sleur y,rerd even gebrokeno
,;_;.f
Men werd plotseling voor een ernstige persoonlijke re(·
ali tei t geplaatst. Vergeef mij, indien dit stukje. daar
, .•j
de kenmerJ;::en van draagt"
Een blindedarm-operatie is tegenv1oordig niet zo iets
('
bijzonders meer. Het is best mogelijk, dat tientallen
1
neven en nichte11 dit vvormvormig aanhangsel ook: niet
.:1
meer bezitten". Het aantal geslaagde operaties i.s ook
.::'
zeer groot. Waarschijnlijk benadert het ·i'1el de 100 %.
~
Maar toch 9 indien je er plotseling zelf voor staat 9
spreekt het toch vrel even aan. Tenslotte blijft het
. ,;
een operatie 9 eer1 l~unstmatig·e ingreep in le-ven.d weefselo -~-·~,

f
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En iedere kuns-t111atige ing-neep in natuui--lijlc leven
bre11gt risicor s ü1et zich.
Daar is het moment, dat je neet, straks is mijn
bevmstzijn verdv1eneno Van alles· wat .er om 111ij en met
n1ij gelJeu_ren gaat helJ ilc geen v1eet meer • Hoe zal het
zijn:> Yvanneer ik stralcs vreer bij koiJl ? Zal dat moment
er vveer zijn ? Vlant lJij alle perfectie in de opera.tietechniek:9 de n1ogelijlcheid van._"11et niet n1e~r terugkon1en
blijft bestaai.10 Daarom werkt de gehele medische staf
ook n1e-'c de grootst mo~elijke zorg\n.:i-ldigheid" Een en.lcel
foutje kan immers fatale gevolgen hebben. Meü kan daar
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zijn ogen voor sluitenn Men kan zichzelf suggereren, dat
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de v7etenschap zover g·evorderd is~ dat voor r;.1islultl<::ing·
niet ge•..rreesd 1Jel1oeft te \7oi-·de_n" In feite is dit eve11Yml tooh niets al1ders, dal.1 een moedwillig ontkennen
Val.1 een bestaande mogelijkheid. Een vlucht in zelf suggestie"
Ik ben die 1rieg niet gevolg;d~ Ni:et vol bevmstzijn
he1) ilc a_e mogelij};:heid van een 11.iet rneer teJ:>ugl\:er·en o-·
vervrngen. En het wonderlijke was, dat er totaal geen
angst Y.ras~ Ik vvist 9 en 1veet, dat hoe de uitslag oolc
zou z:iijn, mijn toekomst veilig is. Door Jezus Christus
en Hem alleen.
.Hierboven schreef ik "Zeer pel'soonlijk". Wilt U
het c;esohrevene ook zo zien ? Ik Yiil met d.i t stukje
geen theologie bedrijven. Ik heb zelfs een hekel aan
d.e theologie zoals zij door Yele vakmensen l1edreven
vvordt;: De e11.e dominee maal<:::t T·uzie met .de a11dere doïni11ee
over c1e doop en. over de ui tverkiezi11g" En samen gaan zij
de prieste1" te lij_f oveT' vageVl".n.ir en l\[aria-vere1.-ingo De
ene zegt 9 ZO eenvoudig ga.at het 11iet 9 jij bent >Tee]_ te
ruim" Er moet dit en dat en nog veel meer gebeureno En
de ander antvvoorclt neen 9 maaT de goede intentie is reeds
voldoende. Zo schrijft raen de kerkbladen vol en vorden
de );:erken leeg. Zo worden de kerkelijke vergaderingen
lang en v.rarn1 811. de 11.arten l.ç:oud"
Mijn l3ij-oel zegt het zo eenvoudig: "Gelooft in Jezus Christus en gij zt1lt zalig YJorden 11 " :niets ·meer en
niets minder.
En
mijn neef en nicht, die niet gelooft. Neemt
U mij dit schrijven kwalijk ? Ik hoop var1 niet. Uw niet
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geloven is geheel voor uv-1 eigen,rekening. Ik vertrouvv
(/
dat het op even .goede g·ronden berust als mijn 1rvel-gelo- .~j
ven. Onze f&'llilie.-vereniging moet. voldoende ruimte heb- '(.
,.,
ber1 om elkanders overtuiging te :i;e specteren"
\f
Dat kan best. Dat kan overal, waar mensen bijeen zijn 9i
\
... -~ ·.
die een gefundeerde overtuiging bezitten. Illfag ik u. dan >·J
een voorbeeld daarvan geven ?
.
I~ 1:-ag. op e-en l.:amer tesamen met een medicus 9 die een ,
ongeluk heeft gehad. De dag na de operatie lJezooht mij ,.,!
mijn predikant. In zijn gebed herdacht mijn dominee ook ~
deze zieke medicus, die weet, dat hij nog een lange weg
1
tot herstel voor zich heeft. Toen de predikant weg was, '·.
klonk het uit het andere bed: "Wat vind ik dat rijk,
dat. uw domin~e ook. vo~r mij wilde bidden ! " Deze medious.l
.l
O:•l •·
nu is overtuigd v:r1Jz1rill1g en ziet. hetle-ven en de dood .: 1.
'
dus geheel anders dan ik. Maar een eerlijke overtuiging
i::1.
\ '
va...""1 de een staat open voor de eerlijlç:e overtuiging 1.ran ,
\
.·;
.
vl .
de an d ero
Alzo zij het ook onder ons,
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Het leven biedt tooh
zijn kleine en .gro- ,.,) .
te Verrassingen" Dat ondervonde11 mijn vrouJ.cJ en ik dezer ;
i-·?
dagen,
\
~vVij zouden juist aan taf el gaan, toen er g'ebeld -vverd"_~
Mijn vrou·\;.- ging ope11doen en }0;:,rarn teru.g inet de bood.schap~
nnaar is een mijnheer, "die jou -~vel ev·en spreken "<Vil" n
(
Ik ging; naar hem toe, Hij .maakte zioh bekend als ie- ".,j
mand, die verbonden is aan het Snelrnr Nieuwsblad. De
-!.
kv'testie v-vas, dat d.e Fr>Jske I{ri te haar eerste· toneelavor1df"
zou houden .en nu -rras men op zoele naar iemand, di~ de:ze ..-.:}
11
kritejoun 11 kon_ verslaa;no 1'Ta een pa.ar vergeefse poginge~.
·zo iemand te zoeken, die dat in behoorlijk Fries kon · Ç
doen, l1ad m~n naar mij .\rerv~rezen" Il-;: zat dus voor dat
·:~
baan.• tj.enie.t op de eerste.rang. En terecht! Nog nooit·{
had ik zulk werk bij de hand gehad.
.
(
Afijn, het was nu geen tijd (wij zaten immers aan
!
tafel) om deze kl'vestie br·eedvoerig te bespreken" l\lrijn- \"
heer zou 1 s avonds terugkomen. Natuurlijk gaf dit voor-,,.)
stel aanleiding tot een b:ceedvoerige discussie· tussen
{'
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mJ.Jn VI'OU.W en miJ, Mijn VI'OU.H zag er geen licht in en
oordeelde, dat zulks nou net niks voor mij wàs, Daar
'H~s ik niet van overtuigd en ilc 11elde naar de Jnening
ov~er 9 dat ik. zulk:s eens moest pro,beren 9 er zat v;at avon-

