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te opt:Llnistis oh waren geweest. Kramp in
zijn boei~ vei-hil~derde Wierd om in de kopgroep te blijven. We willen niet overdrij,,ÇF''M"
ven,
doch hebben ster: de indruk di:;t zon-·
. (')."
~Vu~ll'"vi"
iJ P-l·'r1' .
.
liJ
dei- d'eze tijclelijke inzinking Wierd Wynia
een zeer grote kans gemaakt had cle elfr ·:.'~.~.~N
s•--,-~·~, veri·eder1"
·
rY-......y- ~
Or~ge:b·wijfeld was er steden--tocht te wi1men !
De
Leeuward.er.
Courant
schreef
dat
cle
At.tu.tte·.v
deze keer in o.nze
gangmaker voor de verbetering van het
.
. familie m"ler dan
gewone belangstelling. O'weG Wynia 1 s hadelfst eden-record ongetwijfeld Wierd V/ynia
was. Overal reed hij voorop en· trok de
den in de Elfmerentocht een niet onbelangrijke rol gespeeld en in stil te leefde kopgroep mee. Het hoge tempo tot Bols ..
ward vvas aan hern te danlcen en. daaro1n v'!a.s
bij ons de hoop dat een Wynia, in clit gede teleurstelling voor hem wel bijzonder
val Wïe.rd uit Cornwerd, voor de verrasgroot.
sing zou zorgeno
Met spanning zaten we dan ook te luisteToen het pleit beslecht was en de kans
ren r+aar de eerste radiob.erich ten en daar verkeken om zich weer bij de kopgroep te
was. reea_s reden tot optimisme,
voegen, ·vvas liVie1"d een zeer sportieve rijSneek• L W.W"y-Dia, Cornwerd. Doch tegelijk der. Met. Lambrechts en v.d. Hoorn sloot
wisten we dat vogeltjes die te vroeg zin-. hij in Franeker vrienclschap en besloot het
drietal gelijk door de finish te gaano In
gen het eind van de dag nie.t halen,. want
7 uur 59 minuten bexeikten zij de Oldehoveî
nog nimmer hacl iemand van het begin tot
24 minuten na de winnaar Jeen v.a_,Berg,
het eir~de e.an d.e lco::-> gered.en~
doch liefst 40 minuten eerder dari Sytse
IJlst gaf reeds W8er ,-:i.en nn.cler -bericl1 t g
de Groot in 1942.
Wiercl nro 5. Sloten met Verhcevan aan de
kop en \Hord 3. De ~1oop herleefde, want
Namens alle leden van Nijdamstra vanaf deVerl'loeven vras· inu11ers één van de favorie·"
·ZB plaats onze hartelijke gelukv;ensen,
ten ! Sta veren: Wynia 7, WorktlllH Wynia 3,
Wierd, voor je prachtige prestatie !
Bolsward: Wynia }, 3n toen bleek dat we
Ben volgendè keer nog beter !
Onder bjjzo11cler
f.Y·aa.ie vreersom ·
stancagheden werd
op Woensdag 3 Febr.
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B!j de talrfjke korte- en largebaanwedetr.!jden op de scl-a~ts, hebben
de Wyn,1a 1 s meerdere malen van zich laten horen. Of het nu de
Foil~asters of Oppenh.iisters waren, Haskerlandera of \'Jonseradeelsters, het deed er niet toe:
de \'/inia 1s van verschillende
~tagen bewezen Î'Llt'.1 mannetje wel te staan. Hardrjjden is bl:!Jkbaar
een erfel:yke eigenschap by de nazat.en van Foeke Sytzes en Ymk
Rcrnkes, want opvallend is het dat - op een r:aar uitzonderirgen
na - de Njjdam's niet veel van zich h~bben laten horen, terwtjl. de
naam Vleer geen enkele -~al ond~r de namen der winnaars ·waé te
vinden.
Hier yolgen çJe uitslagen van hardr!]dertï,en, waar voor zover ons
bekend famllialeden- hebben gewonnen of een pr!JS verkrEf.Jen.
DE

ELFMERENTOCHT,

Maandag 1 Febr. werd d6 elfmerentocht over 100 l<.M. gehooden met
Sneek, a 1s sta.d van v9rtrek en aankanst • Het bEB in was succesvol voor de \·Jynia 1s. Ih Uoudsend waren 11 man uitga lopen, waaronder A.S.Vlynia van Foll~a. In Sloten Jag A,S,Wynia voer. ~lierd
~~):"1ia '· ~man van de Elfstedentoch!;, reed in een groep van 7 man
' met ~· rn1n. 20 .sèc. achter de kororoep.
B!J Spannrrnburg f"ad A,$ .t4yn1a ee.n voorsprorg van 2 meter op de 13
' l s had\''jier d ztc h ook b ±"j de
andere r:j;Jders van_ de kor.groep. Inm1dcle
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Drie uren na d~=i Start. bleek b!J de caitr6le dot de ~Jyn1p. 1 s

