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WAAROM
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KERSTFEEST
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En het. gesclliecrne in die dagen; dat er een
bevel uitging V3.11.Vii"ege ICei zer Augustl1s, dat
het gehele ·rjjl;: n1oest wo·rd"Bn ingescl1reven~
Deze
inschrijving hac1 voor het oerst plaats,
· ,./!./11 .,~-"·i.ii!/i'l~v111~.
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""' ! 1,, ;\;" 1111
toen (~uirinus 11.et bevr.:~.. nd over Syrië voercle
En zjj gingen- alle:;i op reis om
r"&~~ _.7
zicl1 te late11. beoc:r.t.rijver1, ieder naar ztjn eigen stado
ç-~(jf.f~·
Ook Jozef tnJk op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea,
P / ',~
,y;/,
naai- à_e s-Ce,cl -,ran Davic1, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis
l-:-'.':-U''t, ,
e~ 11e:c 1~~-?~=-(~~~~ va~ D~vid vras, ~m zich_ te laten· inscl'1rijven n1et lII-aria, -C/;~t\~~-Z.lJTI o . .1c.~·-· .·_,,_,l-.n,·.e vxouviT 9 vvelke zvranger lNas ,.
î•~" -~
E:.1 11ot gesc:'niedcle. 9 toen zjj da·ar vvaren, d.ajc cle dage11 vervulc1 iiirerclen clat -zij ba:ren
zou 9 en zij baarcle 11aa,r eerstgeboren zoon ell wikkelde Hem in doek:en en leg'tle IIera
L1 de Kribbe, omdat vöor hen geiin plaats was in de herberg.
Het kerstÎeest, het geboorteÎeest van de Here Jezus word 10 tot heden elk jaa:.: over
c1e gehel~ wernld gevierd. OÎ 25 Dec. Z''.n geboortedag is, is natuurlijk niet zeker,
Doet er ook niEJt toe, Wat wel belangrijk is, dat Zijn geboortea.ag tot hed.en gevierd
wordt .
.God gaÎ aan ons een bewijs van Zijn liefde. Een zichtbaar, een tastbaar bewijs. Het
is Gods kerstgesch~nk. Zijn eigen lieve Zoon. Ziet, hier aanschouwen wij de liefde
van _c1e claad. Een liefc1e daad aan d.eze wereld. En aan wat voor een wereld. ? Ziet
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rotsblokken gebouwd. Ondoorclringbaar, onwrikbaar, on~
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overwinbaar. M~:;i handen reiken ... l'J.aar te hoog rijz.en
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de stenen ..... lvnJn hart klopt, klopt, klopt ... , .. •
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Inderdaad., een liefde van één kant, alleen van Gods kant,
· · ~(_,
__)~~ ·
!:laar n": hebb~n we ook de zekerheid, c'ca t c1eze liefde oprecht l,.i \
\-___.L<
:w , bllJVend J_ s .
IJ_"L.
Dan il'im;1.,.9' Keizer Augustu~ in zijn 'trots paleis te lèome, de
)'...f0 u '\ , \ ~/"" ":?iJÎf
gBhele w~reld ~n be:veging 'br'.'ngen door .eeJ1 gr~t_e 1 \
,i{ij~'-:(t:(' ;/!/;ffi9;f~\__
volh:_sreg1strat1ej i1~ets ~erl1111der~ II:m? ZJ,Jn lief 1
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de te ~'even, Het keize=;llJk c'_ecre~c wordt eexo
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gave, maar laton vv.ij ons c1a·n ool{ ee::-lijk
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WAAROM
.~1Vjj ,m,~ns~n

vrçi,g·en ~och steeds;. lflla2.ron1 ?
Wat ons ook overkomt, s.t.eecls 'vieêr; 'Waárw
orn ?
Als we door ziekte worden getroffen, of
werkloos worden, of teleurgesteld worden

in onze

meden1ensen~

steeds is ·het; 'VVaar-·

om? Was.rom ik ?
Wij allen vragen naar het: Waarom. Wat kan
liet "'ivaarom 11 ·soms ee11 schreeuw zjjno
1'Tu is het lCel"stfeest
Kerstbomen staan te prijken, licht, licht,
Nu Vl"age11 wij to cll zeker all eng VVu.arojn ?
'L'och niet, nu zwijgen we. Ja, inderclaad
o

vre zvr:ijg·en,;

llij clit grote feit, gaan we liefst niet
\Vaarom ?'
l\fe8n 9 zo zege;e11 :.ve, laat 011s even vertoe·~
ven -bij de herà.ers in Bethl ehems velden,
die zeg·g·en van 11 grote blijd'Schap" en van
11
vrecle op ·a·arde 11 ·•
D_at zJj11 practische ding·e110
Vfi e vraagt nu~ \rVaarom ? \iVaéirom moest
J ezt1s {?;ebo1"er1 vroi'den ?
îiJoe11 vandaag er1 morger1 o.n ove11inorgen allen denken aan feest.
En to oh zullen we 011 deze vraac; dit
11 Yfuarom 11 aller1 e.RH1 antwoord inoete11 geven,
vragen~

T. füjdam,
voorzitter.
ooooooooouooooooooooooooooooooöooooooooo
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OP EEN GHA~'ZERK TE HIJUlvi STUT ECT
HIEHNAAST A:D'GEBJi:JELDE WAPEN, MET DAARON -·
DER DE NA.Ai\'!; H 0 N I C A
D 0 M I. î"T I~
C U S
w· Y N I ·A, o v e r 1 e cl e n
16 D e c e m b e r 1737·
liiONICA DOMINICUS vmnA waG EUEKJL'N
DOUWES WYNIA, tijdens haar leven a_e vrouw
van ABELUS VAN ECHTEN, koopman te Leeu-warden.
Daar cli t wapen uit het noore_en van FrieS
land_ kwam, .leek het er veel op, clat di·b
NIET het wa1oen was van de Wynia-stam uit
Sneek:, en Idzega,· n1aar van ee11 Tfynia-stam
uit het noorden van ~"'riesland, waarvan
de. bak:ennat nog niet beleend is 9 c.locl1 die(aa11gatroffen 'Vvorcl t te l·-·~arrur11 ( clenlc aan
cle t:;·evel,stee11) en in, Oo·st-Dongeradeel
(Wynia-stat e bij Nes),
0

J:Iet

~vvas

•

ons geacl1t mede-lid 9 de hee:c

II0LoI<:rui1nel 9 co11servator vB..n het Centr'aal

Bureau voor Genealogie ·_te 1 s GI'ave11l1age?
die n1jj op111erk:z?0111 inaakt e op acte11 in 11et
procla.matiebb ek vaii Hennaarderacleel,
waar Abelus va11 :Col1ten en· I./ionica \'Ty11ia
voorl{'"~'J"an1en als lcopers van land. oricler het
dorp Oosterend. Zij waren toen te Leeuwar··
den woonachtig (1727 en 1730).
Een onderzoek naar cêe herkomst te Ooster~
end leverde niets op. Oosterend ligt ech-,
ter in dezelf<le omgeving als waar lat er
veel VVynia 1 s \.Voonden e11 daar de naai11
DOUWE ook inheems was bij het geslacht
PIER lil\.NZES te Ic1zogta,hleek he;o mij, dat (__
l1J.er van een vervra11 ·se ap spra . {e
.
'VV"as.
Doch het onderzoek liep hier vast en het
vvachten vvas op een nieuvv a,aril{nopingspunt ~
Eerst moet ik nog vertellen dat een
cl\.Yaalspoor de gestelde vervve.cl1tingen vvel
vooTgoed .c1eed verdv1dj11en, _vrant vrat vve,s
h.et c;eval ? 1l'e Leeuvn.ii"'c1e..n vverd de huvvo···
.lijl:sacte van AbeluS e11 LL011ica gevo11:de11e
HGt bleek a_at zij rechterlijk getrouw<l
waren en Rooms-Y..atholiek van (';eloof !
Dit feit zou echter nog niet het voornaamste zijn om alle hoor op sucèesop te
geven. Het volgende feit deed meer· twijfel ontstaan:. l!Iurkjen Douwes ièverd geen
Murkjen of Monica i:;enoemcl en zelfs ook
geen Wynia, maar iëil.RCHIEN DOUWES RYPSTRA.
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Daar .er;-..~een .'.ander huwelijk van Abelus van Echten gevonc1en werd, stonc1 wel vast
dat de MONICA DOl'iîINICUS van 1737 en 1730 in 1633 een MARCHIEN RIJPSTHA was.
Bij het huwelijk werd tot overmaat van de ramp geen plaats van geboorte vermeld.

.(

Doch na deze d'epressie kwame;,. er nieuwe verwachtingen. Doordat de nooit genoeg
te prijzen heer .Roarda alle getuigen en verdachten,_. partijen en advocate!l uit de
bijlagen van c1è ci~iele- en criminele sententies van. het Hóf van. F'riesland heeft
gehaald ( ve.l.e honderdduizend:en namen met_ leeftijd en woonplaats) vonden we. in
zijn gepubli.ceerde lijst van te"tanienten, dat l.flurkje_ Douwes Wynia op 3 .6 .1734
--·--·
'
een testament had laten maken endat, g_ezien het
feit van de naamsvermelding en het noemen v.an dit
testament in de sententies van het Hof,. vaststond.,
dat met onze MONICA alias 11/IURKJEN of !iiARCIIIEN,
WYNIA of RIJPSTRA iets aan de hand was gevveest,
"zoal niet met haar dan met haar nalatenschap.
Het bleek dat de zaak op 27 Oot. 1739 voor de Hove
van Friesland kwam.
Laten we echter eerst het testament publiceren,
opdat de J ezer weet waar het hier om ging:
.,_;;

.