. 1

t')

~

1
natuurlijk (-t

tuur in"
1

s Avonds k1.7am onze '"'Triend terug" 01ndat ik
zijn laatste toevlucht was, wuifde hij alle bezv1aren,
i<J
v:elke wij te berde brachten, met een breed handgebaar
weg, Het zou geprobeerd worden 1
De volgende dag bracht hij de perslcaart; Tjonge,
.,,J
tjonge, wat voelde ik mij gewichtig, toeY1 ik de avond
van de uitvoering met de perslcaart 0}) zolc naar Amic_i tia

f

stapteG Eij de toegang haalde ik deze met een grote

r

À

zvraai uit mijn zak en toonde hem aande controleur.
,.
11
])e Pers", en 11ij vvaarschu1-~,rde ien1ar1d 1.ra..11. het J:iestuuro
Deze bood mij alle ser1.rice 5 die il-c maar lcor1 verlangen;
J
een gratis programma, een zitplaats op de eerste rij
t··l
{.,
va._n h.et balko110 NeE; maar 5 11et Yras in orde"
\
Ik installeerde mij dus op het balkon, voorste rij;
,'
een gemakkelijke stoel met er voor een balustrade. Daa2·-·;1·
op legde ik heel gewichtig mijn blob1ote, ballpoint
[''
en bril en vvacl1tte de komende dingen 51 die gebeuren zou- J
den 9 afo Niet lang daarna verscl1enen een paar conÏraters9:
iemand van het provinciaa.l dagblad en een van een Fries (
v1eekblad.
i-J
Kennismaken, ook bloknotes en ballpoints en ik wist
mij een houding te geven 9 als vras ik -iedere dag OlJ stap
voor de Pers.
En toen begon de avondo Een voorzitter, die opende 9
een declamator, die het publiek danig aan het Jachen
(
.
wist te brengen, een toneelstulc, dat door de &uateu.rs
met overgave vler-d g·espeeld 9 een Ïijn muziel~je en 8811 ba1--··1.
tot slot.
{'
Tvraalf uur ,. s nachts tl1uis Niijn vro1..rvv nog niet naar 1
bed; dood nieuvvsgierig hoe het gegaan v.ras~
.::.'.'1
Ik haalde mijn aantekeningen te voorschijn om het
('
verslag_ samen te stellen, dat die dag_ nog in de krant
moest. En onder een kopje koffie groeide mijn verslag
op het blanke papier.
Een uur later g:i.nc;en we naar bed, met het voldaan
gevoel, dat het was meegevallen.
\"
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s""'1fforgens vro~g op si v1ant nog voor kantoortijd ~·au ik'<
mijn epistel naar de krantenman brengen. Nadat ik had
aangebeld, duurde het enige tijd voor werd opengedaan.
Maar het gebeurde en daar stond mijnheer in zijn pyama.
Afijn, ik werd hartelijk welkom geheten. In de voorkamer bogen wij ons over mijn verslag en namen het gezamenlijk door. De man was enthousiast. Echt !
En zo stond die avond in het Sneker Nieuwsblad mijn
artikel over de eerste Kritejoun van dit winter halfjaar. Snel liep ik het door en op het woord van mijn
vrouvv~ 11 I'Jou ? 11 , schoof ik haar de lcrant toe n1et de 1ivoorden' "Daar zitten een p2a.r stomme drukfouten in"
1
11
t No-i1 ja,?
zei mijn vrouv; 11 jou schr·ift munt oolc niet
uit door duidelijlcheid. De a 1 s en e 1 s lijken wel u's en
i r s""
"Ja, maar het gekke is nu, dat ze van de i een a en
van de e een u gemaakt 11ebben" 0
"Ik vind het toch maar een vlot geschreven verslag",
mijn vrouw weer, nadat ze het gelezen had.
En met deze lofuiting en troost stelde ik mij dan
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maar tevredeno
Of men het nog eens waagt mij 011 het krantenpad te
sturen 9 zal ik maar rustig afwachteno
A. Vleer.
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(Friesch Dagblad d.d. 13 september 1958)
We plaatsten onderlaatst een ontboezeming van K,Nij- {'
dam over zijn late neigersûngetiid , d ie 18 oktober met
Á
moeite werd voltooid. lJat was in 1 83 6 •
Ditmaal behandelt hij in zijn sohrift een ander
chapiter. Hij vras administrerend kerkvoogd, maar heeft
. ,J
het bijltje er bij neergelegd. Er vras blijkbaar een con-··, .
.flict met den grietman. De gemeentebesturen beschouwden (7
nd,lt.din d:e tijkd graadg _het bdebziht vand de HervormdedKerdkt9 A
a
oor ue 1rnr voog lJ wer
e eer , a 1 s een goe , a
b\
ten algemenen nutte moest worden aangewend. In Wirdrun
was de brandspuit eigendom van de kerkvoogdij en Hellema, wiens dagboek wij hebben gepubliceerà, heeft heel
wat conflicten met het grietenybestuur gehad, wanneer de
brandweer was uitgerukt en de grietman meende, dat de
r,
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DICK V.AJIT DER GJILIEU
en
KL.ARA IDA .Al\TIHE lUJDMI

"""""".f [ Hierbij

hebb.en de eer u, ;nede namens
wederzijdse ouders, kennis te

[ rige plicht kennis te geven
het overlijden van onze lie'
rnan 9 vaderS' behuv1d- en grool
vader

geven van hun voornemen in het

JAN

huvJ"elijlc te treden.
De vol trekking daarvan zal d. v.
JJlaa t svinden op woensd.ag 17
.
'-.'
t s na.mi
"d'
"
'
3
0
'
sep -vemoer
a.ags
..._"
~
9
uur op het stadhuis te Leeu1;rarden"
:

augustus 1958,
3us suw 9 Korte L'[ejjerkarnplaa.n 5
LG eu~.:rarden 9 ICoekoekstraa t î 2
....."" .....