S T R iJ'· 0 E-, N •

OUDEHASl<E, 28 Jali, - Mannen - Er waren Ie deelnemers b!j de rg:le11
De Vr1endschap11 organiSeerde. Eëh 'der best.uurs~ leden, de heer R.Hynia, werd zo enthoUdsiast dat hl.oi zich liet
~ uitdagen door de heer J !var\ der Berg voer een priv6-wedstrijd met
de wind in de. ri.g. De heer ~~ynia won g lansr!Jk, zoals het een be~ stuurslid betaamt !
~ rfj die de IJsclub

l

~BALI<,

28 Jan. ":' Paren -

Het paar T .NDdam_ en Roelie van p.gk uit

~ Sldten werd 2e en wonnen de pr!Js van J .20.-. Zf] reden het eersi
; tegen het paar Sj 1SierdSnia-Griotje Sohilstra Uit 1--brioh. Daarna
~werden Joh,Fekkers on Folly 1-Jering uit Ruigahuizen er af gereden.
~In de finale girg het t~Jen \J .Bru·~.nsma en D,Jelsma· van Kortezwa·a.;i.
Hierb!J 1-adden N!Jdam-van D!Jk po.oh, doordat in de eersto rit N!jda;n
~ z.:j,jn i:artner ncgal ernst.1g met de schaats in de knie raakte. De
(
~ 2e rit- weri:l d~or Elruinsma ....Jolsma met minirrum verschil gewonnen
·

!

Î hetgeen

echter do J ,35.- in hot laadje bracht;.

~

FOLLEGA, 28 Jan, - Estafet_t_e vo_or leden - 1. H.Fofstee van Doniaga
2 • A.:M.Wynia t6 Lenrner en Mej.Sj.J.
~ Wynia te Fo~lffla.

1en Mej.O.Coehoorn te Le~ner,

~URETERP, 30 Jan. - schoolkinderen, - jongens 8 tol; 9 jaar: 2. Jopie

;

§= Nieuwdam.
~ NIJEHOLTPl\ 1 30 .Jan, - schoolkinderen - jOfBens' 6-a jaar: 1. M.Win1a.
~
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eçuwar:uen en ;:., een van er uerg
DUS5en, 2 , J an . risius ui
uit N;Beet~. l"ht. i~ onverkiaa~b'aar waaran de t·Jynia 1s niet ,b!J
da· eerste tien a~nkanenden waren,
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= LEMMER, 1 Fobr. - Junioren .... 1. Broer Boo. rstra, Blokz!jl f .40.-;
~
_"
,
~ 2. B.Heerstra, Markenoose, J,.:.iO,-; ..:J. S.l<.~Jyriia, Follega ;-.20.-.
,;:
..

~FOLLEGA,.

2 Febr. --Estafette - 1. A~M.Hynia, Lemner -Mej.Tsj"de
~Vries, Eesterga - A.SJJynia, Folleg~i-. · 2. S..M.l'(ynia, FollEga -·

~

Mej .T sj ,Dolstra, Foilega - G.11.iitema, Doniaga';_. 3, L.Vellinga,
Foll€g'a - A.U,de Jon;_i, Eester9a ; tl.
JtJrRIJP-HOVMEGfS, 25 Jan, -Mannen - Onder de deelnemers G, en S. ~ A.J.\1Jynia, FollEga -Mej.l"l,de Jong, Folle:]a· -·Kl.H.11tema, Follega.
\~ynia van Oppenh..tizen, In de tweede anloop kwamen z!j tegen elkaar".~ Dit was een echte \·~ynia aangolegenheid !
Germ werd winnaar. In de derd8_ anloop kwam Germ tegen hlabe Wie- ~
\
.
M th D
t ~BUNNE (OR), 2 Febr, -Vrouwen - 1. Jannie Scheepstra, Roden, ·kamringa µit Baard, broer van de beon
k de ka mp1oene ar a. e eers e,;:
1 pioene van Orante, /.40.-j 2, Coba.Engberts-Hoekstra, Amsterdam,
rit wen Germ, -dcich in· do beide volgende was ~·Jabe de m0erdore.
~ j ,20.-; 3, Jantje Groeneveld, Bunne, J .10,-j tl-. Jarinie N:!:jdam, Eelde,
Uits~: 1. ~Jabe ~·.Jieri113a, Baard, f ,80.-; 2. F .de Jong, Jutr!)p,
~
f.5.-.
f,40.-, 3 J.Sj.~- 1 ittermans, Ju-trljp, /,20.§
~ OPPENHJIZEN-UITWELLIJ\GERGA, 2 Febr. - Schoolki~deren - Meisjes 10
HORKLM 1 27 Jan, -Mannen - 1. J.~Jynia, UitwellitBerga, J.25,-;
~ en 11 jaar: 1. R.~·Jynja, 3. F .\~ynja j Jcrgens 10 en 11 jaar: 5, ~J,
2. K.Pçiepjes, Makkum, f,15,-; 3. J.Smink, Gaast, j'.10.-.
~ ~Jynja; Jargons 12 en 13 jaar: 3, K,\'/:ijnja.
GOllrt!'l, 27 Jan, - leden estafette - 1. P,Sinn_ema-Mej.K.Sinnema an~
.
d "' d M . T
p
d \•lit'··
• J,
g= HUIZLJ!vl, 4 Febr, - Mannen - Ond.er de deelnemers bevond zich ook
l«', .:i,
W,S innema, 2 , 0 .v. ,",ou , BJ. ,v. 0e 11en en . . v. •
R \· b
~ Gorm ~Jynia uit OpF13nÎ'Llizen, In de eerste omloop versloeg Wynia
. Ad
Ntldam, MBJ. , e Boer en , Jy inga.
=:
;- Andr. Veenstra, In de tweeds anloop meest Jan Brouwer uit Grouw in
NIELNJEBRLG, 27 Jan. - leden--i:eren - 1. Th,Siebrandy van Stobbega hem de meerdere erkennen. Daarna kwam Germ t€9en de bekende 43 j.
en Mej •H.N!Jdam van 1-bskord-!jken •
~Sjoerd Zeldenthuis, die hem ondanks zvi ouderdom de baas was •. In
0 E

