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- 34 GAS

Gas is de naam die Van Helmond omstreeks 1640 heeft bedacht voor die toestand van de stof, waarbij de moleculen zo weinig samenhang vertonen, dat zi.j zich in de
ruimte gelijkmatig verspreiden.
Door samenpersing en afkoeling kunnen gassen in vloeistoffen worden omgezet.
In de boeken over aardrijkskunde kan men lezen, dat op
verschillende plaatsen van de aardbodem gas werd aangetroffen, vooral in streken waar ook steenkool voorkwam,
bijv •. in het Noorden van Itali~.
Ons land werd door moeder natuur schraal voorzien. Onze (
bodem was geschikt voor allerlei cultures, meer niet.
Het was een stukje aangespoeld land, dat niets bevatte,
tenminste geen gas.
Geen gas, tenminste niet dat de moeite loonde.
Dat er gas in onze bodem voorkwam, wist men wel.
Bij het graven van een Nortonpomp was in het water ook
gas aanwezig en soms in een hoeveelheid dat bij het aansteken met een grote vlam ging branden.
Het water moest voordat het als drinkwater kon worden gebruikt van het gas worden gezuiverd en het gas tot verlichting en verwarming.worden aangewend.
De eerste, die gas heeft gemaakt om het voor verlichting
te gebruiken was Jan Pieter lliinckelers uit Maastricht.
Dat was in het jaar 1774, In Engeland werd 25 jaar later
voor het eerst een gebouw van gasverlichting voorzien.
Zoals ik al schreef, moest het gas uit water gewonnen
worden.
Natuurlijk was de methode, die werd toegepast, zeer simpel. Uit 24 kubieke meter Water kon 3 kubieke meter gas
\
worden gewonnen.
In 1895 was men in de Beemster zover, om precies te zijn
op 15 september. Men noemde het m1tuurgas.
Het van gas bevrijde water lIWam buiten het reservoir aan
de oppervlakte en het gas dat afgescheiden werd ging door
een buis in het deksel van het rèservoir, naar boven.
Het gas werd onmiddellijk aangewend of naar een gashouder
of gasklok, die op enige afstand van het huis in een
sloot werd geplaatst.
De drukking die altijd op het gas moest uitgeoefend worden, werd door de klok aangebracht en men kon haar ver-
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meerderen door het opleggen van zware voorwerpen. Later
kwamen de gasfabri:eken.De gasgloeikous is uitgevonden door .Amer von Weisbach.
De bouw van gasfabrieken ging in een versneld tempo,
doch daarover later.
Vlij weten nu al, dat ons land niet behoeft onder· te doen
voor andere landen, dank zij het aardgas.

=========
P.A. DE GENESTET
(

Op heel en half licht.
(Een Amsterdamse winteravond-herinnering)
0p heel
nop half
Dat gaat
Want die
11

licht! 11 staat een enkle maar,.
licht! Tl ver de meesten:
naar de opkomst van de schaar,
beproeft de geesten.

Toch, somtijds waar het kerklicht lcwijnt,
Do.ar schijnt het Woord met luister,
En vaak, waar 1 t volle gaslicht schijnt,
Daar zit je in 't pikkcduister!
1860.

Bi ,j schrift

1

\.

In sommige gemeenten van ons vaderland heeft men de hebbelijkheid, of, wilt ge, de onhebbelijkheid, bij den
avonddienst meer of minder licht te ontsteken, naarmate
de verschillende leeraars meer of minder mensen trekken.
Vandaar de uitdrukking: "Op heel en half licht staan".
"Ik ben nu ook op half licht gezet", zei mij onlangs
een zeer geacht vriend.
In de Amsterdamse gemeente is deze "zonde in den vorm"
- naar ons verzekerd werd tenminste - kortgeleden af geschaft.
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A 1 s ••••••••• ja, als U slechts een paar minuutjes aan
Uwe familievereniging zoudt willen besteden in ruil voor
de onnoemlijk vele uren, welke Uw penningmeester tot op
heden hiervoor belangeloos heeft besteed, dan komt U hem
enigszins met totaal overbodige correspondentie over betalingen tegemoet.
Ik neem voetstoot.s aan, dat U van goede wille bent; dus
schrijft U bovengenoemd nummer op een girokaart en daarboven het nog verschuldigde bedrag over het lopende verenigings-/kalender-jaar: 1 9 6 9.
(t 8,50 per jaar voor lid/abonné's, f 2 1 00 per jaar voor
donateurs)