"

UIJDAM

in de ouderdom van 59 jaar.
Aldcrum, 11 sept. 1958
'Puindorp 35

i

Kerkelijke bevestiging om 3.15
uur in de Pelikaankerlc, Peli1caanstraat9 Leeu'\varden 9 door
de \7eleervraarde heer Ds.,, L" G"
Pleijsant.

vervullen v;ij. de tr<

De diepbedroefden:
S.Nijdam-Rijplrnma
[ j kinderen, behuvrd- en klein: kinderen.
j GE:SOREl'J:

LEENTJE 9 dochter vang
Jan Calf
enGatske Wijnja
''Tirns, september 1958

... ".",_ ...... -·······

,[GEBOREN:

FOKICE DIJI:s·:rnA
en
TulA..A.IKE V\TifIT.A

H.f\....RI11El'J 9 z o on van /

Klaas Vleer

geven 9 mede namens "vvederzijdse l; ...... "...".
~-~-----~-~~~~-~~::::.."~~n Di~
ouders lcer1ni s va11 hlll1 voorne: r··aE:Hü1NJ5g·····"···
men in het huY;eli jlc te treden, , ,
waarvan de vol trekking a.• v.
. · .ANTHONIE WINIA te Follega.·~
zal plaatsvinden op donderdBg
, ' en
;
14 augustus, om 1.30 uur te Lem~[SAAKJE DE VRIES te OosterzeE

mer"
I<.erkelijlce i)e'\"'"estiging i1-i de
geref. kerk om 2 uu~ door de
Tvèleervr" Heer Ds"J o.I-I"J3innema"

"

,,
>

Follega 18
Follega 9
august117 1..~.5-~

IJ ::__1:f1.::_1T1:::_1-,:~::iT,~1T1±:.f-r\::.<T;.::

Follega, oktober
.. ..
" OVERLEDEN:
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!IlNKTE WYN.I.A
te W o m m e 1 s.

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

BEVESTIGING DS. WIJWJA
Drachten. - Zondae,omorgen vond in de gereformeerde Noorderkerk de bevestiging als derde predikant plaats van Ds. H.E.
Wijnja. Ds. H,van Twillert, die als bevestiger optrad, had
als tekst Jona 3 : 10
De intrede van ds. Wijnja vond des middags· plaats in
de Zuiderkerk en des avonds in de Noorderkerk,
1 september 1958 •
. GESLAAGD'
voor het examen machineschrijven, augustus 1958
M. WYNIA te .Aldcrum.

aan de lagere landbommchool te Lernmerg
PIETER WINIA te Follega
ASSEt~,

1.8 augustus

195~.

HENK IUJDM! uit Eelderwolde heeft zaterdagmiddag op
het T.T.-circuit duidelijk getoond de sterkste renner van
het noorden te zijno

NIEUWS VOOR ALLE

F A 1iI I L I E L E D E N

!!

Wij hopen dan in 1959 een familiedag te houden, en wel
op Hemelvaartsdag,
Deze dag moet slagen en daarvoor hebben wij Uw medewerking, Uw tips, nodig ! Op deze familiedag, waarop wij
tevens gedenken ons 10-jarig bestaan, mag geen enkel fa~,nilielid

ontbreken.

Nu weet U nog niet eens waar de vijfde familiedag zal
worden gehouden, Het bestuur overweegt; A M S T E R D A M •
Het programma•
10

uur' aankomst uit alle delen van ons land.

11015

uur~.~aooooueooVUlt

U het zelf Verder even illo=o

Mag ik het ingevctlde van U ter inzage ontva..Ylgen ?
De dag kan alleen slagen

al~o•o~oooo•

De Voorzitter.
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Nijdam schrijft het verhaal van zijn afscheid als
ad.mini strerend kerkvoogd te Irnsum aan d·e he er T~ A• .J.
Eysinga te LeeuYrarden.
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Myn ouwskeid as Administrerende Tjerkvoud, oon
_ '.!:. ~· ~. !~ É!Y_:'i'.!g!:: _!e _L_;j_ o::w2r_!. _ _ _ _ ·
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Ik ha al rom en jier of tjian
Yn d 1 Administratie •-rest,
My tinkt it meits nou mar ris dien
Want 't wud my ta in lest.
Ik wud te oad, te stief en steeg
Net broekber noag myn vreeun,
Het oade leit my al te heeg,
Ik nye min bedreun.

t/

Er is za volle mear oan vest
As eender jins bestjoer.
Doe ha 'I: het meigenoegen west,
Mar dat is nou gled oer.
Ik had het dien sa goed ik kin
Welligt wie 'k wat te kloek,
Het is te minste net nei 1 t zin
Mar 't houd by oads de broek.
Ik ha van jo de eere haan
Dat ik beredder wie
Mar 1 t is het best nei mijn verstaan,
Dat nom; en aar 't ris die.
En jonge knapen ha welligt
Reeuw zin aan dizze post,
Bestjoer dat is in mooi gezigt
Var vollen swiete kost,
't Is ek var Jïnsoms dorp ï.vat min
~vaodman oer de veert
Ligt boerman 1 ) matig nei het zin
Dat dy har boel beheert.
In

Derbij ha ik het spul bedoan
Dat zei hij my rjuchtuit,
Er help weilligt gin goeddwaan aan
Derom skied ik mar uit.
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Ilt joeg het jild oon Feike wer

Omdat hy 1 t wie vendwaen,
Us tochte der wie hast gjin ker,
Om 't net oan him to jaen.

.:,

Mar 1 k vrit omtrint ;vol vier het ziet,
Het dorp dat moest het ha,
Hoe dat het mei de tjerke giet
Der sjugt men 't minst op ta.