E

0

! Folle9a -Mej.F.J.~·lynia,

i

Uitwellin- ~de verliezerscompotitie won ~Jyn1a .van Wabe HieriitJa. Tenslotte ver~ loor h!J weer tegen Zeld0n·~huis. De uitslag- was: 1. Egbert v.d.
~Ploeg, f-horenve0n 1 J,100,-; 2, Goert D!Jkstra, Ny-Beets, j .75,- 3,
l.8'4-1ER, 31 Jan. - junioren - l, Br. Broersma, Oosterzee; 2. E.
~ Sj,Zeldontliuis 1 Joore, J .50,-; 4. Germ Wynia, Owenhuizen 1 J .25.-.
~Jeilsma, Marknesse; 3, S,M· .Wynia, Follega.

81\SKERHffiNE, Jan. - jongens tAn 16 jaar - 1. H .~~ynia,
gerga·, j .12,-j 2. S.Akkerman,· Ral;sterf-Eule, J 7 .- •

- 3 ~aan

ORAl'UEWUUD, 5 Febr. - Schoolkinderen -Meisjes 6 ah 7 jaar: 1.
P.Nudam.

'~Het

kleine farm kopen en z!jn nu_ dus baas in o'f}en huls.

.
land· is kleiachtig
en erg geschikt voor verbouw van kankcmners,
~tanaten en meloenen, wat hier dan :ook zeer veel verbouwd wordt.
11
11
!:NEB<, ,6 Febr., IJsclub De Friesche Je\{}d • Afvalweds·l:.r!jd: l.
~Ook bonen en erwten. wor~en hier geteeld, alles echt.er op con-~ract.
·Wiebe \'Jynia, Uitwellirgerga, )'.5.-; 2. Lambert v.d.Meer, Bozum,
~Hier wordt sans veel g~ld mee verdiend. M!ji man en m'.ljn. dochter
! .3.-.
verdiend~ deze herfst met tomaten plukken al 10 dollar per dag
SPANN&!Blffi 1 6 Febr. - i~edstrljd over 15 K.M. - 1. s.Keimpema 1
~de man. l<crnkanmers was deze zomer slecht;. Ook sweetcorn (mais)
Langweerj 2. A.S.Wynia, Follegaj 3. D.de Jorg, Spannenburg; 4.
!wordt hier veel verbouwd.
De kolven w·orden 4 min. gekookt, dik
A.Semplonius, Spannenburg; S. W.Oosterhof, Dokkumj 6. S.J.,W)11ia, ~met. boter besmeerd en zo zit de hele familie te kluiven. Ook ~ordt
hier de 11 cornflakes11 van gemaakt. Hier Z!jl de aardappe 1s ook
Follega.
~veel beter dan 1n Quebec, maar de Canadees heeft 1t liefst een
~EEREt-NEEN, 6 Febr_~ - Lyts Thialf, i:aran - 9, 10 en 11 jaar:
~mo01e witte, gladde, zoet~ aardapi:el .
8. A.Wynia en H.de Jon:i.
Het is nu 13 Dec., naar btjn~ alle vee îciopt hier daags neg buiten.,
ST ,JOH\NNESGA, 6 febr. -Mannen - 1. \·J.Sloothaak, Joure, /.25,-; ~Het is wel koud sans an er is niets te vreten, maar toch is het
2. U.Wynia, St"Johannesga, f .15.-; 3. \.'/.Bos, Munnikeburen, f 7 .-. ~goed,zeggen ze. Maar de meeste koeien ztti ook droeg. Het is -hier
~een echte fruitS'treek. Forms met 200 tot 800 appelbanen en' sans
MA!<KLM, 9 febr. - Langebaan-r.!)'.:Jer!j op het IJselmeer - B.klasse:
helemaal geen koeien. Ûok hier bJ.tjft wel gauw eens een stuk hoo1/·' 1,. D"Hynia, Piaam; 2. S.Schaap, i'-lirdum; 3, J,Oosterhaven, En:;i-:land de hele zomer staan, crodat de boer er niet. aan toe kant an
w.1erum.
~het te maaien. Hier z!jn veel Hollanders, maar de meesten werken
~op de fabrieken, waar twee á drie keer zoveel verdiend wordt als
1-EERENVEEN, 10 Febr. - Kinderen van de Buurt ver. 11 De Vr~taat 11 •
~ b!j da boer. En nu wil ik nee even de heer Ulbe \•Jynia van 1-kierenJOfEens 11 en 12 jaar: 2. Lolle Wynia; Meisjes 11 en 12 jaar:
§ veen antwoorden .
1. Jetje ~Jynia; Meisjes 7 en 0 jaar: 2, Jantje ~·Jynia;
~Neem me niet kwa4Jk dat het zo larg geduurd heeft, U kent nu de
Vrouwenr.tjder.y boven_ 20 jaar: 2, Mevr.P.Wynia-0-!jkstra.
~ reder:i. Neen, er is hier geen burgelajke stand en huwel!jken worden
ST .NICOlAASJA~ 11 Febr, - ledenestafette - Junioren: 1. J ,Postma,
~ a llEien 1n de kerk ges loten. Geboorten worden b!:j de dom'inee aarg eB.de Vries en Annie Wynia.
geven als de baby dadelfjk gedoopt wordt; en wie dut riiet doet, geeft,
oooooooo~ooooooooooooooOo~oo_ooOOoöooöooooóóooooooóOóooooo'ooooo ~niet aan ! \~el wordt binnen een maand kinderb~Slag aa~evraagd