Daaronder: penn. "NIJDAMSTRA-STICHTDTG", Groningen, eventueel versierd met Uw zeer gewaardeerde handtekening en
de post doet de rest.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank l ! !!!!
Mocht één Uwer zich geroepen voelen één mijner functies
over te nemen, dan stel ik mijn penningmeesterschap ter
beschikking•
Met familiegroeten:
C. van der S C HO O T - Azn.
=:::::::;::::::::::====

Ik ontving van Mevr. J.T. Slot-Hylkema uit Amsterdam
enige gedichten, geschreven door K.C. Nijdam, omstreeks
1830.
Oolc van deze plaats mijn dank, mevrouw, voor de toezending.
Ik hoop enige keren een gedicht hiervan in de Tynge te
laten opnemen.
Grafschrift op mijn waarde Nabuur D.G. Visser, leeraar
der Doopsgezinde Gemeente te Irnsum en Poppingawier,
overl. de 26 july 1836 in de ouderdom van •••••
D e dood spaart niemand niet
I s 't geen men daaglijks ziet
R oem niet op het aardsche leven
K errn over o:nzen

vriendt~

- 37 ·G elijk hij wel verdiendt
E lk moet hem achting geven
R ust achtbre leeraar zagt
B etreurd door 1 t nageslagt
E en stem voor vrouw en kind
Nooit trots nog opgeblazen
S til levend, nimmer razen.

(

V an Vriend en Buur bemind
I n deze rustplaats ach
S laapt hij ten jongste dag
S chier van de smart ontkomen
E en eindloos heerlijk lot
R echtvaardig goede God.
Wagt zeker alle vromen.
27 juli 1836.

=::::=======
FAMILIE-BERICHTEN
HENDRIK RINKE NIJDAM
en

,

RENSCHE QUARRE

r..

hebben de eer U mede namens wederzijdse ouders, kennis
te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. donderdag 1 mei a.s.
des namiddags 2 uur in het stadhuis te Bolsward.
Kerkelijke inzegening om 2,45 uur in de Geref. Kerk te
Bolsward door de weleerwaarde heer Ds. G. v. Halsema.
Joure,
Maklmm,

april 1969.

- 38 Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van onze zoon
die wij
EDGAR PETER
noemeno

J, Nijdam
T. Nijdam-Hettinga
Weesp, 4 mei 1969.
Jan Prinsstraat 45

=====::::===
(

Geboren
WIJBE JOHANNES
zoon van

J.W. Nijdam en
v.d. Veer

c.

Leeuwarden, mei 1969.

=========
In Jezus ontslapen onze huisgenote
MEVR. A. NIJDAM-de HAAN
op de leeftijd van 81 jaar.
Directrice, bewoners en personeel van 't Skûlplak.
Sneek, 3 mei '69.
(

Heden overleed onze lieve groot- en overgrootmoeder
HENDRIKJE de HAAN-van DAM
in de ouderdom van 93 jaar, sedert 22 maart 1935 wed.
van Gerben A. de Haan.
Akkrum, 30 mei 1969
(vervolg zie pag. Lf3)
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K I N D E R E N VA N M E I N D E R T T H E U N I S
WI J N I A E N A K K E F 0 E K E S

WI
IX.

J

N I A.

F 0 E K E M E I N D E R T S W I J N I A,
+ 8.10.1810 te Tzum, boer, trouwde 18.10.1834
in Franekeradeel met:
P I E T J E S I P KE S T J I L Z E R DA
+