;

lfou hoet het is of weaze mei
Ik ha de brui er van
Ik jaan my uit dy spullen wei
En libje as vrij man"
Kin 'k oos oon je genoegen jaano
Dat zis ik en r t is ii\rj_er

Mei 't ien of oar vor jouw to dwaan
Dat wie vor my pleizier~
Ien din dat my oan 1 t harte giet
Dat is dy skoander pong
Dy net mear als aleer bestiet
En giet.za 1 n skijtersgongo
·~

-

/·

lllJYn goede vreun kom ris by my
By Jonsom oer de veert
Der libje ik stil en vroed en vrij
Tevrede in mijn staeto
Der
Nou
Dat
Van

,.

-·~
'·.:,

bin 1 k van brief en boek ontslein
tocht me wier 't net slim
is ek op de leste ein
jo myn ofskied nim.
1 )bedoeld is grietman.

Tot goed begrip diene, dat Nijdam een conflict had
met de grietman Jhr" Mr. Onno Romst van Andringa de
Kempenaar. Hoewel het niet op de begroting stond, had
Nijdam een schuld aan Feike afgelost, omdat die man
het geld moest gebruiken en er voldoende in kas was.
Dat was de grietman niet naar den zin. Het gedicht is
geadresseerd aan T.A.J.v.Eysinga, die vóór de Kempenaar grietman van Rauwerderhem was en het blijkbaar
,be_!e:i;,met l'J";ijdam kon vinden,.
.
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VVellc.e naam zàl i~<:.

Het is maar een
.... '

vvee

aa11

·i,

de baby geven ?

na~m

zegt men· 17el ee11.s 9 r11aar o

:1 vvat lcan een naam· vtel betelcenen"
Met steeds dezelfde naam gaat men door het leven.
Steeds vveer moet men. zelf de naam zegge11 of spreekt
een ander over of van die naam. Het .begint al bij de
geboorte, ja zelfs vóór de geboorte zijn er dikwijls
al heel wat woorden gevallen. Is het een dochter, dan
naar grootmoeder, vindt moeder. Maar er zijn in de familie al zoveel Fientjeso V\/aarom dan \~eer deze naam
zegt vader. Geef het kind toert" een betere. (mooiere)
naam" Is het een zoon 9 dsn naar groot1rader 9 maar &;root-

;<)

('
·i

f

1

i<l

f'

vader heeft zelf zijn naam niet.zo hoog gehouden"

Vroeger lette men meer op de bet?lc.enis van de naam
dan tegenwoordig. Thans hoort men meer naar de klanken
die de uitspraak erven heeft. Dit wil echter niet zeggen, dat vroeger hij of zij diegene was, wat de naam
betekende. Weet U ;;iat de naam Judas Iskarioth betekent?
"Hij zal God lovèn" Dat heb-ben de ouders gehoopt, maar
hoe geheel a..rid.ers is het Ui t.çel.::oinene
'l'egem;oordig echter, moet de uitgang van een naam
op een "ie 11 eindigen":> dan is .het a:l tijd goed~ Op de
betekenis let men niet meero Toch heeft elke vader en
moeder:i r.aet glans ir1 de ogen 9 gestaard in de \.-vieg" E11
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Hij zal Piet het ene Piet :i en i.-vij derü:e11. 11iet aan
Petrus, i,·:raar toch de naam van afgeleid iS,,. Petrus de
rotsman:i maar Piet is allesbehalve een 'róts~ Vlij 11open
maar, dat hij zich goed zal ·ontwikkelen, maar ook dat
stelt teleur" I11 geda.cl1ten zien Vlo hem al stijgen op
de·maatschappelijke laddero Ver boven de sport van de
ladder., die· 1,qe z8lf lje:c·eil:t hebben"
De.verWE\chtingen van de ouders worden echter niet
vervuld. Piet. m2,akt fouten. Zeker \rn hebben zelf ook
fouten geniaal>:t_-,: _mçi,ar \Ve hadden 11em er zo graag voor_
,
virillf311.. bevraren"
\
Wat is .een naam ?
En toch heeft elke naam een betekenis, in het bijzonder· voo:r· de_· :persoo11 zelf" riij \:ifet8n het irainers wel.
te zeggen, d.at die en "die e_en lfgoed_e 11aam 11 h8eft" :r;Jeen~ ,::-~
dat koErt niet door de lJetelc::inis \ra11 d_ie naarn 9 nog _mln- ~--
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der door de klank, maar door de aanvaarding van deze
naam-(1