In den Name

'Godes Amen •

In deh jare
de-Geboorte ·anses Heeren en· Zal1gmaker5" J'e'su Christi,
zevfJi&ienhondert en v:fér· en dartig den dàrdeh dag

Van

de

.

-

maand Juniys_ hebb~ ,~k Mu:rkje _Douwe~ Win_ia _weduwe van w_~
,-op =eenige;hándewijze, "hoe het oo!~ so~cle"mcËen. sl:jn *· En b~:i
.
.
. "
". ·' "' ''
'
.
de coopnan Abelus van Egten. binnen Leeuwarden,. u.it ovei:-aldier sulx Ef!ter on.verhoopt- qf onverwagt. mcgt C0111en. t~J~eschiedenkirge van de sekerhGid des doods, en de onsekerhe1t van
dcn, so ins~ituere; in_sulke~. ~_eyal
Zooo alleen tot ·Er'!9e-.,
tt1t··en uire vandie~, ·· b!j'gésonden Lighame Sti volle verstan- naam in de Legetima Portio, en t1iJrie naosti;: !3lood als da,n in leven
sl)lde tot
de sOYider vnartts·- aanrad~, maar utfl; vrl:')e Wille 'en met
Erf9enamcn· van .'h~t overige, alS ·niet w1l.l~nd~
g~dq:_Jen.
.
'
Voorberaden gemoede, g'eiraackt en geordonrieert dit Mtf!
dat a..an mijn.Zoons vadors k_an-i~ nCf.1 aan Anna Boolens, .enige çle
.
:·
'
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,
•
·
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Tesl:amant, ·uite'rS+.e en:Jaesf.e wille, in manieren navolgen
minste van M!jne Goederen su lle.n kan_en, ook herr~p, ik Testatrix
de;· ESY.ste lik beve'le :i.k -Mijn. Di8rbare Ziele, ·vronneer de
naj'~ ga4.ik t.e. voren rede
b:~J-Äcle... :he,bbe~
gedaan,· .de Aç:te welke
:
,- "
.. ;.
selva Uit. mijl =st'erffelajck. Ligl-aam sal gesCheidon stJn 1ti de
ik Testatrix in mine onnoselheit tot Gronin.:ier: hebbe gE;lll'laakt
grondelose Barmhart1gheit Godes, en Mljn Lig haam- tal;· d8
waar b!:J ik aan An~a Boe lens .heb~en .gemaakt. de sanma van tienduisent Carg ls., houdende de se lve acte als neg door desen voor
aa~p~che begraf~nisse, Canende hierme~e ~qt de dispositie
mtirJ.er tfjdeltik".1. natelatene goedereni So .r-~vocere"ik Testageqnnuleert en geslat.ene. Dit dan syide M-!J1 Îe$~ment, uite.rste
tr~?<:._~lvorens_ alle M!jne Testame~ten en ar.idere dis~itien
en laeste wille, 50 b03ere ik dat het sa'lve in': alles ag·bervolgt
d;~ ,..ik voor desen mcgta hebben. gemaakt, houdende de selv,e
sa~; worden, en of sulx niet kende. bestaan als een solemneel
voo~. Nu 1 en van. ~pner,waarr)enJ. En inst~tuere _ik Testatr_ix
Testament, sO wi1 ik egter dat het kragt &tl hebben als Codicil
doo~ çJesen tot M!Jn"Erfgenaa,ro~,M!tl. geliefden Soon. 1an1n1cus . of.}:lenige ander"e dispositie so best·_na .ra;;te en Costume van deLudovicus van Egt~r:i ~ud schriever van eene Comp:inie Burgers ze~"lande sal cunnen bestaan. :En heb ik Testatrix voorts tot
binnen• dese -~tadt, van alle m1)1e na te lat ene roeren.d~:· a ~
beVest1g1ng_deses versCf.jt de Eerfame mannen ~ier na genoemt,
'
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.

onroerende _9oederen i1ct'1eän ·.en Credit.filll :i1~ts u.itg_~~~dert en
dat·; Ee~ig,~k en Erffe 1 4Jk~ Al_leen onder de$e Expresse Conditi.e
najtans, dat .118. nie-b 1s sal. verm03ene te maken .aan de V17_inden.
van sijn w1. va~er de cooprian Ab.elu.~ van Egten, o.f ~an"An~a
Boelens te Grqiingen, het s:!j bfl Testament, Legaat·, Donatie· of

!'1'1

'

'

·'
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\... Het is nu 135 j<.lar geleden dat er een wonder lgke l<erst- ~·
L ·avond gevierd werO in· het kleine hu:l.sje van Jitske Abes.
\.f·._ Toch waren die kerstdagen· nie-L feestel!jk be:_;ilJJ'.ln.en, zoals~
\
W
reeds zes kerstfeest.en met een bedroefd hart gevierd
waren. Jitske Abes l(e1zer herinnerde zich neg die kerst··
Z avond van het jaar
toen zu hoorde dat de Keizer
, ~ .· der Fransen verslagen was en zJjn le.ger orrgakcmen -in de .
~uwvelden van Rusland....
~
J
Sybren, haar enige zoon, was acht. jaar geleden van -
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De KeiZer der Fr'aris_en vroi;g, toen èr geen Frans bloed ·fi'ree'r' was
Oot voor de Fran·se. V8rover111gszucht to vloeien, Fries bl,aed.
Sybren vr.:;~_ gegaan;· niet omd?t. h!j hoefde, maar O'Tldat- het ávontuur hem lok{e,_ zoals f!>811S Zljn grootvader scheep gegaan Was
~aar 'Amerika, doch later wèer tertfi gekcmen was om, oen_ Friese
vrouw te zookeni die h\j vond en die hem "truis" hield. Ook
Rienk,· haar overlodon man, was wat avontuurlijk aargelaj:d en. van- (-daar dat htl ztri toostenmirg. had 909even.dat )Z:ifl enige ~oori' in
dienst gifB. 1-bt was ook zo rrióoi- voorgei:raat"-.:,: elke vr.ijwil-

,~oekomst

~de l<~iZE!r

liger zou eon grootse
tegemoet_ gaal'î
wa_s
(_ onoverwinne]jjk ! Zo. had Rienk tenm1~st.o gemeend. A1s 11 bicsjager 11
) 1 (_ vcln het dorp, gcb~en pit:.eon .vurifl.·.. pa:triattefgezin, wilde hij
... -:i
.).'-L
HET
geen kwaad van do l<eizer horun .• HEi!t ~Îl'E 1mmors good en het

---~~)

W'Y N I A - W A P E N

0 •

bleof goed gaan tot ··~····

ic Jitske had goon rustigp ·c1.ag mc:or gOkond scdurt !-Et moment dat
besonder .gebeden of stj dit
[··''"haar zóon naar ·Holland wris gügaan On.vandaar. naar Frar:ikr!Jk. Een
111!ln Testament 11ot èn benoffens mij' gel19fden te verteke~an waar
briof uit Pai"!j.S an vorSchoidene uit-' Friodland haddon getuigd
op ik Testatr1x in aller- Getuigen pr~~entie en aanhoren hebbe
van de goede moed van soldaat Sybron, dio heel .wat van Europa
bertuigt en verklaart. dat dit Test~ment mijn uiterste en laeste \ , zag. BtJ ulko brief· had Rienk gejuicht en Was hot dorr · irgo.Wili~ was, on 'tviiJ riïei. ~11een van l,·.Joorde tot woorde ·ware te
/ gaan an to vo~ullen dat ~ljn zoon hot g_ood maakte, \'Jannoor de
voreri gele.sen ~a:n. dèn. inh~ut d~es oiiderr1gt. Maar m\,j ook vol- ~ ', booron ~em waarsc/'uwd_r:in 11 Rionk bicsJagur, lach niet oordor dan
kcmen kennel!Jk te s1Jn, diosVolgens:heb ik Testatrix 8erst ende \ je zoon _teri.e 1s11 , snauwde hg hen af ~t 11maak jo niet ongof!.lst,
Getujgen vef-vo.kJell.:Jk de vertekenirg. fUnner handeri hi6r onder
ht) kom!·; tert.f! als officier on brorgt hot. vordor dan. ik".
· gestelt_, na dat d(; Gctuigeh hat begin ~n einde was 'te voren
·Jitske f-ad gèbóden, urenlarg, avond aan avond; zonder dat haar
gele~en;. Alles gedaari in .een Contract sohder een1fi~ tusschen
.Cqmerge Acten, .de namen der Getujj3en ~Jjn ·Lainbertus \~ob~, Mr.
~ man Vu~t wist··....
.

dGselve te sumen, en :gder in 1t

f

0·

Clee.rmaker, ~ter Hettis Helsr:gp, Coopnan en ·Mr. C~oopnakGr.,
.Jan i'lillE)llls Mr •. sch_oenmaker 1

~.1r~

Jafgh1u~ ,/\tsma,. P\ocureur,: ~k:iSGel

W~llom -~\-§·at..