i

•

1

•

!

(

\

i
i

i

. 1 . "", 1~.kl"'""'"'""j'.·""""'~ ·. ~' '\,

\

' "~,"

13

./Y

·;'o,

~//~

,...,.v. . . ~ . . /~.;J IL \
ra 1 ~(..,~
. , LV' • - .-~'""

\ Ç een~·-brief

Eindel!ik äan weer

1~ tellirg.
in de hoofdstad der provfncie. Voorts 1~ er elke, 10 jaar een volksMaar bfj verkiezih9 krU:rt men geen oproep; de plaatse-

·.

~ 4Jke i;art!1leiders zorgen er voor dat fun volgelingen komen stemran,

~Velen

-

111

Br:tghton, Jan.

1954

uit Canada, Het is al enige

·~als
•

~men

worden ook oi:gef-aald met auto 1s en het gebeurt. ook wel, zoverleden jaar met mijl buurvrouw, die uit Zwitserland kooit, dat
van het stembureau woe_r teruggestuurd woi--dt 1 andat men geeri

! stemrecht heeft. Men moet daarvoor Canadees Z!fl of v!jf jaar met

maanden geleden dat ik m!jn laatste brief scfreef, maar ik had
~een Canadees getrruwd en de. buurvrouw was n(fl maar vier jaar gehaast geen t!]d. Ik f'ab een drukke tljd achter de rug: we z!:jn nl.
~ huwd. Zoals U misschien wel weet, wordt een vroow geen Canadese
verh.iisd. En cm. dat het hier nu eenmaal alles in 1t groot ge~wanneer ze met een Canadees trouwt.. Zo ken ik een oorlcgsbruid,
beurd, hebben we dit ook maar in 't groot gedat.b.en zt)i. 500 KM.
~die nu statonloos is:een Canadese, 'die l'l.l met een Hollander gever,der getrokken. \'Je wonen nu in Ontario, doch aan de grote
~ trouwd is en thans twee riation?-liteiten heeft. Zie zo, nu kan 't
<WYl;ario Lake.
~eerst wel weer. Tol; een volgende keer en alle familieleden n03
Met klmat is hier heel anders dan in Quebec, het is meer nor- ;: veel Heil en Z09en in het Nieuwe jaar.
maa 1. Op het cgenblik 1s het hier winter, onzE:I tweede winter al, ~
~1rs. K.1--la'rtstra-Jansrra,
maar Ze duren slechts eeh paar dagen, Vorig jaar is hier de
Brightan, R R 4
winter al heel zacht geweest en 1s er maar 3 waken sneeuw ge0n t a r i o •
weest. En nu voorspelliin ze weer een zachte winter. Maar hier
dicht b~ het meer is' het wel dampiger en mlstiger. Hst landscl-ap 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
is liior ook heuvelachtig maar er Z-!jn geen bergen en or is ook
ni0-h veel bos. Toen we hier de laatste .)uli kwamen, dachten we
W AA R HEEN M ET
1--f E M E LV AART $DA G ??m ?
dat kennissen oen huis voor ons gehuurd hadden en dat hadden zo 1 ~NATUURLIJI<
NAAR
.JERGEN !~!!t!!i!!!?~!!t
ook ! 1-Bt dak. was maar ovon boven de grond on de bocmpjos
JNIJDAMSTRA ROEPT
OOK U
groeiden de kamer binnm:i. Daar z~ w.);j riaar niet in gegaan. Er
stonden genoeg 1-uizen leeg, maar waren a~len te koop~ De koop~0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
san was even hoCf! als van een kleine farm, En dus gi113en we
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~IBlD NIJDAMSTHA OfGBUCl-lf.
V.t]f jaar geleden 1 het is neg
maar zo kort in onze tegenwoordige ns~elle 11 tfjd en toch volgens
ons gevoel al weer zo lé.:fl9 geJ.eden. Hoeveel kinderziekten hebben. we sedert die 12 Feür. 19-49 ·.l.n onze jon~ie organisatie niet
gek0nd 7 Hoeveel stormen z:gn er over ons hoofd geoaan ? Hoe
klein zljn we begonnen, hoe groot zt1n we thans ! V!Jf jaren heeft
onze organisatie bestaar, en allen <.L.e ons een spoedig einde
voorspelden hebben orge4Jk gol<rEgen. Z:jj die gelachen hebbçn- 001

ons dool en streven, als niet meer rassende _in deze t:g:l,
dat juist dit doel en streven wel 10vcnsvattx:inr is .!