f"
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Iemand die rekening houdt met het goede dat de naam in {;c
zich draagt. Nu .-;il ik hiermede niet zeggen, dàt het ge- '·
ven van een naam er n~et op aankomt" Dat allerrninst, maar .-::-i
ik schroom O'liet te zeggen, dat ieder zijn naam hoog moet 't'""
houden. De naam moet een goede klank hebben.
Zeker, de betelcenis van "deze naam~ hield meer in;; dan
;-:.:f
wat hij er van gemaB"kt heeft. ?iet stelt teleur, Ook nu
nog. Dat neemt echter niet Yreg, dat er heel wat Pieten
zi;jn 1 die er 1,vat van gen~aakt hebberio
t-Î
VVellce naam zal ik aan de ·baby geven ? Deze ·v-r:raag 1vordt /.,
aan elk ouderpaar gesteld. Zullen we het wagen met de be-\"
tekeni s van de naaru ?
;::~·
Piet stelt teleur. De hoogste sport op de maatschappelijke ladder heeft hij niet bereikt. Op school ;;ms hij
\
immars nieiï nummer ééno ][aar zijn l:a:ral<:ter, zijn volhouden..... (vult U zelf dit eens in).
·
Zullen we het wagen met de klank der naam '?
VVij kunnen niet gru."anderen dat de nac:ilil ee11 voorteken
zal zijn" \:lij \îîTetex1 niet v.rat 011ze .kinderen bove11 het
hoofd hangt.
Hoe kunnen wij zelf voor hen ee'1 compleet levens plan
,t'l
opbouwen en dan er voor zorgen dat het plan geheel 1,vordt
uitgevoerd"<>?
VVat vve 1vel h.-unne11 is 9 hen. later te zeg·gen~ "\vat een
naam is 7 ilc bedoel vvat een goede naa.n is"
De Voorzitter"
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Het Genealogyslc V!url-ciox·bB.11 9 een a,fdelin.g van de Fr~}TSlce alcadera.;yl hield zij~ eerste bijee11komst va11 dit vv:i.nter halfjaar op zaterdag 18 oktober j .1.
Hierop vertegenwoor<ligde ik onze Hijdamstra-S'óichting,
Op deze bi jeenlcomst vverden lezingen gehot1den door de
oud-burgemeester vai1 Iiarlinge11 9 de Heer Hw'1l'lema 01.rer de
Doopsgezinde gemeente van Harlingen en door de vooi·zi tter van het Wurlcforban, de Heer Glastra van Loon over:
11
H Op en om de t e:r.·p van .Almenum o
In dit artikel wil ik iets vertellen over de interessante, rijk gedocumenteerde lezing van de Heer Hannema.
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Als men bedenkt, dat Maarten Luther de 31 ste oktober
, 1517 zijn beroemde 95 stellingen tegen de aflaat spiji kerde aan de deur van de slotkerk te Wi ttenberg, staat
·c· men verbaast, dat er reeds in 1540 te Harlingen±. 400
dopersen waren, die inhet geheim in schuren of pakhui,.) zen bijeenkwamen om hun ideaal vrijheid van denken in
godsdienstzaken te beleven..
.
..
·. 1
In 1531 op de 20ste maart bracht Likke Frearks, sniJo..j der te Leeuvvaren" het hoogste offer" zijn leve11., op liet
l:,v schavot te Leeu1,,rarde11. voor zijn nieUv-ire geloof~ Zijn
· \ martelaarschap deed Menno SC.mons, pastoor te Witmarsum,
.1 overgaan tot de nieune leer.
f'' Hij en Leenaart Bouwes uit Emden, doopten + i 550 te
Leeuwarden en Harlingen resp. 650 en 550 men;en, die tot
de doperse· sekte v-raren toegetreden.
Strenge plakkaten werden tegen deze selde ui tgevaar. . \ digd. Vooral had men het begrepen op de leraars of verma;::_i ners" Het· aa11brengei:1 van deze verleiders en bedriegers
.,·1 werd beloond met f.
25 ,-- , toen een heel bedrag.
\
Onder de dopersen te Harlingen waren vele Vlamingen,
_:::-~ die terv1ille van hun geloofsovertuiging hun land moesten
;, verlaten en een veilig heenkomen· zochten in de Neder1
landeno Zij vertegenvroordigden de stre11ge orthodoxe
,'.,· richting onder hun geloofsgenoten, terv1ijl de aanh angers
,.,
[ 1 van de Waterlanders vrijzilmige:r, of liever verdraagza• mer v-varen in hun opvattingen(>
Reeds in het begin waren er grote verschillen in de
• ;
[7 leer onder de c1opersen. De onderscheiden richtingen stonden vaak zeer fel tegenover ellcaar. Evemvel ontbrak het
cJ niet aan pogingen on de eenteid te herstellen. Bekend
f:;:' is e~1'1 geza1nenlijlce bijeenl{omst te ])okJ.{'.Uin, V{aar men
geknield en in ootmoedig gebed tot vrede wilde komen.
,c) Doch zelfs tijdens deze bijeerJrnmst laaide het twistmmr
Î'' weer op, Tot de reèhterzijde behoorde ook de vermaner
\ Jan Jacobs, die teruggetrokkenheid en eenvoud predikte.
'J Die Jacob-sekte heeft zich op Ameland tot in de 19e
fJ eeuvr gehandhaafd.
·
De Bijbel werd veel gelezen. Daardoor on.tstonden er
vele vertálingen van de Bijbel. En zo is er ook een Hari:c linger vertaling van i 582.
\
Zoals reeds is gezegd;i trok Harli11gen veel ·v1aamse
,A do ·psgezinden aan" ]\_an Ctez·e mensen heeft Harlingen veel
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te danl-ce11" Zij b::-achte11 er de scheepsbouvv e11 de zee-handel" Belang:cijk vra.s de bmdel op de Oostzee-havens
en de v.reverijen e11- lijnbane11 ·bloeiden"
In de 17e eetlV{ vverden de 1; rie-se 9 Vlaamse, Duitse
gen1.Gente11 tot éé11 gemeente vereriigdo Eén va·x1 de oorzalcen -,-,ras de -Ge:r'Uggang: in leden.tal va11 de gen1ee11ten,
m.ogelijl.c viel door overgm1g na,ar de gereformeerde kerJc"
Het ge1::ion5de hur.reJ.ij}.:: is e,ltijd een zeer zv1raar te
1
,c:.·.:f
verter·en lJrok Vûor de è.oopsgezi11.è.er1 ge;;vee·St 7 hoe'"v-.rel
hun opva ttir1ge11 cl.aar over no!gal hllillaan waren en er van
r~
kerkelijke straffen en u_i tlJanriing geen sprake 1.vas 7 . zo- .d
e.ls bij slecht vei-"v1J.l=1_8n va11 de godsdienstpiichten of
.;-'",
r_,"
een zondig leven,
\
De Ha.rli11ge:r doopsgezinden stonde11 nog al in aanzien~ \
Zij vierden beschouv..r.J. als zeer vreedzaam 9 nae..rstig er.i
;:;}
b2·aaf en rne11 1,vist ook:s d.at ze er goed bijzaten" Daai'"'o:~l ~~deed het landsbestu·,ir· ·~701 eens een beroep op hen 5 als
,
cli t veel geld nodig· had 9 \rooral 1roor het botnven en uit- .t:.j
rt1ate11 van oorlogsschepen. voor de IIai--linger adr.riirali(~
tei t.
Zo hebbe11 de doopsgezinden in de 17e eeuvr op drie
acl1tereenvolge::.1de leJ_-'l~_:..r1ge11. Y!el voor mee1"' dan 1 mill~.oe11 (7
\
gulden ingeschreve11." He~ vvare11 even~.lrel goe.de geldbe-1
le gginger1" Ze gaver!" 4 3. 5 %ren te er1 bovendien e1îige
;-:.J
niet· te ver\--.-aarlozen J?eo~1te11, zoals v1~ijheid voor· i1e-t
u.i toeîenen \tan 1'1u11 godsdie11st;; 1.rrij',i!aring -voor het cl:ra-ger1 va..-vi vva:1Jens 'e11 zelfs :het }(5"esr9cht voo::-- de lar1dse;ol·- "-:.~
7
lege s 9 ;.•Tel uniek in è~e 17 e eeu·\v Y t.Je11 de g'er~for1:rroeJ?de
l-ce1?k de staatsl?..::erk 1,vas" Ook de indirecte 1_roorrechton
'
v~
v-.raren nie-t T7eg te cijfei:·en" De doopsgezinden raochten
1
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geen. v-rape:ns dragen::; maar ze hadden er toch groot ""oe-lc~ng l1i j 5 da_J.; hun }1andel op de Oostzae besçb.errad "l,7erc1
door ee11 sterlce -vloot ex1 vonden het 11iet erg' 9 dat aï2·de.:i::·en daa1"'voor het z·~;raard troldcen en 1.rochteno
In 1654 l<...-y?aJn een doopsgezind 17eesb:u.is -tot staI1d?