1-brirga,.'
cleermaker, Idsert _Beekman, Mr. b.ak. k.er en.
vun .Larrmirg.a_ Nots •. R..ibl •. alle bin. nen Leeuwarden en
nen van goeden. golovo,. Actum te h..!ise van de mede getuige
Lamnirg~ als V?_ren, was vertekent (volgen namen van Mul".kje
Douwes en de gotu1gent1 •
: * nvrir.<:l0n11 hueft hier de betekenis van llbloedverwanten11',

Gera~d

, J _In .1812 ~d men gehoord dat de Keiz~~-·op

wi:;g

was·naar Moskou •

i \' Ook ~1st men _dat ~j Mos~.?LI v~rove'.d had_,_ doch me9r drong ni~

man-.)\

do~r ~.ien.k

z.~ch

d. e.gr. eidh.oeke van F. r.iesland.
•..
s. loeg
op de
en vertelde overal dat ook .zijn zoon.me99eholpeni had om
Moskou te veroveren. Qe l<eizer was onoverwinnel!Jk en louter
uit verering voor 11 ~!jri 11 .~eizer_ h;id ~in 1811 de tï?am1 van KEIZER

~orst

o/

aangenomen ..• ·•.•
Het was de eersbe Kerstdag geweest 1 nu zes Jaren geie·den, dat

1
»
rR1enk een toespraak had gehouden tot. zljn .vrienden,. die
,,

htj genodigd 1-nd in z:gn ne?erig&· won103. ~ had de. roem: v~n ·de Keizer
bezongen en Sybren Rienks-KG.1Zer·voorgesteld als de ~·onge offi.c1er van Nupolecn met de maarscf'alksStaf in Zlj:'l randsel. Ja,
sedert Fr1edland, sedert Aprtl hadden:. ze -niets meer gehoord,
1

De bloedverwanten van Abelus v.an l':gten,
·
·
nal,:qmeling v~n Grietje van Egten, zijn
~\.
zuster konden hier niet mee aoooord gaan.
Een volgende keer zullen we zien wie
deel ui tntaken van de partijen en ook in
hoeverre het wapen toebehoort aan de
~Vy11ia 1s va11 Idsega"
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_ Wo gaan evon~ug

gezicht doór .~t dorp.9o.lopen, toen Gerrit

Arjens hem gliml.achend.en spottend had aargekeken,
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Koizer 1i1 Poepen la nd is en .ztin U;gor ligt te ro·~ten in de Russische snoeuW met jOuw jorgen er bfi" ,__ Rienk had Gerrit." losgo-

I n do moerassen on
~
r!)don twoo huzaren. Do ono is Sybron Rionks

laten van schrik on 'rom to<jJesnauwd: "Jo lûgt t " Doch 1i1J
te goed, 'dut hij wist dat· di'e.de.waarheid

l<üizor 0t1 do ondoro do Duitsor D1otr1ch fbinon.
Z-!J Z.lj'l uitgoQtuurd op vorko,nnirg, oon werk dat z-!J
niot voor do oerste koor godaan hcbbon. Do warlnto isf
do grootste last in hl.in lovon, want Russen hobbeh 2
\sodort
1-. • .21 'w~
dagon niet moor gazion, Vr:!:jwel cnbezorgd gaan ze r~.11v, l -;;i Geen

kendo:~errit

·s'pr~k....

r11~/\~
lflt\1

Jf

'

Toch had Rienk na die -dag neg vertrouwd op de l(eizer, Wel bluf·te hti ni~ meer in het' ron.d,' inaar wan'"'eer -de mensen hem er ·over
1
aansFf'<lken, dan blufte'·n-g terug over leugenberichten ·en de
~ mens kanen ze tegen. Eindelflk kernen ze bij een meertje en daar
successen van de Keizer.
ku~nen z~ de verle1dirig niet weerstaan om· een bad te nemen. Ze

'

Op die tweede Kerstdag had Jitske ook-gehpord dat de Keizer _op
de tertgwe;i was en ztJn leger verslagen. ZU wist: ?ybr~i:i. ~s
dood, f!18ár een innerl!Jke stem Zei tegen f-aar: dat kan niet !

.(

ó:

.

venimken zich koste"l~k· in· h~t koeie _wat-er en: mer'ke·~ niet dat de
zon ~ch;il gaat achter een-·gr-lJle.oti~eerslucf-rl;·. Wanneer· zê uit
het water willen gaan is de lucht grauw en daardoor ltjkt de __

~ omJEIVirg heel anders. Ze zwenrnen naar de kunt an dan~-fOe Keizer was- verslagen. Neg geen jaar later draafden de Kozak- =§ .plotselirg tot de ontdekkirg te kernen, dat hun ptiar"der;f,/,
...--?'~v//'
t'
kenr:e.arden 'lurgs cie straatweg .• Rienk Sybrens, ''Was st1i goj= dié ze een puar minuten ge leden nog zagen, verdweinen~~" d \ \
weest in .de Nc,>vembercEgen van -1813. H!:J voelde- het einde na doren ~ waren. ze zwerrman recht op die plak aan waar de dieren,{
en tOen vervlae!kte- h:!:] de .Keizer,· die hem bedr:03en red .en .be·
.:_;;-,
stonden, doch ncoh"vnn 'de ·paarldei--i, n. oo.h Van,("&~~~.·
· .IJ ~··
weerde de grootste .vBend der Frünsen te ztjn. Och Rienk had zich;~
i~"
"'L?-t
·11:
.
. _ k-leren is een spoor te ontdekken. Ook f-un
' '' "'";,,:. //, · "
als zovelen in die t:gd, vergist. Hadden et:" geen_ duizenden cm.
rl'I!
wai:ans ztr vero'wonen , •..•.• ,N1.e~s is or meer. l~~//\'\.

4

. Ûhgewl:lp:;ind·, orgekleed, zonder fiiardon, misSchfe~ -.,., ·"'-. ~
· 15 -~:!,jl_van hun bas~_s, c.m_ri:rgd door _de Vtjand~J" J_'~!1
~
Wol·
onder een donkere hemel waarUit het or.afg·ebrokonl{ / rcmme'lt.

de vrijheidsboom gedanst in Fries kind an de Marseillai?s gazon:-gen, 'die nu Oranje boven rieFSn ?
Rienk was toen de

Fr~nsen w~

wareh een stille biesjnger ge_\'.l'or-

den, hunkerende naar· z!J1: zoon~ Hij was ho:f; s_lach\;offer geworden
van de proi::oganda, van een 19e<3.al, _ van de po1it1ek . . . •
,
i.ht ging
.. met Rienk verkeerd. H:lj kw.!j'lde
weg en vorige winter·
.

1

ze

du_rven niet aan:land.gaan
. '
...en_z1t1Ei)1i!Jcn.f1El:ar do anden::i:oev.a1~
l
...
·
·
·
··
ze :aan lnn_d en zoeken
beschermirg in .het
stru-i~-· 4".
Daar kru1JJ13n

!?!I·
gewas •. Utt .een roetzwarte hcmGl strocmt d_e ragen .~n felle . 1~

was hlj do w03 ·gegaan., -die,zOO.ls hi"i·:z-81f·9aneend 1-ed, ook z:gn
zoon gegaan was, do we~{ ondor'-d6 aarde m·na:r Op het kerkhof
van z~n dorp. Plecht;~ was h~ 'besiraven, een -b r-dfon1s dio Z-trt
03
zoorl niet had gehad_ , ._. Jitské_-waS vertw-!:jfeld gewoos·l;. _Nu was
Z-tl alleen. In stilte bi~of :z~-- hopSri dat haar ZO?" te_rugkwam.
Niemand sterkte h:iar èchte;..·),n die hoop. Rienk' was gestorven
in do overtuig:~ng dat _hij_ dOOd Was ~h ook _.dioi domin€ie ï;ih· de.- griet-~
rron, ja iedereen leefdo in die 'ovo'rtuig ir9.' Er wa'f•o'n irrmers
~
honderdduizendeii ·gesnau-~eld, bevroren of voi'drênkon in do' bloe-.. :::·
_-.,'.,=.,,':,

hliksemstralen verlicht-en af en :too de orrgeving_ •.._..• " . '.

·.f1\
· .·
·[1.

De rEf]en :i.s-· oi:gehouden, het' is_ :ov'onCr~ D_oor _hot wcud lopen : ~, :J·
twee manhen,_ zO'l ls _God hen schie'p •.·N_iots is or dat hen be-·
scl-enrrt. Z:g m0nefl in de goede rich-1:.irg te gaa:1 .. · De 2l·"jarig~ -1
Sybren ·vorlargt naar huüi, ,-naar vadOr or1 moede~. ~- schGld op
de Keizer dio hem hier ·bracht··"" · ·oan. ineüns klinkt ·do- hoefsleg van enige paarden. Er' ,-§uist · feta door·· do lucht>en hot volgende c:genblik voolun: z·~ Zich g·Ggrepon.-door oen paár woostolingen, die hen bii1don in· ~uwo touwen. Zo ·warden ·vastgObblidcn aan
dige stroom van -d~ B~rozinD;·· ~,,_-,.
do paardGn. In driU'nÜ.:nuturi i.S· aJlos 'gob.ourd On voort '§äat het
•s /-\vonds op d0 twoode Kerstdag van het jaar Hll8 dacht Jitske
-·.,
Abes aan het. bericht van zes jaar ge loden, Z!J d~~ht diep na en.; . dan• Sybrcn 1-urgt aan hot paärd. j~
kwam Gindolljk t6t de o'vertuigirg dat ho't motiselljker·:wijZe go.:.
" Woldra kan h-g niot moor. Do tcuwon
knollen han, zfjn hoofd

K: t

i'

:,__;:_ 1-argt naar benodon. Dan wo~~t,~11.o ,
zwart on niots rJr1;.gt
sproken niet moor m~el!Jk was dat \-aar zoon. tci-ug kw8m, Doch
had God juist niet-op doi:o dng Z:J:jn Zo6n gegevdn..-aan dozo wereld _ muor t·ot do Fries door .•. ,:
1
Á\. { \en getuig do de !< orstboodschap niet·
de· wmdQr.;p,o".""".". ·: 1 • :
"'
f!!\1' i\'\jl · '" """ "
die mC!JelUk zijl
.
.)
··"i\'"11:;;"."_ L",",.,, i
'. "'' 'k::,•,11,,l\u\
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moesten~