OOCIOG

en hertrouwde 27.5.1343 in Franekeradeel met:
M A A I K E J E L L E S B R U I N S M A,
+
1816 te Tzum, dochter van Jelle Hilbrands Bruinsma, landbouwer, en Trijntje Jacobs Hilverda.
Kinderen:
/}''.ibMEINDERT FOEKES, + 15.7.1836 te Tzum.
/ ,1;.fSIPKE FOEKES, + 2.3.1838 te Tzum.
iytt?JAN FOEKES, + 31.7.1839 te Tzum.
o···AKKE FOEKES, + 27. 12.1840 te Tzum, trouwde 14. 5. 1859 in
'.)
Hennaarderadeel met JOHAN DIRKS PISO, wagenmaker te Wommels.
· ·
Y~TRIJNTJE FOEKES, + 31.5.1844 te Tzum, overleed 24.3,
1867 te Sexbierum, trouwde 13.5.1865 in Barradoel met TAEKE ZONDERVAN, kooltjer van Klooster Lidlum.
/r/AUKJE FOEKES, + 17.12.1845 te Franeker, trouwde 5.3.1879
in Hennaarderadeel met SJOERD GALENJ.A, weduw(
naar van Trijntje Paulus Oosterhaven te Welsrijp.
L(•L.ITELLE FOEKES, + 28.11.1847 te Franeker, overleden.""
YJWIJPKJEN FOEKES, + 31.5.1849 te Franeker, trouwde 28.5.
1870 in Menaldumeradeel met ANDRIES TJEERDS
VEENSTRA, timmerman te Dronrijp.
YYJELTJE FOEKES, + 4.8.1850 te Franeker, trouwde 15.5.1874
in Franekeradeel met JAN KUPERU.S van Baard.
y{JELLE FOEKES 9 + 27.1.1851 te Franeker.
y{LIEUWE FOEKES, + 22.7.1855 te Franeker.
~,WIJTSKE FOEKES, + 22.1.1858 te Franeker, trouwde 18.4.
7
1878 in Barradeel met: TJALLING HOFMAN van
Sexbierum.
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IX.

~.

T H E U N I S M E I N D E R T S W I J N I A,
+ 19.6.1813 te Tzum, broodbakker, trouwde
13.4.1836 in Hennaarderadeel met:
A N N A J E N T J E S V E L L I N G A,
+ 25.12.1813 te Wommels, overleden 16.2.1839
te Marssum, dochter van JentjG Oeges Vellinga,
koopman, en Akke Johannes van der Meulen
en hertrouwde 23.11.1839 te Ferwerderadeel met:
J A N K E P 0 P P E S S L I M,
+ 17.9.1819 te Tzummarum, dochter van Poppe
Cornelis Slim en Marijke Rinzes de Beer.
(

Kinderen:

17YvJ

AKKE THEUNIS, + 5.7.1837 te Marrum, overleden aldaar op

Y') GOOITSKE

1.8.1837.

THEUNIS, + 15.9.1838 te Marrum, overleden 22.
-1 0.1852 te Wommels.
j;t MARIJKE THEUNIS, + 11.3.1840 te Marrum, overleden 16.9.
1857 te Wommels.
f;1 MEINDERT THEUNIS, + 23.1.1842 te Marrum, overleden 15.
10.1852 te Wommels.
2POPPE THEUNIS, + 27. 9. 1844 te Wommels.
('J.AGE THEUIHS 9 + 29.3.1846 te Womm.els.
-y,AKKE THEUNIS, + 8.3.1850 te Wommels, trouwde 14.5.1870
/ 1. J
in Hennaarderadeel met CATRHJUS VELTINGA, boer
f /
te Oosthem.

r

/ü"/.. /,

IX.

J.WI-&"; L I E U W E

M E I N D E R T S W I J N I A,
+ 7.4.1815 te Tzum, overleden 7.11.1892 te
Kubaard, boer, trouwde 10.5.1838 in Wonsera-

deel met:
T R I J N T J E S I M 0 N S IJ P M A1
+ 24.7.1818 in Hartwerd, overleden •.••.
dochter van Simon Sjoerds IJpma en Grietje
Jans Andela
en hertrouwde 16.1.1856 in Hennaarderadeel met:
E L I S A B E T H R I L L E M S D E R O 0 S,
+ 1'i.2.1822 te Wommels, weduwe van Klaas Jelles Wijnia, dochter van Willem Lammerts de
Roos en Mintje Oepkes Vellinga.
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Kinderen:

flS (" MEINDERT

f

LIEUWES, + 2.10.1838 te Kubaard, overleden aldaar op 1 • 2. 1861 •
(, AKKE LIEUWES, + Ï 3. 9. 1839 te Kubaard, overleden aldaar
_
op 24.8.1847.
1 GRIETJE LIEUWES, + 9. 9. 1840 te Kubaard, overleden 26. 6.
1925 te Tzum, trouwde 14.5.1862 in Hennaarderadeel met SJOERD SLOERDS IJPMA van Lutkewie-