dat bestaan heeft tot 1818 en toen '.7Grd opg·e!le"'ren Tve-·
f····

.J
~1

(;t
t ·

1)

ge11s hoge kostel'l er 11et zeer geri11.ge aantal ~r1eesjesfl.
De sprelcer_gaÎ van dit yveeshuis nog en.ige aardige (ij_jzcnderl1cd·en" Orn de hu-rrt.ar·e mari..nen in Ind:..ë aa11 een
'
vrouv-,,r te helpen vverd een beroep gedaan op de y,re9sh·~-;,i.1\
LJen 3 daartoe geschikte vleesmeisjes beschi.J-cbaal" t8 stel- ,_
len 8i1 op de Indische huYv"el:i..j}::smark:t te brengen~
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Ook het doopsgezinde weeshuis heeft daarvoor tnee
f, meisjes afgestaan, In de franse tijd diende het wees-

'

;.:-J

l1uis tot onderdak voor franse solda..ger.1. 9 v:raardoor de
\
burgerij _gevrijv1raard vverd voor inl"C"11artiering" ~Ta de fran-

~,
\

se tijd heeft het weeshuis nog dienst gedaan als kazerne.
Aardig is nog te vermelden, dat tot 1845 de dominee
een
zandloper op de preekstoel had, waardoor hij de duur
t-''
van
de
kerkdienst kon regelen.
\
Zo heb ik slechts enige grepen gedaan uit de rijke
')
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F inhoud- van de lezing van de Heer Har1nema 9 die viel zeer
1'
duidelijl;c illustreerde, 11oe belangvveldcend en le.e-rzaam

,~
f-

7

de studie van oude archivalia is.
1...

In de nabespreking b\r3Jilen i1at1iurlijlc de ger1ealogen

....
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\

\ aan het woord over de "besibbens" tussen de doopsgezin'i de families van Harlingen.
p
Een aardige familie-anekdote vertelde nog de heer de

'

!.:/-

\

Haan"
"Een \lrouvvelijlce sibbe uit zijn femilie v1ilde gaarne

toegelaten vrnrden tot de Vlaamse doopsgezinde gemeente
te I.Jlst (dus ool: daar Vlamingen), wellce gemeente zeer
orthodox -vvas" Over dit

verzoel~

;;rerd door de lcei"l:eraad

diep ei'nstig beraadslaagd. De kerkeraad wees haar af,
wegens,,,,wereldsgezindheid ! Zij droeg namelfjk een
nogal .hel gekleurde hoofddoek in plaats van een zedig
donkerblauvve ! Die 1Jrave kerlceraa.dsloa~en moesten nu
nog een.s een l<.ijlcje in onze v1ereld l:unnen nelîlen !

Wat de lezing van de 7oorzitter van het Genealog;y-sk
Wurkforban, de heer Glastra van 1oon over "In en om de
terp van Almenum" betrei t, het volgend.et
0

Almenum 1,ivas in oude tijd een terpdorp 01J zicl1 zelf,

maar is nu geheel ingesloten door de stad Harlingen,
welke in de grijze oudheid een plaats geweest moet zijn,
die veel vvestelijlç:~r lag; dus 15raaI· 'nu de zee: 11eerschap-
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pij voert.
De tei-·p

\T&""l

Jl..lmenuin bestaat uit een hoG;e lcleirug;;

:!: 2'Ît m A.P., die in de oop van de terpentijd herhaaldelijk is opgehoogd en tenslotte een hoogte bereikte van
5 m. A" P. Op deze terp staat de grote kruiske,rk, de oude Dom van 1Jmenun1" Over deze oude terp .vvar·en veel sa-