Sybren wrt;f't de CfJen uit. ~Jaar ir:; hij? H!J ligt in het ~tra.
Eenpaar zakken of een koedek ligt over hem heen. H!J hoort
stenmen. in. een taal die
niet verstaat. MinUten. ligt h~f te
peinzEm 1 dan. merkt !-aj dat ztjn: .handen en voeten vastgebonden

nu

z~n. Z~n.

armen en benen doen

p~n

tran~IPort

e\:in~
J;

van denken
H!j we.r,d weer op
gesteld. en. na
dagenlange tocht kwam hij in. een strafkamp terecht, midden tus- ;#J ·
.. #
sen Russen in, d1e om één of ander vergrfi8 1 .. of dienstweigeri~(~·
daar terecht warer; gek001on.
··
) · -~

"-"'

.

van de touwen waarmee aan

Na .Qnkele ma.;inden moes{ htj daar Weer vàndaan en met den :20 tal

het paard was vastgebonden _t!:jdens de rit. Een uur 1at_er gaat
Russ!'ln ging fuf, naar oen ander· strafkamp· in de bUurt v~n het
een deur open. Een knqap bukt zich oVer hem •. H!:J gr.gnsli en
·:1
Rybinsk-meer. Inm,iädols was Napoleon- al· weer do BoreZina over,
// -brU lt iets onverstaanbaars. Hij gaat weer wc:g. Toch kant htl
_
.z!JhGt tjan.in·andere richting-dan Voorheen.
·
· -~·
· .
terug. en brengt wati::ir en brood. Maar .dat is ook all0s. Zo.
,
1
'.I blt]ft Sybren drfo dagen liggen.
.
.
I
H1et· leerde hij' Rus~.kn .~n_ kreaj ook.c~".ltilc.ten m
.• et ~e b,ew_ak~r.~~.\.·.
.
.
·
-·
-· , C". f-lU vertelde hen da~ fUj gedwongen was geweest om. in. h~t Franse 1'/,'0. De derde dag m9et hij klerDn aan trek kent boerenkleren. -De
~
·
lE'fjer dienst te dóen. De bewakers z~iden dat de Franse krl;fjs- r~:
man_nen, di0 er tf-ans uit zièn ·als boeren _in· plaats van rovers.,·
/i
. gevat'génen reeds 'lang naar huis waren
de vrede getekend was./;
beduiden hem om Ook·op eEin paard te gaan zitten en dan rtjden
ze uren achter elk~ar noordwaarts. 1s Avonds rusten ze uit
Het dutirde--echter neg maanden, nl. tot 25 Augustus 181$, dat
i
J1\ in- ._eon· soort.· stal. De volgende da8 gaat het weer ·verder en
Sybren vrtr;elaten werd als .een vergeten krljJe:geva~gene. Aan het 'f.
(zo gaat het v!Jf·dagen lang. Do· mannen wisselen gee.n woor.d
·slavenleven was een elnde· gekanen. \'Jaarom ·htJ in d~t k9_mp terecht
met hem, want ze ku.nnen ·elkaar toch riet verstaa'n. Ä<!-n het
was gekcrnen wist wellicht geen Rus m6er •..•• , Doch N,j mocht naar (.
)/./. einde van de vt)fde dag kanen ze v~or eon gr:-acf:rl;, waarachter ; 1-uis • Het- l:uis van vader en moeder in -FriesJand , nieer dnn
een wal en een ka.stoel te zien Z~fl· Een der mannen klopt op ~ 2000 ril:(.jl ver •••• ·•····
, -..;:::-..
\ \ ·.

-,

f:
J·

\:. f,/·

°!IJ.

r

t;'\

en

:) r

).Jt{

gopr~aat

~Ï~~.

1
de poor.t. Dezo wordt geopend en na \i1at heen .en weer.
_;-.;.Rj,
·. ld , en kel. goe.d ..Russisc·h spre.k.:ende- doo lel. e raj
'-· d ·
·
·,,...;;r< onder ge
oor het1\ Il "moet Sybren afstUJen. Tussen twee man in g.aat· hij door de ·· .·
. 11/ii,
·
. .... J
land. .sdolErJde" soois werkende zwo<:gde Sybren voort irY eEJn ver7 · ''\
poort naar hot slát. Sybren is niet eens geboeid. De- bohande·
.
.
11 ,\
·.
·
~ sleten kiel en broek die hij gGl<r.03on tad, Een large baard sierde//\
lirzj. vorschilt Veel vergo.lóken '-;i!J het ruwe optreden in hot ~
.
'1'
~
~ z~n gezicht, htj w_as meer. làndlope.r dan boor, meer bedelaar dan
/i
.\ 1 . bos. Eén_ dor mannen gaat naar binnen wanneer oen lakei open
\•)
doei. Na oon kwartier kcmt' hij weer. terUfJ eri .moE..i Sybren naar
soldaat, Maanden duurde de tqchb, De horfstrEgen striemde over
~I
::U'i·
zijn.9elaat. In Movomber· kwam 1-aj in de cude garnizoensstad Fr10d\ :/~ binnen. Tot zijl niot gorirgo verbazing .gaat d0 man· niet mee
land, €Jan. Daar had hij neg kennissen,. die hem1 aan schoeisel en
~~ '/: maar weer terug ·~tBrw-hjl de lako~ 'hom· naar con zaal brengt.
kleditB hielpen. Nu hoopte- hij ii1. drie weken thuis te z.tr1, maar
~.\' '//J Wanneer hij hier binnEBaat schrikt hij_ hevig • Daar .voor .hem
':\_~'//;
~, !Js en sneeuwval verhinderdcn __ ook dit.
.
~.
". f~
;.~/ staat een man in off1ciersun1 form on daarnaast neg tweo mi 11- ~
:tairen. De man,_ b~kbaar do heer ~os huizes, is we.llicht )~~Dacgs.voor.Kerstmis kwam hij j.n.Locr aan. De aersto ·1<erstdag
majoor 1 ovèrste of gerleraal .• " •. Nors, doch niet mot een ) \. 1s avonds be.reikte h!j Groningen:. Om drie ~ur·op de't,weede· kerstonvriende4Jk gezicht stelt hti Sybren vragen in half Frans.
/dag kw<!J.m. hfj bij Bakkeveen het oude. 11 hei-te liln\1 we·er 'binnen. ·- ·
Pas ha 0erî half uur heeft Svbren de zaak door.~ De rovers waren
·-'.
J
f--1.et iS 10 uur 's avonds viln deze îw6ede l<erstda9 in 1818~ Jitske
· ·'een
· .. k.ers· t mi_s
~. aanst a lt.en an naar b.e d t. e·· gaan.
' .· 111v•1eer
·· ·
..._}boeren dio hun hoeven en lander.tien door de Fransen vGrwoest ;:: A"ues mua 1 ~'"'
r_waren, vandaar do ruwo bchandelirg. Nu bljjkt dat ze aan deze bi."
htt
t
t. · ·
t. ·
h ·· d'
,
voor !J , zuc e ze, oen ze po
1 se 1irg voets 1'.lppen oor .e"op
) y
tmilitair en grootgrondbezitter vertelt hebben dat hlJ zich
h t k.l ·' . f. E. hà d. b.
d. ··d ·· z d. d
·.·
··· .. h
e
einè er .
en
r e ons op e eur. e ee open. en se ro
bij h(:ln gooield heeft. zoggende dat hlj geen Fransrran maa;B('
_
·
...
·--·
·
,
'
'
_ . . want·daar stond-een afgr!Jsel.jjk verwilderde .landloper in ·lanp.en
een
Pruis
was,
aie
geheimen,
had
cm
in
Russische
J--anr;:len
to
,
(.
·
·
. ..
.
- voor haar • ". In het donker leek het de duivel .wel. De man
, spelon, Do Duits0r hadd011 zo ~el.voor eon Fransman vorsleton ~' , ':
.
· ·
stond -te beveri, kon geen woord uitbi-engen, stak dEI handen naar
11
en.naar de noou\riigo jach\;".'ol~cn verwezen ••...• Om nu aan
haar uit, zodöt Jitske ._gillendG naar binnen vloc:g en gilde o:p•
een belonirg te komen f-adden ze hel- yerhaal verzonnen en op
fulp; H!J haar achterna. ~ pakte fnar beet'. Drukte z~ ge~icht
deze manier war!"n ze er 1n.g.esla~d geld te krmen vair. de_
tegen hat- hare, knee·p ffiar haast. ftyi· •. Plotselirg gleed d.e argst ~
baron OOl da;:irvoor het a l~ernoodzakel!,"jkste te kunnen aanschafvan 1-Dar goz.icht, In het half dOnker vun het pitje stame::Jtde.
ztJ:_) (
fen. Sybren wis'~ onder deze omst~ndigheden niets beters. te ~
usybren, miin jongf1 ! l ! Il.
doen dan de baron ;_.;at op de mouw te spelden, denkende ztJn po.
-sitie hiermede te verbeteren, H!J wos niet van plan om diegene,~ Op het ·hulPJerOOp kwàmen .de bui:-sn toelopen en dreigden Sybren
die z.ijn kr!±Jsmaat was sch3de te berokkenen en kon dit trouwens reeds beet te 'pakken, toen zagf.ln zo wat daar plaats vond op
ook-niet, want hicrvo.or 'w1~t h:JJ veel te ·weinig.
,/_,.~\-,.~ clezo wonder'l1jke kerstavond: Sybren was terU<J. ZGs jaar na do
"- ................... ~ ~ tocht ovor do Ber6z1na wos htJ terug levend en we.l.
Veertien dagen bleef hij op de ves·hing, doch girg toen pp
· l_
Do zwempartlj had hem. op. wot:1derbaar l!jke WljZe het noodlot van ·de
transport ver Rusland in, an opnieuw ondervraagd t.e worden,
Berezina doen ontlof=Cn, had hom voel mOOito en zuchten gobr;:icht-,
door lieden die uitstekend Fra:ns en DuitS spraken. Na drie
maar het 11 nlles voor de Kaizorn had z!Jn vador het lQVen gekost_ ••••
dagen ondervraagd te zvi, wisten de Russen- niet wat ztj er

~
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BIJEENKOMSTEN

IN

DEZE

HERFST
lEElJ,VARDB'>l. Op de vastgestelde avond kwam de afdelirg Friesland-

AMSTERDAM.