,

r;.

ru:n"

J1f)

SIJl.IONTJE LIEUWES, + 3.1.1844 te Kubaard, overleden 11.
10.1847 aldaar.
( _J7j SIJMON LIEUWES, + 1'.l.J.1845 te Kubaard, overleden 25.10.
1845 aldaar.
6-,, J~S;TSKE LIEUWES, + 15.2.1847 te Kubaard, overleden 1. 2.
1861 aldaar.
GisIJli!ON J,IEUWES, + 18.12.1848 te Kubaard.
6~HEERE LIEUWES, + 18.1.1850 te Kubaard.
&J SJOERD LIEUWES, + 1 5. 3 .1851 te Kubaard.
6)'THEUNIS LIEUWES, + 14.9.1853 te Kubaard, overleden 10.
4.1854 te Tjalhuizum.
{, .' THEUNIS LIEUWES, + 6. 1 • 185 7 te Kubaard.
AKKE LIEUWES, + 6.3.1858 te Kubaard, overleden te Sneek
op 18.12.1917, trouwde I. DOUWE IJBES !HEDE!1IA,
boer te Wommels en II. HENDRIK FOKKES DAM,
/
bakker te Sneek.
b};;MINTJE LIEUWES, + 17.6.1859 te Kubaard.
6tlMEINDERT LIEUWES, + 28,3.1861 te Kubaard.
6j GRIETJE LIEUWES, + 21.1.1863 te Kubaard, trouwde 16.1.
1881 te Bolsward. met: JELLE EERDMANS, koopman
h ·~'7
aldaar.
( / D JETSKE LIEUWES, + 30. 7. 1868 te Kubaard.

6'i

.

I r,t0

IX. 'l:fl:1::r. A G E

M E I N D E R T S

WI

J N I

A,

+ 2.2.1826 te Tzum, overleden 12.2.1862 te
Kubaard, boer, trouwde 12.5.1853 in Franekeradeel met:
A K K E S J 0 E R D S IJ P M A 1
+
1832 te Hempens, dochter van Sjoerd Tjipkes IJpma en Tjetske Sjoerds Rusticus.
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Kinderen:
TJITSKE óGES, + 28.4.1854 te Tzum, trouwde 20.5.1871 in
Hennaarderadeel met AGE BAKKER, boer te Winsum.
BOTTJE AGES, + 6.6.1855 te Tzum, trouwde 8.5.1880 in
Hennaarderadeel met FEDDE BOS·, schipper te
') '2
Kubaard.
· ·
;J MEINDERT AGES, + 17. 10 .1856 te Tzum.
·;µ;SJOERD AGES, + 2.10.1857 te Tzum.
17..,f~ AKKE AGES, + 21.12.1859 te Kubaard, trouwde 6.5.1882 in
Hennaarderadee 1 met OTTO JOUWS11A, boer te
Kubaard.
AGES, + 13.11.1861 te Kubaard.

=========

(

- 43 Leeuwarden:
Tjitte Nijdam
Bennekom:
Fam. Gerben Nijdam
Haskerdijken:
Fam. P. Brak
Alphen a.d. Rijn:
~'am. P. Schouten
Akkrum:
Fam. A. Nijdam
en achterkleinkinderen.

(

=========
Na een kortstondige ziekte is heden in volle vrede ontslapen, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
NIKLASINA LESTERHUIS
in de ouderdom van 85 jaar, sedert 5 november 1945 weduwe
van Hendrik Nijdam.
Groningen, 2 juni 1969
Nieuwe Ebbingestraat 99a

'

\

A. lle kker-lli j dam
H. Nijdam
R. Nijdam-Kuiper
Emmeloord N.O.P.:
J .c. Zwiers-Nijdam
B. Zwiers
Groningen:
H. Mulder (huisgenote)
Klein- en achterkleinkinderen
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers van Uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan 187 (Selwerd).
Bezoek aldaar van 3-4 en van 7-8 uur.
Samenkomst in Esdoornlaan 187 op vrijdag 6 juni a.s. waar
een rouwdienst wordt gehouden welke aanvangt om 10 uur.,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats om plm. 11 uur.