gen rondo
Reeds + 700 moet hier door Gosse Forteman een houten

\
f

.\
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-~j Christenkerkje
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zijn gebouwd, Dat was dus in de tijd
~-dat de strijd tussen Heidendom en Christendom nog hevig
..\woedde. Dit kerkje we:rd gebouwd op de resten van de oude
. ,, offerplaats der heidense Friezen 5 zoals dat meestal ge) beurde bij de overgang van het Heidense naar het Chris·/. telijke geloof" De zoon van deze Forte1nan 5 vras Magi1us
t;·Fortema11, ool;;:: een legendarische fig·uurc Hi:j moet geleefd
. ,-l hebben in de tijd van Karel de Grote + 800 en om zijn
"/.,.grote heldendaden schon}:;: deze 11em een.-vaandel en een
keur brief, waarvan het voornaa.11ste aI·tikel luidde, dat
-lde Friezen vri,j waren. Dit vaandel en die keurbrief,
-....-/_moeten
in de kerk van Almenwn bevvaard zijn gev.reest"
V'
\
Op en om de kerk stonden enige stinsen, bel.voond door
,), Friese "haedlingen", of edelen. Tussen deze Friese ede,' len heersten vaak hevige familieveten, welke op bloedif ge wijze werden uitgevochten, Een ·streek bij Harlingen
·t.···j heet de Blinze en wordt door de voll<;::smond de Bloederige
. -~~ Blinze genoemd; ee11 i1aru11, V>'ell{e zeer Waarscl1ijnlijl<: te
t;.' danken is aan de -vvoeste mcordpartijen van de à.kaar vijand.elijl.;: '2.'ezinde adellijke geslachten"
•1
Ifa het~ eerste houten kerkje zijn er meerdere geweest,
·p waarvan men de fundamenten diep in de terp aantrof' kei.
ti' en, klein en tufsteen.
Ook heeft men de verbrande resten
i gevonden van iYel to.vee kerl<eno
~··
De oude kerk -van 1 570 -rvas zeer bou-,~rvallig ge1~rordeno
.::) Daarom g·ing mer1 in 1751 over tot het bouv1en van een nieu.1
1ve kerlc!I die op zeer zvrare funda.i-nenten van viel "b,vee meter
fi dilc \verd gegrondvesto DaaT·duor moesten heel v-irat graven
in en bui ten de kerk worden opgeruimd. Dit gi,f aanleiding
tot geschillen met de- ·eigenaars v·an cle graven» Tenslotte
Y werd een college benoemd belast met het regelen van deze
J bvestie" Alle beendere11 uit de oude graven vverden vei-·za"·/ meld en opniemo begraven. Al de grafzerken, welke in de
kerk cmron, zijn opgenomen. Velen waren zo af'.;·esleten,
1
1 dat men 1e wapens, de kwartieren en de opschriften niet
"1 of zeer moeilijk kon ontci.jferen. De oudste zerk is van
f' 1492. Een aardige geschiedenis is no;;; verb.onden àan de
1 zerk van de vrouwe van Ropta. In een naburig dorp bezat
dj men een gelijke zerk en men beweerde dat daaronder de
~f Vrouvre van Ropta rust'te" Om een ·eind te malcen aan de ge/l' schiedenis van het betwiste graf', ging men in het dorp
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·') tot graf opening over en ..•• vond het ledig. De kerk
t ·van Almenum zo11 dus \Verl{:elijk het graf van cle edel\ vrouv1r bezitten" ].[aar toen ITie11 nasporingen deed 9 bleek
het graf een paar doodslrnppen en enige beenderen te
~\ l1evatter1~ 1iiTelke acl1teloos in een hoelc van .het graf v;ral} ren neerge 1,T\.r~orpe110 Het zal dus \<Vel een r11ystei--ie -blijven,
f::r -v1a.ar nu de Vi"OllT·:e van Ropta 11vei""d begraven"
\
Er bestaan plannen om à.e terp van Almenum aan een
:.} gro1"J.dig 1JodaL1ondei"zoek te 011der-r;erpeno :Dit zal mi sschier1·
belangrijke historische bijezonderheden opleveren. Als
\ dit gebeurt zullen wij hieraan in onze 'l'y:nge ee:n artikel
1 vrij den"
. /.<..."'
\
11" Vleer"

'

r"

)i

. 1

/Cl

f

,j

[.-t

\

;;;l

(t
)"

J3 E K E U D 1'1 A K I U G.

f

7

Vlij ku11nen onze abonné t s mededelen 9 dat vrij dit
\
jaar
:nog het derde Cieel va:n het ?Tijdamstra boek ku:n-·
;:.'.i
; nen laten 1.rerschijnen, sa.Inengesteld door llfeef Y!"~,_;sj"
t:~
1
Vleer"
Het Bestuur~

Vlij hebben tot nu toe tii1ee dele:n 1ran liet ITijdarü-stra-boek in. ons bezit" 1lis.schie11 staart ze bij U in do
f;:.1
• boel.ç:eriJ.-:.:.ast" Daar hebben ze ee1"J. plaats gek:.i:-ege1'1 na_ .l1e·~
rustig of 11aastig dooT'sn11îfelen. van de inho1,1d de::- 1Jo1:,l~en" U 11ad vvaarscl1ijr.!.lijl:.:.. al s1Joed.ig het meest intef.."l
~
ressa11te ge:;Lezen en zag de lar1ge rijen ·1ran Îmnilienan1en van zovele gGslachten eer1s door en geloofde het
toen v1elo }Ju ja, die inventarissen 5 dat -i:-ras col: nog
~-:
i
vrel aardig" rJiaar· -rvat zcu nu bsteJ:;::e11eng een loop Eyte
(eg?); negen i.ndersten trfu trangel 9 trie potseelen
(deel I-66);; een trells;; 4 bijnen e11. 5 kee-te11s (Deel II146);; schabel tje s :1 flalien ( dorsvlegë!s?) een j oovv-(
Deel II - 180) En zo'n begrafenismaal i:n die oude tijd!
Tjonge, ze lco11de1'1 e:r· ';'Jat n1ee o f,rlaar" -verde:r" " o daai· sta,a:n
de boeken te staan in de -Doekenl~ast.
Toch mag ik er graag eens naar teruggrijpen. Dat
is meestal het geval als ik mijn gedachten zo eens
laat gaari over onze NijQ.amstra-familie"
De familie stamt dus oorspronkelijk uit één een-
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1
traal punt: Nijdamstra-state bij Irnsum en bij dat wijde
~1
Yrater: de Gro.uw. Daar waren ze boer. Er werden rJ.Jen geslachten geboren. Die zwierven uit: waarheen? Hoever !
Zeker tot op onze dagen naar alle uithoeken. van de wereld • ..1
Ging er laatst nog nie.t een ichtje van mij na haar huwe- ·'!
lijk naar het verre Arbua l Er bleven ook in het oude
land vronen" Soms dicht om het oude !!nest" 9 -\Taak nog die,
per 11et v1aterland in 9 zoals mijn grootouders 9 die gev;oond >'[f
hebben ver achter Oldeboorn. 's Winters vooral was alle
(
verkeer met de buitenwereld afgesloten. Alles water _om
1
hen heen, Voor hun kinderen en die van de buren, was het ''!
geen doen naar Oldeboorn of Grouw ter school te gaan. Daarf'
om leerden ze het a" b" c" bij een gebreld-cige oud_--gerneente- t
klerk, die daarin de buui t lag met zijn woonark. Ik heb
,ój
er Vfel eens iets over verteld in de l'Jijdamstra-Tyngeo
f~·Er zijn .ook familieleden, die sedert de dagen van Wil,
lem de Oude het boerenbed.rijf trouw zijn gebleven of lie- 1'·i
·ver trouY; lconden blij-lfenc Zij be-~·.;onen nog Friese boerde- ~:?
\
rijen. Maar het grootste deel van de Nijdarnstra' s ? Ja,
,
vrat hebben die al zo bij cle hancl gehacl en wat doen ze
";1
nu" ICijk 9 dat zijn vragen, ·r1ïaarbij je naar het familieboek grijpt" Helaas nog maar tvree de~en. Gelukl~ig 9 vve
hopen dat spoedig het derde deel verschijnto
Dan denl<:. je 9 dat \Vil il~ nu eer1s proberen uit te vissen"
Willem Willems de Oude,. de boer en uit hem ontsproot een
wijdvertakt nageslacht. Hij, het centrale punt, waarom
'~
h'eel de l~ringen var1 de nazat er~ steeds vJi jder en v-vijder
t7'
worden, ja, de hele wereld beslaan.
Het V\fordt nogal een gepuzzel" ]"1aar dat dce ik vvel graag" . .
al is het nu juist niet de hobby van mij neef Nijdam.
Ik l)egin er aan::: vvaar hee11 9 vrat doet men" Puzzelt U
t
mee ? De volgende Tynge zal misschien melden of wij re"1
sul taten hebben behaald.
v
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Sneek.