sel en de doelst~ollirg· 'goed, en zi.:1v8r ware'1. üat hier niets,
rnanr ook ntots aan veranderd behoefde te v1orden. Dat we nCf) nie-!;
zo ver zJ.:in. dat we deze dools-~0llin;J, ook in de prakt,tjk. kunrien
· ibra~on op al 1e levenegebieden, hargt sarne:1 met onze groei, doch
ook me·t factoren die buiten onze wtl, door de maatsch:lppel!jke
toestanden nu eenma3l aanV1ez1g z:î:il1.
V-!jf jaren. ~Je hadden een groot lt...istrum !-;Linnen vie1~en. Doch de

Februari-maand, de wtnterperiode, kient. zich daar niet voor.
~Je bewaren oÎ1ze .feeststemmirg tot HB•1ELVAARTSDAG. Dan 1s de
~s

het

WSTRUMFEESf ! ! "'

V~

jaren Nfjdamstra. Het zou de moeite waard z.ljn geweGst hier
in dit nurrmar dieper in te gaan op a:ze doolstellirg. Het zou
ook da mooita waard ge'#eest zl:Jn een overz.icht. te geven. van de
afgelopen v!Jf jaar. \-1a doen dit niotr v1ant juist in deze v!Jf
jaar is er zovoel geschrev0n ov0r onzt:.' doolstellirg en hetgeen
er :!.n onze familie gebeu:--do, dat we d:mrdoor in herhalirg zot.1don t:eden. Bovendien k;;.n via onze bibliotheet!. elk lid kennis
nemen van datgene wat g Gschrevon werd .

TOEl<CM>f.
Eerder is het t,!jdstip gekomen cm eon b~èk jn de: toeko."'1sJ.; to
werpen. Eon ni~u\'le pEtriDdo ligt VO'Jr ons, nic)i, ~:-:::=i" als vm~en•.
g irg, doch thans als s t i c h t i n g . Ons pro.] rarnrr.a Js
veelzt)d1g, nl. èen nqJ ho.chter f?.ml lle.:Jemean::;cffip~ Ge!1 gr-ota:~
N:gdamstra, hier en overzee cp het Arnorikaanse

cu~tinont.

~ hier worden bffiezet~ t11e+,

a: 1 1 e en door het bestur;r, n:.et.
a l 1e e n
in de gewesten, doch door a 1 1 e · familieleden,
1A110 hens aan dek e~ met volle zeilen naa'. B e r g e n. ~
§ De derde ::.tap die onderr.orr.en moet worden is: het c o n t a c t
met de Wyn.:!.a-veren1gi_rg ·in Arrm er 1 ka·. Dndan.ks alle pcgirgen
~ die g"ac;a~n zt1n 1 kon het bes·tuu!" ·er niet in slagen om. contact te
~ verkrllJen. Nq:Jmaals doen we een beroep op cnze familieleden o.1s
~ to schr!jven wa11r.ieer men een. adres in de U.S ,As kent, vanwaar uit
het contact u!tgebreid kan worden. ~8-1:. zal ons finacieel zoveel
~ draaJkr:acht.lger maken en he·t. o;gan1satieleven kunnen veraangena~ men.
~

f

!

'~ We staan dus niet stil b!) ons vY.f jarig

bestaan en gaan ook niet

~ aa.'1- d~ ta.fel z.ltter; om het glas to_ heffen1 op de jubilaris~ doch
~gaan ~·•1:d1t eerste 1~str~m vieY.en: door ais met alle kracht in {
zien nu ~ te zetten voor N-tJ~mstra. U kunt dtl; a llema:i J... de wes wordt hier

Is onze familie nCf} denkbaar zonder Ntîdamstra ? Hebben deze
woorden geen bfjzondere betekenis voor ons gekregen ? Is onze
stbbe neg denkbaar zonder een N!Jd:itllsiira Tyrge en een fa.mi liedag?
In deze vtrf jaren ztin ho·~ vas-~~e bEf]r·ippen geworden, behorende
b.U onze stam, In dez;::i vt11~ jaren 11~1r·d ,_:fa gronds:ri;; :]eiegd Or.
voort te bouwen, J(I c:eze jeren .~~erd ouk beweZl'.:lfl dat hot b~iri;

· itJd gekanen an te herdenken. üqn

~·De eerste stap in. de toekcmst d00n we door een MIEUWE t~EHFACTIE,

! DIE MEr l<RACHf DIENf fE ~/ORDEN DOrnGEZEr CM EEN SUCCES TE WffiDEN.
i· De tvmede stap is een GROITTSE FAMILIEDAG. A1-le zeilen moeten