16 November werd in · 11 0portd 1 de ledenvergadering

Noord btjeen. Een dertigtal aanwezigen konden door de wrn. voorz. gehouden van de afd. Noord-Holland en Midden-Nederland. De opde heer J.C.Heins welkan worden geheten, die daarna het woord.
kcrnst uft de buitergewesten was groter dan uit de hoofdstad en
gaf ,aan de heer Vleer voor het geven van een toelichtirg betr.
het sch~nt werkelajk moeil!ik te z~n voor de Amsterdamse leden cm
de ·Ofl"iChti1'9 van een N!jdamstra-stichting en de nieuwe statuten. een vergaderil'fj te bezoeken. Ir ,A ..Janssen opende de bljeenkomst
,Alle aanwezigen ster11den toe, doch het afd. bestuur van Leeuwar··
en heette alle aanwezigen ·welkan, :.n het bJjZcnder de beide hoofd·~
den was vnn menirg dat de afdc,.lirg niét genoeg vr.jjheid wordt
bestuursleden die speciaal de reis van Friesland naar Holland
g9laten. Van de z~de van het hoofdbest. ftltwoorddo h!orop do
gemaakt f"adden cm aanwezig te kunnen Zti!'l.
voorzitter, de heer T .N!Jdam. ·
De heer Vleer behandelde als tweede agendap;nt het voorstel tot
~ de verkiezing voor de leden van het nieuwe stichtirgsbestuur
ont~indirg van de verenigirg en het overgaan tot oprichting van
f-ad het bestuur candidaat gesteld Mevr. IJpna·\~ynia, die.tot
een stichtirg. De heElr L,M, ~~ynia uit ut.recht was rot hiermede
!-aar spijt, vanw€tde haar drukke werla:i:mmheden. ("Ei lg .voorzitster
niet eens en zcu meer bevoe.3dheden voor de _afdelingen willen zien
vun de Plattelundsvrouwenbond) deze 'functie niet kon.-aOnvaarden. O:F9enomen. Do heer Vleer ,betoO;;]de dat dit· op moei4:Jkheden voor

.(

Wel. was ztj b0reid cm van advies te dienen, ·hetgeen door do voor- dé· wet zw stuiten, daar in een stichtirg alleen het sticht1rgszitter mot dank aanvaard werd. In· haar plaats werd nu candidaat bestuur verantwoordel!jk is en geen afdelingsbestuur.
gosteld Mevr .P ,Ag0ma-\.·Jyr.ia uit Dokkum, met welke cand1datuur
alle leden instemden. Ovor de inhoud van de N.ljdamstra TY113e ont··
stonden neg enkele gesprekken tussen do redncteur enerzfjds on
Hevr.IJpna..J.1Jyn1a en de heer Agooia anderz.ljds. De heer Agorra zoo
gaarne zion dat er meer gesch,roven werd over het geestelijke
leven do voorouders. Mevr. IJpoo-lrJynia zou ·meer Friese liederen en culturele- .dingen naar voren gebracht willen zien,_ inplaa·ts van

mod~rne

muziek.

De voorzi·H:.or T .N.ijdarn hiuld tc:inslo·tt.0 een toespruak, waarin

h!J

een uitot-'tlzetting grif van de doolstollirg, de bekirgon te be-

1-Brtigen van ons geslacnt, de familieband te versterken en do
studio over hot voorgeslacht te bevorderen. Daarna sloot. de
heor Hoins daze druk bezochte vergadorirg, welke oi::geluisterd
word met muziek en zang.
GRONINGB>J. Op VrHdag 30 Oct-ober vergaderde de afd. Gronirgen en
DrGnte. De voorzitter 1 de heer S.Postma, .opende de vergaderirg
en -gaf dire_ct het woqrd aan de heer Vleer cm een t-oelichtirg
op de voorgestelde sta;;uten te geven. Na enige op- en aanmerkirgen keurde. de vergaderirg_ deze goed. Voor de verkiezirg leden. van het stichtirgsbestuur verkreej de heer H.Nljdam Jr.,
Bataviastraat 68 te Gronirgen, 20 van de 21 uitgebrachte stem-·

sir de

bestuursverkiez~rg bracht do heer L .M J~)'l'!ia naar voren dat
hij gaarne ook Holland -in het bestuur za..i zien vertegenwoordigd.
Do voorzitter,_ de hoer T .NUdam, wees op do_ beschikbare f1nanciên
en organisatorisch!:> moeiltikhedon die hieraan verbonden z_.J:jn, terwljl or nu naar•gostroofd wordt alle staken in het bestuur to vcrtegenwo9rdigon.
Btj de besprekirg ovor do b1:)oenkanstcn z8g de a fd, voorzitter, Ir,
Janssen, geen mcgoDjkhoid cm. in Amsterdam iots-tc boroikon. De
heer. L.M.Wynia. wildo zJ)'l b{<St do0n an· in. Utrocht en Middon-Nodorland iets tot-_st~nd to brengen, torwtjl do 1-x:ior Wynia uit Den Holdor gaar.no zcu mo_owerkon an weer Gan .afds Hest-Friesland in. het
leven te t'.'oepen. Vooral met. het ocg op de. N!Jdamstra-dag 1954 te
Bergen en Schoorl is het wenselljk dat va~uit Npord-Holland activiteit wordt ontplooid. Beslot.en werd.dat P?:Jirgen_ tn het werR zullen worden gesteld 001 ook in \'Jast-Friesland het verenigirgsleven
beter te organiseren.
De voorzitter, de heer T .N~dam, hield daarna z.t)'l toespraak over
de doelstelling van de vereniging,
Qn 11 uur sloot de afd, voorzitter·, de- heer'. Janssen, de vergadering.

DEN-f11.AG, De afdeling Den-f-.Et.:g -was beter preSent dan ooit te voren, toen op Vloensdag 18 November ·voOrzitteir A.J.Nf)da~ dei b:!jeeno~ekcmen.

,men, zodat hij namens de Dren·ts--Oronirger staak zittirg zal ne-

kanst opende, Vooral nieuwe- en niet-leden ·waren g_àed

men in het stichtirgsbest-uur. Daarna werd een nieuw a.fdelirgs-

Nadat de statuten _waren tm:gelicht. en vr.LJWel zooder opnerkingen
goecgekeurd, kviam -de bestuU_rsvorkieziny aan de orde. Veel moeilijk-·

bestuur gekozen voor de;i nu verenigde afd. Gronirgen en Dre,,.te.
Besloten was dat op.deze vergadorirg door de _oude afd. Gronin-gen drie leden werden aargewezen, terw~l later op een vergaderirg 'te Paterswolde neg twee leden Zullen worden gekozen. Gekozen werden: H.Nljdam Jr., Batavia.straat, 13 st.; J.Nijdam, ZUiderdicp, 12 st.; Andr. Ntjdam, Fatarsw. w93,· 8 st. Op de heer
Postmu werden 3 st., Andr. Mljdam, Vindioatstr. 2 at., Mevr.
Postma-Evenhuis, 1 st. ·en op do heer M.S.Nridam, Alb. Ágnesstr.
ook 1 st. uitgebracht,
Na besprekitU van punt 4 en 5 hield de voorzitter, de heer T.
N.!:jdam uit Let.-'Uwarden de toesi:raak .over het doel van de verenigin:J .

~adat de voorzitter, de heer Y
heden leverde ook dit niet op,
T .N~dam uit Leeuwarden het één en ander over de candidaten· had

verteld,
Ook de andere -prcgramTI.BFUO'~en waren 9een r:unten van discussie,
doch eerder i:unten om eens met elkaar te overle)gen hoc het beste
kan worden gebcuwd. !let bleek dat het it1 Den.:..Haag niet aan medewerking za 1 ootbreken en neg meer btj~enkcrnSten deze winter zullen
volgen .• Vooral de ~Jynia 1s,