=======::::=

- 44 Na een langdurige ziekte is op 4 juni 1969 overleden
onze medewerker, de heer
PIETER NIJDAM
Als pompier heeft hij gedurende 4 jaren zijn vakbekwaamheid in dienst gesteld van ons bedrijf,
Aan zijn hulpvaardigheid, begrip en jovialiteit blijven wij een goede herinnering bewaren.
Directie en personeel N.V. Herenkledingfabriek
v.h. Gebr. Levie,
Groningen.

=::::::======:;:;

(

'

Heden ging van ons heen, na een geduldig en moedig gedragen lijden, in het Academisch ziekenhuis te Groningen, mijn innig geliefde man en mijn papa
FOEKE WIJJUA
op de leeftijd van 50 jaar.
T. Wijnia-de Vries
Geertje
Leeuwarden, 4 juni 1969.
J, van Scorelstraat 52b
Thuis geen bezoek.
Gelegenheid tot condoleren vrijdag 6 juni a.s. van
19.00-20.00 uur in de Aula van de Prot. Chr. Begrafenisvereniging, Jelsumerstraat 43, Leeuwarden.
De crematie zal plaatsvinden zaterdag 7 juni a.s. om
11.30 uur in Aula II van het Crematorium te Groningen.
::;;::;;::::;:::::=====

FAMILIE-NIEUWS
mei 1969
'NIJNIA VOORZITTER T.C. VAN K.lif.S.B.
Gorinchem 9 zondag

Op de jaarvergadering van de Koninklijke Hederlandse

- 45 Schaatsenrijders Bond heeft de technische commissie voor
het hardrijden op de lange baan een nieuwe voorzitter
gekregen: de heer W.S. Wijnia. Verder maken van dit college nu deel uit de heren Mulder, De Koning (secretaris),
Roos en ex-praeses Van der Ven. Henk van der Grift en
Jan Charisius zijn als reserveleden toegevoegd.

GESLAAGDEN
Diploma H.B.S.-A:
H. Wijnja te Mantgum
s. Wynia te Bolsvmrd
Diploma H.B.S.-B:
c. Nijdam te Wommels
M.U.L.O.-examen diploma A:
J.C. Nijd.am te Franeker
Diploma B:
E'. Nijd.am te Leeuwarden
S. Nijd.am te Wommels
H.H. Nijd.sm te Leeuwarden
Beroepsopleiding:
Levensmiddelen industrie:
P" Yfynia te VVommels

Overgenomen uit het boek van A.S.C. Wallis, behelsende
een geschiedenis uit het jaar 1795 ná d.e Franse revolutie.
(

Een officier der Republiek moest e8n opdracht uitvoeren
in de Bretonse kuststreken in de buurt van Carnac.
Daar kwam hij tot de ontdekking, dat er in deze streek
een familie woonde, die dezelfde naam droeg als hij. De
familie bestond uit twee personen die een oud kasteel
bewoonden, "Yvetac".
Hij kon de verzoeking niet weerstaan en stelde zich
schriftelijk met de bewoners in verbinding. Hij schreef
dat hij, dezeJfde naam dragend, aannam dat zij verwanten
meesten zijn, en vroeg of hij, schoon officier der Republiek, zich mocht veroorloven zich als bloedverwant te
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mogen voorstellen en een eerbiedige hulde te brengen.
Hi.erop ontving de officier het volgende schrijven:
Met diepe droefheid heb ik uw schrijven gelezen. Dus
iemand, die 1 t voorrecht heeft een Markies de Francheville te zijn, heeft nog nooit de roemrijke geschiedenis
van zijn geslacht bestudeerd, is een zo volslagen vreemdeling in de genealogie van zijn eigen huis, dat hij
schrijft: "ik veronderstel, dat wij familie zijn'«
Ach, mijn ongelukkige neef - want ik beklaag u, terwijl
ik u veroordeel - hadt gij maar één blik in onze geslnchtregisters geslagen, gij zoudt weten, drcct uw overgrootvader en de vader van mijn zaligen echtgenoot eigen
broeders waren, dat zich toen de familie in twee takken
deelde, en dat wij tot de Bretonse tak beh9ren,
Neen, laat ons elkander niet ontmoeten; 't ·zou mij te
pijnlijk wezen.
Een Camille de Francheville - ach, ook mijn betreurde
echtgenoot heette Camille - officier der Republiek!
Mijn hand beeft terwijl zij dit sch]'.'i,jven moet. llfaar
ofschoon ik u niet wens te ontmoeten, ik zal voortaan in
mijn gebeden ook uwer gedenken, en als het ware licht
eenmaal ook nog voor u mag opgaan, wil dan verzekerd
zijn, dat dit de grootste vreugd zal .wezen.voor' haar,
die zich nu in droefheid noemt:
Céline Markiezin de Francheville
geb, llfarkiezin de Dumelissnrd,
Tot zover door mij overgenomen. Ik moet hieraan nog toevoegen.dat de lliarkiezin beoogde dat het Koningshuis in
ere werd hersteld.
En. verder.: Kent u de genealogie betreffende het geslacht:
NI JDA!l!STRA ?
====:::::=:::;:==