' aanJegeven.
In dit lic(ît. gezien zulieii. we later ffiet.trots op ons eerste
lustrum. in ,Februari. 1954 kunnGn t6rtfJzj.en', andnt het een stimul~ns Voor· or1S Was ooi to{. gr•:Jtt-r prus·b:Tt.ies te kanen, an bezieJ.d
·0e gera·keri' rret een grotere 'liefde j~1ens cns beginsel en doel.stolli:19:
IN NIJDAMSTRA ZI.JN WlJ EEN l •. ! ! !
ooooooooooooooooooooooooooooo'oooooooooooooooooooooooooooooooooo
~IIE

HEEFT

DE

MEESTE

AAR D ~ P P E L E N ?
Moest een· oor leg w,~-,dc;,1 ~!.~ '~j~)VüCh-l:;YJ me-!, aardapi:elen 1 di::lt1 za.1den
de kansen in een eventueel coMflict b!jzonder gunstig zl:Jn voor
de Russen en deden de Amerikanen maar het beste zich zonder
Slag en stoot. over te gever.,. _De 'tlereldproductie aardapr-elen wan(
in 1949 .nl. als volgt verdeeltl:
\
1. Sovjet-RusJand 34't, 2 •. Pol0n 13.J5b, 3. West'-Duitsland 9.~;,
4. Frankr!)k 7.$, 5 .. 0ost-Duitsland 5.€V~, 6. U.S.A, 4.7%~ 7.
Engeland en T._1. llcho-Slowak:!je beide tVb.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

BESTUUR

NIJDAMSfRA-STICHTING.

Voor.zit·ter: T .N!Jdam, Coor.nhertstraat 12, Leeuwarden - Secretares·se: Mevr.M.H.l~.Jjdam-N:!Jholt, Robert Kochstraat 21, Leeuwarden Pennirgmeest,er: C~van der Schoot. Azn., Leeuwarderweg 63, Sneek Leden: Mevr.P.Agerr.,_i...lt/ynia, Statirns-.~eg F 18, Dokkum - ~J.Tsj,

~ Vleer 1 °op.Honkni HardogartJp - U.~~ynj_a, Schans 64, HeerenveeJ1 ~ H.N~:idarn Jr" Buta11Jas7.rant 68, Gronin:Jen,
~ Girorok0ntng ::; __ O 6 9 3 t.n.v. de penningmeester C._.v.d.Schoot
j ·Azn, Leeu\'Jard;;.r-.i.reg 63, Snoek.
Voor adm5.r1i5tratie en verzending N.!Jdamstra Tyrgo: H.J .Kapt.ei:'!,
~ 2e Doukenlaa~ 6, Ap<':ldoot~n.
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vervolg van 5e jaargang, pag. 98.
De ontvanger Idzert Botes breght nog tot profijt een hondert tien Car.gls.
die Dirk Gabes wegens ontfangen boter en kaas bij slot van reekeninge bevonden is schuldigh te sijn, en noch twe hondert negen en sestigh Cargls.
5 stvrs. 8 penn. uijtmakende te samen in eener somma
379- 5-8
De selve brenght voor profijt seventien Cargls. die hij van Seerp IJpes
voor de helfte van een peerd naa dat de selve sijn voedloon het welke de
boedel aan hem schuldigh was hadde affgekort, heeft ontfangen dus