;~

de dames de Hartcg-N!jdam en N,jjdam-

Jorgsma toonden zich enthousiast.
(vervolg op pagina
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Een leug<Jn, een sprookje, e.en wetensohap·i l\ik, zo volkomen zeker en zelfs rustig
pelijke dwaling ? Nee!!, waarheid. en werke·i i.n .. zijn gelaatstrekken diende de Tollund··
lijkheid ! Voor het eerst in de wereld.ge- ~mens zi.oh aan.
sohiedenis heeft een doçle, die meer dan.
'··
• ·
a. j
·
Deense moeras heeft reeds meer ver
1 a. en d de l ...al a,t s t ·a.e a d em l•Het
'·~vtebe~·':'-izen . haar gelde
rássirigen opgeleveriL .Jaren geleden werc1
ui .Lies, · zie· geme
aan e :iea.el;).
'd
. reea.s
, h'e t b evv1Js
" g·e
. 1 evera. d a t' d e
(
d · · aag··
t
~
aar
se mens,. in d e z_,e 1 f d e ge '."-8.!). e · ~Noordse-' mens uit Denemarken en Noorc1··
als toen de aarde .het moeras zich over;
.
'·
·
.
. .'
·k
. t '_Frieslana. __ gee_n barbaar geweest was, maar
. t
l1em s 1 oo t • N:;i..e
een
r.numn11e van per B.Jil..en -~~·
.·
. " , . -; , ·
..
b
t
· t
b 1
d9 n 1 .
f p
' een meno zoa.LS w l,J. Geen ees enve 11 en
0
';-ieh een G a sem
i behoorc1en tot de kleding, maar ge1;rovon
. hm: e irikho".. a.e~aan, ·
cloc naar a 11 e waarsc iJn1 lJ · ei een van ~
.
.
.
.
· ·· d ·
· ; klechng. Men vond er gedreven zi 1 vör on
onzo e 1 g e 11
v o o r o u
e r s
~
.
t
· 1··1· a.
· · rNoor·d - Firies
· 1 an.d is
· n1e t d e ze lfd
UlTi
·· e · .ge~~' sierraa.en,
· . die. men er
. nooi verrnoec: mt .
_,_~ ",.,, , 1__
":
:.
. ·
(Toen reeds· stond 11et vast, dat vre·1 · 1va ·
laavot~eL,en, als toen hlJ heenging, weer,
.
bi t
.
t
.
" b
·;.-onze prae- s orie aangaa , gruwe1 lJ1c eo i) O' e s t a a n •
~· ·
.
.
_.
...
u
~ drog·en· 011 doelbe-1wst vei"keerd vooJ:c;elicb.t
Wellicht zal de lezer denken dat hier
j waren cl.oor middeleeuwse geschiodschfijonwaa:cheid worc1t gesproken, doch het fei ~ vers.
·
.
dat werkelijkheid is, maakt het dat zowel ~ D
, t
,
t
t .•
1
1 e.L
•
u 10, ik 1 t . . 1 "1 1 .
ec1
. ; o vono.s van a.eze ,zomer re,en
0
1
a .. w ••
ie rno ei lJ c runnen "'e oven•
~ definitief af met alle sp1·ookj os omtrent
Stond kort. geleden Noord.-l''.ri.esland. in dei onze barbaarse voorouders, want de man cl.ie
belangstelling door de ontc1eldr,.ingen van ~ di0 gevonden Vverd 1 wás eén. mens zoals 1vij~
Ds.Spann11th in verband. met het. Atlantis-! Zeer opvallend is de ru.st, die van zijn ge::
vraagstuk, thans staat het in het .middel~ laat afstraalt op het moment; dat hij het
punt der historische- en archaeologische l tijdelijke voor het eeuwige verwisselde.
(
belangstelling, omdat juist daar, slechts' . "
d
.
d
t. T 11 d · h · n
1 wer gevon ·On e . o un in· e·c ·.J.Jorro~
.
- ~ .1JJ
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t' . t 1
k' l · t·
e.:u,ele ien al en i ome eru6 van de woon"
R a~ t
.
.
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, l"l
t
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Atl . t ·
.
.
a.
.
, veen.
ee .o a 1 van manne 1 lJ1'o en vrouwe lJ
Pd aaF· ~ e~, ·dan is-vorsert, gevodn' en ids l ke voorouders zijn-das,r gevonden. Doz.o
e . 1 ries-1'lioor se mens van vvee uizen _ § ..
_
~
· .•
d
·N· ·t
. t
.. t , 'llJken waren allen opvallend. goed bewaarc,
Jaa.c ge1 een. fie een geraam e, nie ece,
bl
.
,.
. ..
ut
l lJ"k , me t- kl e a.····ing waarui. t :::§ ge even.• D.e 11
:e eCLlng is. ni e u • v oxgaa,n.
....ie
2~es·ven' va,n ee11
•
.
'
'veen bezit daar de merkwaardige eigen··
men kon opmaken hoe deze mEms er onO'e'
.
..
i'
, 0.
i sohan c1at alles geconserveerd is op eon
.t
. . had.
v~èr ui g·ezien
en in vve ,_(e onlge:rin~ ~ v1ijze- zoals nergens anders tor. vvorold voor
11.lJ lea:èd.e 9 inaar een n1an inet een gezichv ~ 1 . t
.1.
•
'
<:Ql!l •
z::ie,ls thans, met gelaatstre k'"'en en rim- '
pels in het voorhoofd, rUJt gave lip1)en
l In het zelfde veen werd ook hcc· lijk vsn
en een ietwa'c ge bogen neus, met hciofd"
eon vrouw g<ivoncl.ön, die blijkbaar cl.oor onhs,ar en baard.stoppels. Het kon een sla" l trouw in hot hi.nvelijk verdreven ir;as van
pende visser, boer of schipper uit het
j huis en hof, Haa.r hoofdhaar was met do
eigen Fl·iese land geweest zijn, zo natuur-) huid u~t,c;orukt on het lichaam toonde
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- 121 sporen van stokslagen. Stokken lagen
naast het lijk. Een duidelijk bewijs hoe ze
c1elijk hoog deze mensen 'stonden, dat on-·
trouw op een dergelijke wi_j ze g·es traft
werd. Op dit punt heeft Plinius wel de
waarheic1 geschreven. , ...
De mens van Tollund is zeer waarschijnlijk
op g·evreldadige vvi.j:Ze gesto·:rv-en o Om z:ijn.

-(

hals hing een leren strop ... Het is voor"
al nog een raadsel hoe en waarom deze
nian in het veen om het leven werd gebracht. Een misdadiger ? De Deense geleerden geloven dat de man het slachtoffer van zijn geloof is geworden en
cim ::· on11eil af te weren voor zijn sibbe
of stam, het mensenoff13r hoeft willen
brengen. Deze verklaring is nog niet zo
vreemcl, doch hoe Jcomt in dat geval zijn
lijk in het mooras ? Was de "strop" soms
geen vve1"lctuig we.ar de n1ens mee orag·ebra_cht
werd of gold die als versiering of voor
een ander doel en is de man bij verg·issing
i11 11et n1oeras terecht gel<.:omen ? Hoe dan
dat tevreden gezicht ? Een andere lezing zegt, dat hij door vijanden kan zijn
omgebracht en dat hij, zich bewust van
zijn edel leven, de dood niet vreesde ....
Daar er verder geen sporen aanwezig zijn
die de doodsoorzaak verklaren, zal men
voorlopig op dit punt niets met zekerheid
kunnen EEiggen t.otdat misschien andere
vondsten betere bewijzen leveren.
Hoe het einde van de Tollund-·mens ook
geweest mag zijn, zijn gelaat
;eeft ons
beter dan welke afbeelding of fantasie-beeld, de mens van 2000 jaar geleden
weer. We hebben thans een foto van hem .
d.5. e niet onder behoeft te do.en lnet een'
l1edendaagse 01Jnrune van c.le tege:rt\voordige
menso

Opvallehd is de overeenkomst met de te··
g'en1ivoordige n1el'.ls· van de landen aan de
Noordzee, .Zelfs voor de wetenschap is
het een verrassing. Men had een andere
voorstelling van onze voorouders, Immers
de tec;enwoorclige mens was geciviliseer-der. De mens uit het verleden was veel
meer de natuurmens, naar onze voorstelling primitief, beangst voor de natuur
en ·een wereld. met geesten, gelovende in
goede en slechte goden, gaande en doende

in een maatschappij c1ie wij ons niet kun-nen voorstellen. Vandaar ook, dat zelfs
de kenners van de oude Germanen-cultuur,
die reeds lang afgerekend hadden. met het
sprookje van de barbaarse voorouders, van
mening waren~ dat deze mensen er }\:Tjjgs-·
haftiger, wrecler en rustelozer moesten
hebben uitgezien dan de mens van vand~ag.
En daar meldt zich nu de mens van Tol··
lund. Het is geen wreedaard, het is geen
roverhoofdman. Het is een mens zoals wij.
Het kon onze buurman en het kon onze over-grootvader zijn. Het kon een boer uit
Grouw zijn of een visser uit Workum, een
schipper op het Snekei""llleer of een arbeider
uit lfoHle. Het is ons evenbeelcl, niet
alleen lichamelijk maar ook geestelijk.
Indien deze man kinderen heeft gehàcl.
staat het ook vast dat hij één van onze
bloedeigen vooroucl.ers is geweest. Heeft
hij geen kinderen gehad, dan zal zijn ya.d.er
of moeder, grootvader of grootmoeder een
yoorouder van ons zijn. Daar onze stam
voortgekomen is uit het Noordrasvolk van
Denemarken en Noord-Duitsland en wij in
wezen zoveel overeenkomen met deze mens,
weten wij ook c1at hij behoort heèft tot
hetzelfde volk en ras als wij. Wanneer men
nu zegt, dat wij allen van Karel de Grote
afstamrnen, iemand die in veel later tijd
leefde en bovendien tot een ano.er volk
behoorde, <J.an is met veel meer bewijskracht
aanneembaar dat deze man, het wonder van
Tollund, onze eigen voorvader of verre
neef is geweest.
V weet dat elke mens vier grootouders
heeft en we weten ook dat er gemiddeld
drie gen.eraties in een eeuvv leven. Deze
voorvader stae;t dus drie n1aal t"Vvintic,· 9
dit is zestig genera ties van ons af~ l~oe"
ver dit is worc1 t duia.elijk gedemonstreerc1 0
warmeex· vve weten dat vrij vanaf onze oudst
bij naam bekende voo:rvader in ·1550 nog
maar twaalf of a.ertien generaties verwij"
derd zijn. Zo hebben we in het jaar 1200
reeds 33. 554.~.32 voorouders ! Dit is
meer dan de Europese bevolking van die
tijd en ong. drie maal zoveel als de total•
bevolking van cle Germaanse stammen aan
de Noordzee ! Dae.r biologisch vast staat
dat bij elke generatie het aantal voorouders verdubbeld, clan moeten omstreeks

- 122 het jaar d.uizehd alle ~·riezen langs de
Noorclzee onze voorouders geweest zijn .
Duizend jaar eerder moeten alle J\ïoord-zee~Germane11 vele n1alen voorouders va11
ons gewee.st zij.n 9 voor zover zjj. :i;iah:ome"
lingen gehad hebben. Vandaar clat wij po-sitief kunnen sprelcen van voorvader en
verre neef.