HUI$Dl:EREN
Het is voorjaar en toch wil ik niet schrijven over bloemen in de weiden, over bloesems aan de bomen of over
groen aan heesters en struiken, over landelijke zandwegen. en bospaden, maar over dieren en wel over onze huisdieren. Laat me u eerst vertellen, dat ik zelf geen
huisdieren heb, zodat ik niet uit ervaring kan spreken.

(
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(

Mijn vrouw,hoewel ze geen dier kwaad zal doen,is niet op
huisdieren gesteld.Je moet veel van dieren houden en
daarbij steeds bedenken dat het een dier is,want anders
gaat het met de "opvoeding" de verkeerde kant uit,wat
m.i.z. blijkt uit de bevuiling van de trottoirs.Enfin,
hierover genoeg geschrijf in kranten en tijdschriften,
wat dit laatste betreft.Ik wou het nu eens hebben over
de trouw van een hond en poes,waarvan ik eens heb gelezen en wat mij steeds "bij" is gebleven.Zo was het,thans
vrij vertaald.Een villabewoner met een goede stal renpaarden,ging geregeld een ritje maken in de omgeving.Hij
stond bekend als een bekwaam ruiter en steeds liet hij
zich vergezellen van een herdershond.Als deze heer met
vakantie naar het buitenland ging,liet hij alles over aan
een knecht.Toen de knecht eens bemerkte dat er ratten in
huis waren,schafte hij zich een poesje aan.Maar het diertje was te jong en te bang om ratten aan te vallen,laat
staan van te vangen.Het ergste was wel,dat de knecht dikwijls vergat het beestje eten te geven.Het was hongerlijden voor het arme dier.Viel trachtte de herdershond hieraan een einde te maken,door de afgekloven benen aan zijn
makker te brengen,maar dan zat er voor het poesje niet
veel meer aan.De hond ging dagelijks naar het huis van
een buurman en at daar de restjes van de maaltijd op.Nu
gebeurde het op een dag,dat de buren de hond zagen komen
met een katje op zijn rug.Schijnbaar kon hij het .leed van
het poesje niet langer aanzien en bracht haar dus mee
naar het luilekkerland.Hoe de hond het heeft aangelegd
om te beduiden, dat zij op zijn rug moest gaan zitten,
blijft een raadsel. •. of heeft de hond het afgezien van
zijn baas als deze ging paardrijden? Zolang het poesje
at,bleef de hond,met de voorpoten gestrekt,liggen en genoot van het schouwspel.Na enige dagen was het poesje,
door het eten,weer zo ver,dat zij kon lopen,Zij kwam dan
te voet bij de buren,maar steeds in gezelschap van de
hond.Tot zover over de trouw van daze huisdieren.Natuurlijk is er ook een andere kant,aan de medaille,wat ik u
nu ook wil vertellen en wat te Berlijn gebeurd moet zijn.
Een damc,die erg veel van haar hondje hield,waar zij erg
verzot op was, zo zelf dat ze zich door haar lieveling
het gezicht liet likken,een liefhebberij,waarop jonge
honden zeer gesteld schijnen te zijn.Op een kwade dag,je
kunt moeilijk schrijven:op een goede dag,was haar rechter
oog ontstoken.De geneesheren konden de oorzaak hiervan
niet vinden.DG chirurg besloot het zieke oog te verwijderen om het gezonde te bewaren.Bij nader onderzoek bleek,
dat een parasiet die vaak op honden leeft in het oog was
gedrongen.Het hondje had,door zijn liefkozingen op zijn
meestec·es de kiem overgebracht van een ziekte, die haar
du_ur te staan. kvvamg
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