17-

Scadl. Staat van wederzijtse inbrengen.
Boote Idzes heeft volgens scheidingen van dato den 7e Jliaarty 1694 .met sijn
voorsoon Idzert Botes moederswegen gemaackt bij het aangaan van sijn tweede
Egte met Hil tie Claese ten !Iomvels' ingebracht buijten a.e Landerien, een
soma van twee duijsent seven hond.ert en acht gol t gulc1, achttien stvr. twe
penn. dus aan Car.gls.
3792 -2- 2
Hiltie Clases heeft bij het aangaan van het Echte met Bote Idzes ten
houwe1ijck ingebragt een soma van vijff hondert gol tgls. volgens verklaringe
van Cornelis Clases aen Car. gls.
700
Op huiden den 14e december 1718 compareerden voor ons Petrus van Aspe:r;en, Bij13i tter
van Id.aarderadeel als Commissaris geassocieert met Ulbo Idzardi Secr. van voorschr.
dele Idsert Nijdam, ontf. tot Irnsum wonende onder het resort van den Dorp Grouw
beneffens Sibbeltje Botes Neijedam echte huisvr. van Jantje ]liijkes tot Schernegoutum
gesterckt met deeielve. ende Tjerk Jetses aldaar en Cornelis Clasen tot IJsbrechtum
als geauthoriseerde curatoren ad hunc actum over Claas en Nantke Bote_s Nijdam, nagelatene weeskinderen van w. Boete Idzes en Hiltje CJ.ases in tijden echteluiclen tot
Grouw voorschr, en mede erfgen. met hun drien van Ids Botes haar overledene broeder, en erfgen. van haar w. moeder Hiltje Clases beneffens de ontf. Idsert Nijdam
erfgen. van hun w. vader Bote Idzes Nijclrun om te procederen tot scheidinge en deilinge van cl.e goedel"en effecten ten voorschr. sterfhuize bevonden en aldaar ter
overstaan van mij Commissaris. geinventariseert, In 't welk doende bevonden sijn de
respect. goederen, levendige have, •t gewas van land en 1t hooi in de schuire, de
huismanne gereedschappen, met de gereede penn. alles na behoren getauxeerd en bij
ldsert Nijdam aangenomen op en ter soa van drie duisent negen hondert vier en tachtig cargls. drie stvr. de huisinge cum annexis en afkoop, met de hoving·e en al het
vorder meijers gereghte is gelijcks bij den selve op tauxatie aangenomen. O'P en ter
somma van twee duisent een hcndert ses en dartig Cargls. een stvr. ten inventaris
breder gemel t, waar bij tot de profijten worden gebruickt de oblien profijt el. brieven en instrumenten voor wis aangenomen gequeteert met no. 1, 2, 8, 11, 12, 21, 26,
27, 32, 34 aan capitaal en intres te samen bedragende ses duisent ses hondert acht
ende sestigh carol gls. en eindel. de profijtel. inschulden bij de Ontfr. Idsert
Nijdam en Jantje !Vîijkes resp. ingevordert en opgebeurt in ·itt geheel tot achttien hon"
dert en veertien cargls .
:.lstvr. 12 penn.
( wordt vervolgd.)
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-"---···---- -·--··----Een tot neg toe . onbekend gebleven familielid uit Akkrum ~as zo - - - - - 1
vriendel1jk oos een grot.e collectie familieberichten uit 1953 te
' Gode dankbaar en met grote bl!Jdscl'ap geven wtf kennis van de
doen toekanen •
geboorte van ons dochtertje en zusje
Îe\.Ti~''" waren vele familieberichten en verslasen van hardr:jjder.j_,en
DE T J E
uit de maanden Januari en Februari van dit jaar bruesloten.
ThoIJkema
Vanaf deze plaats onze welgemeende dank aan de onbekende geefster
Heerenveen, 9 Dec. 1953.
j oIJkema-Njjdam
of gever en we houden ons steeds aanbevolen voor de zendingen ! ! !
RottumerwEfl 23,
Jeltje, Klaas en Hendrikl
post.beste lli1'9 Qideschoo\;.
---~-

1

Tongersdei de 28e fan Blcmnemoanne sil it 45 jier lyn wêze dat
myn leave bern, t1s' leave älden, skoanä:lderi, i:ake en beppe
vJILLEM

NIJDAM en

ANTJE

f----------- ------·-

LAGEVEEN

0oaske binne. Dut \\.Y, se noch la"B f1glde met)e ls de winsk fan
har Mem, bern, skoan· en bernsbern.
Aldeboorn, t~eaze D 26. Maalje 1953 •
Alhie l 9j in drokte"

- ---------4 ·-·-------·-----------CORNELIS

NIJ DAM en GERRI

TER

MAAT

hebben de eer U kennis te geven van- hun voorgenanen huwelijk,
waarvan de voltrekkirg D.V. zul plaats hebben op Vr5jdag 30 Octobor 1953, 's. morgens 11 uur in het Gemeenteh.1is te Baflo.
Kerkel. bev0s-b1girg.an 11,30 u. door de \.-.!ol E<irw.Heer Ds. J.
Gootjes in de Goref. Kerk te Baflo.
\/irdum (FrL)
October 1953
Tinallil'fle, Tj .van StarkenborgwEf} 2,
Gelegenheid te feliciteren op de trouwdag van 3 tal; 4 uur in
Gebouw 11 Concordia 11 te Oaflo.
, Tookomstig adres: Middelharnis (Z .H"}.
··-- -·--· - -------·-··

---------------

---·-

Met bltidschap geven W!j kennis van de geboorte van een Zoontje
en Broertje
J E L LE
J. H.Bosscha
E. Bosscha...1.·.1inia
Dlanl<enfam, Zuid 9.
Hendrik.
29 Sept • 1953 .

----------------·- ----·.

------

Mei blidens d03go wy t)'t'9a fan de borte fan d's jonkje en broer·
ke

Wl l L E M

St. Nikelegea 473.
3 Desimber 1953

ll .Nljdam
J .N:Jjdam-1-U lstra

famke

GEESKE

1

ELSKE

H.A .\!Jin1a
Eastersé', 13 Des. 1953 .
199e. Tydl. 11 Hu:Lze Lycklamu 11 ,

A .Hinia-Bosma

(

Heden overleed, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid
onze lieve Moeder, Be/-uWcl-, Groot- en Overgrootmoeder
LAMMECHIEN
DUSSEL,
sedert 29 Januari 1917 ~Jaduwe van AoNt)dam, in de ouderdom. var
bt)na B'3 jaar .
\1Jinschoten, 15 Dec. 1953, 8eertsterw03 31.
Eelde:
Aol~Jjdam A.N~dam en HoNljdam--Oostil'\J"
F ,Rienmeljer-N~dam en J .R ierma"!;jer.
\'!inschoten:
Vries:
F .Brink-Nfidam en G.Brink.
F .G .Oostirg-N.tjdam en H.J .Oost!l'fl •
R:iterswolde:
\'!inschoten:
H.l<raneneborg-Ntjdam en A,J J<ranenborg en
Kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats vinden op Zaterdag 19 December,
1s mid~gs 1 uur to Eelde, vanaf A.N:i:jdam·, 1'/olfhorn.