. ,13n over het algemeen geen hoge leeftijd.,
j zodat we hier met een ind_ivid.ueel geval
l te doen h0l•ben, wat mogelijk maar bij enke-1le familieleden opnieuw naar voren konn.
l Inm1ers we hebben al eerder een hond.era_! jarige in d.e Nijc1amstra-familie gehad.,
!maar d.at was geen directe bloed.verwant
f va11 ICein1pe Piel"S
&

Daarmede is ·a.e wonderlllens van Tollund
~We mcigen echter trots zjjr1 op onze 11 palce 11
een ver familielid geworden, Hoewel
l Nijd.run. 103 Jaar achter d.e rug is geen
niet allen in ons volk zijn beeltenis als l kleinigheid.. We vragen ons af of d.ez e
zoècanig zull_en beschouwen, doen wij cli t
! leeftijd. soms verband. houdt met cle grond.
j waar hij op gewoond. heeft, wan-b op d.e boer-wel, daar wtj door de stud.ie van het
voorgeslacht beseffen d.at htj d.it geweest ! d.erij te Akkrum, waar Keimpe vele jaren
is. Uit hoofde hiervan hebben we gemeend l boerde, werd. omstreeks 1720 een and.er
ztjn beeltenis, als beeltenis van een
! Pries wond.er geboren, nl. niemand_ meer of (
familielid van tweeduizend. jaar geleden, !minder d.an d.e beroemde legend.arische
l Adam Hurd.rid_er, d.e man d.ie bovenmenselijke
U in de Nijdamstra Tynge te moeten doen
toekolllen. Aanschouw de_ze prent niet als l prestaties heef-b verricht e:ri ook een
flinke leeftijd. van 80 jaar mocht bereiken.
archaeologisohe aardigheid, doch zie de
be el -b(')nis aan me.t de nodige respect en
! Doch om tot d.e werkelijkheid. terug. te ke-·
bezinning.
. .. l rens op tweede Kerstdag zal Keirnpe Piers
Voorzover bekend. kan geen enkel volk op l Nijd_am zijn verjaardag vieren, a_ie maar
aarde zich er op beroemen een dergelijke -~slechts enkele Nederland.ers zelf mochten
è.".~.d.elijke afbeelding van een voorvade1° l beleven •...... Deze dag mag niet onopgo-van vóór 2000 jaren te bezitten. Weljmerkt voorbijgaan. :Cn al kmmen wo allelicht zouden daarom de Chinezen de foto lmaal Keimpe niet persoonlijk gaan golukeen ereplaats in hun woning geven. Lalwonsen, in verband met zijn gezonclheiclsten wij daarom dankbaar zijn het voorrecht -~ toesta11d, toch is het onze plicht d.a-L het
te hebben, dat door een gocldelijk wonder )kaartjes en bloemen gaat regenen op 2e
deze mens voor ons bewaard gebleven is, j Kerstdag in Ad.e Almastraat te Sneek ! !
waardoor wij ons voorgeslacht van vóór
\Het bestuur zal weer op de traditionele
twintig eeuwen leerden kennen en . • • • • • ·; l wijze de gelukwensen aanbieden en ook cle
aanschouvven ! ! !
!-: burgemeester van Snee}~ zal weer lco111en n1etl
) d.e ambtsketen om en we verwachten nog
000000000000000000000000000000000000000
~meGr bezoek~ doch dat zal~ in(!_.ien dit
~doorgang vindt~ de g· 1" o t e verrassing
D E
0 U D S T E INWONER
Ivan d.e clag moeten word.en.
VAN
F R I :C S L A N D
~ Kei111:;_oe Pi ers N]jdam~ op 2e 1Cerstdag clenlcen
!vierhonderd Nijdamstra-leden aan U, VY8te11~·
KEIMPE
P I E Il S
N IJ D A M
a_e
~de dat oolt U a_e vere~'ligi11g 9 stralcs
WOHDT
1 0 3 JAAH.
! Nijdamstra-stichting, een goed. hart toe
1draagt, Wij wensen U nog veel goeds en
De ouclste man van Nederland., de oudste
inwoner van Friesland., dat is geen klei~ 1vele jaren,
nigheia_ ! Zo 'n i1ersoon behoort tot de
red.actie Nijd.. •rynge.
zeer sterken •.. , en wat zal d.at een
,sterke familie zijn, zal men menen.
000000000000000000
Doch de buitenstaand.er vergist zich
hier in, want al behoort Keirnpe-00111 tot
111 NIJDAMSTRA ZIJN WIJ E :C N ! !
d.e zeer sterken, zijn voorouders bereik·
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, ~ feest kon ovorstanmen, Dit vrot.gdovuur, de blljdschap om het
oot.we in October zljn, geeft de kalender de data ac:in welke zich j oouwig tori.gkerende licht dat do duisternis overwint was voor
verleden jaar kenmerkten d?or -115 ·an sneeuw. Zonder dat w:y het
~hen-do aanleidit'.9 an mot do fam111elodon van do goholo sibbe
eigenlljk aan de n~tuur kunnen merken, daal':' we ons nq;:i steeds in
samen te konen op ruders-erf.
de herfst wanen, z~Jn we hst k,,>erµ.int, de zonnewende, reeds na- · ~ Wtl kunnen oos moeilijk meer een voórstellirtJ Van dit feest maken,
Uj gekonen. (dit artikel werd geschreven 16 Di:ic. ) . Hat jaar
~ doch ·d_e groothëid hiervan was van dien aard,· dat de Christel!jke
loopt. ten einde, Het nieuwe juar staat, voor de zoveelste maal
I kerk in d.e be]inne·gemeend heeft dit feest niet te moeten laten.
in de millioenen jaren, weer voor de deur.
•
~ Yerdw!jri6n als _1?1311 11 heidens 11 feest, Irrrners het mid-winterfeest
~ was toen nie,t meer een heidens feest, 1-èt was een natuurfeest,
Dit was stoods de t~d dat de mens zich bezon op verleden en
to0kcmst en ook nu neg geeft de midwint.erttid met de ·large avon-- g waarin de heiden de zon loofde-en prees en de Christen de Älc!en de gel~enheid voor gedacf-rt.en, die- nauw verband houden met
1)1ücht1ge. Zo was de situatie vóó; de vierde eeuw na Christus.
t~d en eeuwigheid, ondan!<s dat radio en pars, ons verenigirgsPus daarna besloot ê6n der Concili~ (kerkvergadering) der Katho- (cn uitgaansleven niet meer de ttJd geven voor overpeinzingen,
lieke Kerk cm het Chr1ste4Jke kerstfeest in de plaats van het
midwinterfeest te .~ellen, opdat de geboorte van Christus de
zoals de voorouders die wel bezaten.
plnats van het oude lichtfeest zou innemen. De geboorte van
Velen kunnen zich dan ook niet meer verdiei:en in. de zinvolle
.
,_
.
i .Christus, ~ermOèdelfj:< ::in de zomer plaats gehad hebbende - en
d
k .
d
d
d
.
inhoud van deze dagen, Een graal; deel van ons volk, afgedwaald
voor ien oo a 1s zo anig gevier - wer voortaan- op de davan de kerk, kent geen kerstfeest meer, kent daardoor . \
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win er oorn,bleven in ere.
feost, is zeer klein,
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Een ander deel van ons volk viert het kerstfeest
ons er n<!J wel aon herinnert is do "amaak uit
011dat het gewoonte is, zonder zich ook maar workelyk /
de vorige eeuw: de kerstboan of juister genoemd: de
to verdiepen in de blijde boodschap uit Bethlehem. Zip,Jt
·:~:
l i c h t boom. Pop..ilair geworden andat de kinderen
verdiepen in de aardse betekenis van deze midwintert~:i!r:
,·?,~ze boom zo lliooi vonden is de kerstboan algemeen ingeburgerd
daaraan ztin ztj geheel ontgroeid.
:p;;m~:
·::;::!!!:.en daannee weer een stukje midwinterfeest in: de 1-uiskamer
Een derde deel viert het kerstfeest geheel volgens· h~·:!~:
~ 'ii).::::$ebracht.
Christe1lJke geloof. Voor hen is heÎ kerstfeest het 9~.'.;.~';1, 11.' !~:
;ii!i!!::
.
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lF:Wanneer we dus voor en na !<erstmis om de kerst.baan zitten
boortefeest van Jezus Christus, de Heiland en Zalig~-,.·.::·
·\;:::::·
·
(
"
i:::::dan is de t!jd ook gekomen an ons te bezinnen zoals eens
\
Het is weer midden December en hoewel de temi:eratuur ons zegt
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ker, zonder meer.
;;\ :\\\l\\'.
Ik geloof geen afbreuk te doen aal'l de Blljde Boodscl'n~V:1:::·
die tot ons komt van Mhlehem •a sta 1, wanneer we· oo·*~~,b
het kerstfeast om, in deze dagen de aandacht vragen- ~~'
het wonder dat gaande is in Gods Schepping en dat Zi~H;;;:.:
elk ju.ar weer opnieuw herhaald. Dit wonder, hoe kleir,-~;:;i•,1::·.·
ook vergeleken b!J de geboorte van Gods Zoon, m~en wu:;c:;
niet vergeten. Kunnen we ook niet vergeten, wanneer~;~:_;;,:
als mens~n, die ons zo nau.w verbonden voelen met het":'i:i;!!'.:
voor- en nageslacht, met 'verleden

e~

toekomst, ons

op de overwinnirg van' het. 1 i c h t
".::..".op
de
duisternis.
1
:t: !!!;··Üe. kerstboan, de licht.boem is het midwinter-feestteken,
"·,:·;;,',\'Janneei:- de lichten ontstoken worden, geven w.a· bl:!jk van de
·i,::;·\/_~·eugde dat de zon weer terugkeert tob ons en neg meer:
} .::i:i)~~ven we hltlk van dankbaarheid dat deze eeuwige krirgloop
.ii\\\~jh-iet gestoord wordt-. Wjj zien dan de zon. als de Godde4jke
.':'.:::_~evenszegen op aarde, viaar zonder alles zo1.1 sterven en veri;'}i.'.hiatigd worden, Juist de winter, de December-rrr1and geeft