Ao Vleero

D E C E W B E R.

December de maand van de lange avonden,
December ook de maand van de huiselijke gezelligheid"
Het St. Nicolaasfeest. De Kerstdagen.
Daar gaat toch een wonderlijke bekoring vanuit van het

\
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!
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\
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gezellig in familiekring bijeen te zijn. De lente, de
tijd van het ontluikende jonge leven, is een schone
tijde De zomei", vvam1er v;r:e ontspanning zoeken in mooie
~) strek:.en" kunne1'1 vve niet mîsseno De herfst kan ru-r,v itVeer
\ brengen. Storm en regen. Maar biedt toch ook de vreugde
) van de oogst. Elk seizoen heeft zijn eigen vreugde. Maar
/.•·de tijd van de lange avonden richt zich in het bijzonder
\ óp het gezins- eJ:1 famil:iàev-enc Je zou bijna kuru1en zeg) gen, in die tijd leren we elkaar weer een beetje kennen.
("'Als het VIeer mooi is, als het lang licht is, zwerven
\ v1e allen een k:a11t uit" }îu vallen v1e vveer terug op het
ouderlijk nest.
~-~'
Van dat gezir1sle-ven kunr1en v<re moeilijk te vvaarderend
'1 schrijven. Het is de eerste corporatie, waarmede de
'Î jonge mens - indien de omstandigheden al thans normaal
!:..'zijn - in aanralüng komt. Nergens is c1e invloed van de
\ e·ne mens op de andere zo groot als in het gezin<) Een ge
~.-.; zin is ool;:: ·niet te imi tererl~
' :1
En ""'J"lalc naast 11et gezin ligt de familie" De combinatie van gezinnen stammend uit eenzelfde geslacht. Ook
~) dit is een natuurlijke eenheid" Het moderne leven 11eeft
ook în dezen ver·1i'loester1d ge1r1erl<:t '1 zoals het zoveel ver\ nietigEle, dat uit een natuurlijke groei ontstond. Maar
,) in de oude tijden, toen me1c meer leefde bij de natuur,.
(i waren .het de families, welke de natie vormdsn; waren
\ het. de farniliehoofden, die leiding gaven aan het geheeL
/)
Dit ging verloren. Doch laten -,re trachten te behouden,
{..-·hetgeen \-fe nog bezitten" De eenheid in ons gezino De sa.\ menbinding met onze familie. Daaromzijn vre blij met de
,'} deceraberE1aand met haar gezellige dagen" Daai. . · kur2nen r..7e
1..; in g.enie ten"
t
Niet allen zijn zo gelukkig. Er leven ook mensen, die
,,) vereenzaamd zijn. Voor hen betekenen die geze.llige dagen
'V·' geen gezelligl1eid, maar integ·endeel een nog· raeer gevoe-len van hun eenzaamheid.
,.:)
Als U kunt, vangt ze dan op. Neemt ze op in Uw kring.
t1" En ver.·;.rul t daai"'mede de \''let 11311 Christuso
1
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. He~. oude Ujatardis bijn'." weertom; hedt ntieuwe jaar is
1'e grJ.Jpen. i
e ervaring we en we a een jaar zo
"om" is, maar ook dat er soms in de weg van een jaar
zulküeks?hehrpet b?chten.zitten.
.
h'
f
o in e nieuwe Jaar gaan we missc.ien 1 angs a gronden. De toestand in de grote wereld is nu niet bepaald mooi te

,)
('

J,

f'

noemen~

Het zijn donkere wolken, die geen zonlicht doorla-

,.)

f

ten~

Wat zeg ik, atoombommen !!
Wereldbrand ! !
Of misschien zijn het andere zorgen die uw huis komen binnenvallen. Ziekte, of misschien de dood. Nog
een v1eek of v1at, dan i.vas ze jarig," dan zou ze 21 jaar
zijn gevvorden:1 maar \ll[6 helJben ze. begraven een paar da-

gen geleden.
• Daar zijn ouders wier kinderen opgenomen zijn in een

r
1~

,,J

(·

sanatorium of·"".""""".

Zal ik maar geen voorbeelde11 meer geven 9 U v;eet het

zelf wel.
En v1at lç:ai1 het soms moeilijk zijn om· met mensen om

,"..
1

\
/]

\

te gaan en met onszelf.
Als we dat alles bedenken, dan kan de angst ons wel
eens naar de keel vliegen.
Het is niet alleen het midden-Oosten, die wolken

"]

('

zijn er ook, maar ei-· zijn nog· zoveel andere zv1arte ï:Vol- .r:.}

f·

ken.
Hoe zal het in 1959 gaan ? Kunnen we alle moeilijkheden de baas als we zingen: "Houd er de moed maar in ! "
Misschien lukt het ons voor één dag, maar hoe komt het
dan morgen ?
We zijn nog jong, zegt U, de reserves van ons jonge
frisse leven zijn we nog niet kwijt. En we hebben onze.
idealen. We slaan ons er wel door heen.
Ja maar, een jaar is zo voorbij; zo 20; zó 50 jaar.
Grijze haren, uitgedunde haren. Alleen met het zingen
&
\
van:: "Houd er de moed maar in 11 , komen 1.r:re er niet" De
vraag komt tot ons allen

e11

die vraag kunnen

1ve

niet on-i':

beantwoord laten. Hoe kunnen we vol vertrouwen î 959 in- \
gaan ? Het is alleen mogelijk, als we eerst Kerstfeest ,"

vieren~

Het LICHT in deze donkere wereld is gekomen
De Voorzitter.
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