.,1;///:'~r,i'~ in deze streken zo 1n duide~k-beeld van ds
dood
.'.'i;f!J.~h, de natuur._ Doch w!j weten dat deze dood scl-ajndood is,

w~,;,.::;

ten één 'te z.t}l met die Scheppirg rondom ons.
·::ff,'i:::;.
Er ontbrandt dan een vonk in ons, dio eens voor Cf'lzi?.!iii!Hi.;.:
voorouders het grote vrei..gd.evuur werd waar zjj .zich ih';'i:'i;.
11111111
deze zonnewendodagon aan koesterden, Een vre
,
;,"
zo groot, dat nie~s in (iet· gehele ja;;-tr dit

~· . };~:::0ze v~~rouders. deden,

1

.:, /fi6het eeuwig leven bleef en in die dagen rondom, kerstmis
,

··,;.::Wordt dan l10t. nieuwe leven·· voY.wekt ·in die doodse natuur,
scheppingswondor. 1 het wonder van het leven

?:'!!!!!_~~!im~;"

'"'straalt ons dan tegemoet. H!j moeten

dit

want
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leven begrljpen, 1ed0r op z:!Jl eigen wtjle, naar zijn Geloof. Doch ons allen
bindt _het te samen, orgeacht van welke richting w-!j ziJ1.
Terwtjl onze gedachten deze weg op.3aan, blikken we even de eeuwigheid in.
Wtj vei"blljven b.t)-het feit dat in m.illioenon joren de loop van de aarde an
de zcf\ 111et gestoord werd. -~Je voelen dut met Vaste 1-Bnd _dit, voor ons
mensen zo onbcgr-1jpelljk '"onder wordt geloid en weten ons klein blj deze
groothEiid.
Zo kwamr;in ·eens onze voórvaderen, reeds duizënden jaron her., C!nder deze
bekorirg. Met :h.,in Meg- gGtirge kennis vierden z:jj het feest van het UCHT,
l?racht.en ztJ dank aan dit LIS'. T. Waren: zjj verheugd over de wed erge. boorte yan_ de zonnekracht._.Zo z:jj dit zl:Jn geweest, zo dienen w-!) dit ook
te •ztn in deze, tijd, want n10ts is. er sedert .die eeuwen veranderd.
\'Janneer de licht.en -van de licht.boom worden otitstoken z.ijl het Zonne-lichten,
ter ere: en dankbaarheid aan dé Schepper van alle -11.c h t en 1 e v en
Midwintert.Ud:

K e r s t .f e e s +,

1-brdegortJp, Midwinter 1953'.'
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\r!.Tsj.Vleer

ooooooooooo:o;oooo:o~o;o:o~:o:o:o:o;o;o:oooooooooooooooooooooi
Straks ze1 zfj elke dag weer hcger r:yzen
(vervolg van r:ag, 119)
Gezien de vlotte afwerking der agendap.,inten was er t.jjd over
voor de heer Vleer cm iets te vertellen over de omvarg van .-,
het genea~ajisch-· en histor,isch onderzoek. Onvoorbereid doch

aan de blauwe heme lbocg •••••
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op pittige w!jZ.e de doelstel~'.·r"9 schetste, wa&rb~ vooral de
diep:ire grondslag naar voren werd gebracht. Met de laatste
strofe van het Nljdamstra-lied beëindigçle de ·voorzitter deze
rede, waarmede voor· hem en de heer Vleer de tournee naar Hol-·
land weer afgelopen was.
Toch hoopt Den-1--\;;ag hen en z:1"j Den-1-Bag· niet te vergeten .• Want
op deze avond zljn de banden tussen de f--Bagse leden en het be-
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enthousiast vertelde h1J over zljn werk en het vorsen dat steeds
verder en verde_r teruggaat.
Daarna was 1-et. woord aan de alg, voorzitter, de heer Ntidam, die

]~

Heden overleed, zacht en kalm, na
een langè,urig lijden, onze lieve lloe·der en Grootmoeder
ANNA
NIJD.All!
in a.e ouderdom van ruim 60 jaar, se-rlert '45 weduwe van Jacob de Jong.
Sneek, Geref. Verpleeghuis, 17 Oot•

19,53·

Kuinderbrug, N.O.P.;
J oJiode Jong;
W.<Ie Jong-Wes(leling.
SNEEK. -Door cmstandigheden kon de vergad0ri113 hter geen doorHeerenveen;
gang vinden. Daar ook de afd, Heerenveen met het euvel van
J ellie a.. e Jong.
organisatorische moeil!ll<heden te kampen heeft, besloot het
IIilve J''swn'
bestuur beido afdelingen te c011bineren ·tot éi1n afdolirg
IvroV·ee11ings~de; Jong
FRIESLAND-ZUID.· Begin· Januari" zal dan, ·in. Sneek een .lsidenvorC .)il. V c enings
gaderirg worden g·Ohouden, waar dan een ~estuur voor de nieuwe
Dart. en Marco •
afdol:!,ng zal worden gekozen.
De teraarclebestelling vona_ plaats
0000000000000000000000000000000000000000
te Olc'.eboorn op Woensdag 21 Ootober
1 s na.midc1ags half drie, vanuit a.e
Op 31 Octobe1' j .1. slaagcle te Utrecht
voor exarnen Espex·anto ~ diplöma B (on-·.
Doopsgezinde Kerk aldaar.
d.erwijsbevoegdheia.) ons familielid
_ 11 ll!lllITIUJîJm1ru11111ID!llllmm•111mmrum1wmnUD1Illlllilllllllm11n11m1m•1•11TI11\lllm11mumm1ru
A.J .Nijdam, Copernicusstraat 8 t'e
DEin~I-Iaag ~
00 o 0000000 00 0 00-00 000000000 0 OQOO 0 00 00 0 000
stuur hee 1 wat hechter gewor-den !
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l.dam hurclrider, de eerste Friese ijsheld, tot' dusver niet meer dan een legendarische figuur, ·is door een genealogisch onderzoek uit de schemer van het verleclen naar voren gekomen als een ver familielid, een stoere boer met een groot
nageslacht, geboren aan de Leppeclijlc, overleden te Deersum.
Tot tweemaal toe stamde hij af van Huurd Wytzes en Tjiets Gjalts, de stamouders
in rechte lijn .van de Oldeboornster Nijdam 's, · Nieuwdai11 's en Vleer •en, maar ook
van de Grouwster Visser's, )lieinstra 1 s eh V'á,n a.er Hoek'en.
·over cle resultaten van dit.onderzoek zal door mij op Zaterdag 16 Januari a.s.
om half drie 1 s midd.ags een lezing worden gehouclen voor het genealogisch wurkm
forban fä.n dé Fryske .Akademy, in de grote zaal van "Spoorzicht" te Leeuwarden.
Led.en van Nijdai11stra worden uitgenodigd deze lezing Ni te vronen. De toegang is
"•.ïrij.

Tevens zal omstreeks die tijd een boekje uitkomen (gecycl.) van ong. 40 pag.,
vraai'"'in l1et leven en de daden van Adam bescl1.reven vvorden" Hierin .zjjn_ ool{'. d_e
1::::•,;;rax·tierstaten van l1e111 zelf' en zjj11 t,ive~ vrduvrell o·pc·8nomen~ al-sE1ede een starnboom
·van zijn i1alco1nelingen, vvaaronder de fam •. de Boer~ IJsselstei11~ I1aarsma 9 Bootsma 9
Winkler, Bakker, van der Wier, 'rerpstra, van clerZijl, Zijlstra, Alberda, :Boscbma,
Gerbra~1cly ..en vele and eren"

(

Do prijs van het boekje zal ong. J,2,50 bedragen, Leden van Nijclamstra, clie clit
'/o korting.

v-óó:"' 16 Jan'iari bij mij bestellen, ontvang-én hiE)rop 20

N:ocl1t u· nog lee:enden l{e.n11e11 Oîntrent Adam, die llog h:iet beschreven zjjn ·in bo-è~·
~:en of tijdschriften-~ o.f nakon1eling.en van l1em weten~ dan ·ontvang ilc b.ierover
gcta:rne bericht ï7ÓÓr i· Jan·. a:o·s.
lJ .Tsj. VJ.eer, "Op Honk'; HarJ.egarijp.
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Bestuur. van de Farailievereniging
füjc1amstra wenst alle familieleclen een
o prettig KGrstfeest, een goed uiteinde
8 en een gelukkig 1954 toe.
8 Tu!oge ih het komende jaar onze familie
veel heil en zegen beschoren zijn en
8 de Nijd.amstra-stichting groeien en
bloeien tot verwezelijking van ons"
mooie ideaal.
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= Midwinter - Familieberichten -

Adam Hurdrider, syn diede11 en

ooö~oo6bo6600660600000000000006ooööoooot libben, syn foar- en neiteam - Voor. het komende jaar liggen
! ! l j ! ! !, ! ! ! ! ! ! ~ de volgende art:tkelen gereed - Nieuwjaarswens - Inhoudsq:gave.
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