~den overleed onze lieve Hoeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder
CORNELIA VAN
EIJCK
sedert l Novooiber 1934 weduwe van J .S.\·J.1jnja, in de ouderdom,
van ffi jaar •
Heerenveen, 20 December 1953, Fok 14.
Heerenveen:
F .Scheenstra-';l:!jnjû en A.H .Scheenstra.
Oen-1-aë.g :
S.J ,\rl-i)nja en G,\,1:!Jnja-Leffertstra.
t· i,Pasman-U.jnja.
Schevenirgen:
Klein- en achterkleinkinderen.
1

Itteke

•..~"!lllJJJillJ-•llllllilll1rrmüilllllllllllll1lllfilllllllli-1.MB11lW!ill!Jn--~
~-Heden over leed .zeer onverwacht onze lieve Moeder, Befuwd- en
·= 'root.moeder
T R IJ N T J E .D E 0 0 ER
J~- sedert 30 !Vlaart 1940 weduwe van H.N:tïdam, in den ouderdan van
=.. 68 jaar. Namens de familie:
A Ni.d
!Jam.
=Lippenl-uizen, 4 Dec; 1953.

=

Îjge tankber en o sa bliid dagge wy tyrge fan de bert.e fan ûS

.

mllilllllllllTlfil-UU//J:Ulllr/IIDllJ/il,iüffillllUITfffi/llllJlllJllilDWITffiffilflffillllfllmm111Wmîiû1Urm11mw

Geboren:
Hj:jlaard, 28/9-5/10: Ulbe Uy!;ze, zn, van J.de Groot en J,t,.rt)nja.
Oppen~izen, 6/12/12: Gerben, zn. v. G.Steenbeek en P JJ.1jnja,
St,Johanne.ega, 11/17/12: Bwkje, dr.v. B.v.d.Berg en F_.N-!j'c.lam.

_cl!r~r ledsn:
~
Bante:ga: 30/10-5/11: Sietze N.tjd:m1, 86 j 1 echtgen. v.A.Althusiu •
Sneek. 18/24/10: Johannes Ca lf., 22 j,, zn. v. J .Ca lf en G,\r/:gnj
te ÛfJpenhuizen,

vervolg

1

f a m1 1 1 e b e r 1 c h

t en

19 5 3 ,

S.l~!jdam,_ alhier, slaagde te

lij Oldeboorn 7 April 1953 - De heer
Leeuwarden voor het diplana botermaKen ,:

1

~

IlIl

- '1

e u ws :

14 Jan·" 1954. - Aan g en om.en. naar de Ned.Herv.Kerk te
AMERSFOOITT ( 7a predikantsplaats) Ds. S,P .N~am, ta Kampen,

'

11 Kraamverpl.~irg 11 .
slai::gde in het Oial<onessenziekenl-uis Metj.J.Vleer_te Beers"
·
St .Nicolaasga, 1 Oct.. 1953 - Aan de·vakteket'lscho'ol alhier werd

l! ~:~~r

J.N!J~m,

26 Oct. 1953 Mej.
onderWl:jZeres aan de Chr.
school te Kerkbuurt is met 1nga111 van 15 Jan·. 1954 benoemd tot
onderw !')Zeres aan de Chr. schoo 1 a !hier.
Midwolde Gr,, 27 Oot, 1953 - De heor K.N:fldamt derde ambtenaar
ter secretarie van 1-~onsoradeol is benoemd in gel!lke betrekking
ter secretarie a lhicr.
Follega, 28 Nov. 1953 - Op de jaarvergaderirg van de !jsclub
11 Winterwill.a 11 werd aan de heren P Maine P. en J·,P.Winia het insigna van verdienste uitgereikt daar ztj meer .drin 25 jaar als
bestuurslid voor de vereniging verdienstelijk hadden gemaakt.
Den-Haag:.
In het Hotel de l<roon werden de heren W'oF .Spr1rger
en F.W1n1a geh.lldigd daar als bodes meer dan 40 jaar het AJgemeen Ziekenfonds 11 De Volhardingu hadden gediend. Verschillende
bestuursleden spraken de jubilarissen toe, terw~l ook een envelopi:e met inhoud overhandigd werd.
Een la!'Be t!"Jd, die 40
jaar. voll-ardirg

l

l

FAMILIEBERICHTEN

'eboren:

!

.·---------- -------1

JANUARI

FEBRUARI 1954.

SIEUl~KE

dochter van J.Schuurmans en

S.SchuUrmans-N~dam.

Swaanswerd blj \1Jieuwerd, 15 Jan. 1954.

-<

i

Leeuwarden, 8 April 1953 -V. oor-de aant.ek.enirg

' voor de cursus 1953-1954 benoemd de heer J.Vleer te St.Nicalaas

(

Ke r k n

"let grote dankbaarheid en bl.!1dscl-ap geven w!:j kennis van de gebocrte van ons zoontje
K LAAS
R.Ykana
Nieuweschoot; 35:1,
F.Ykana-NUdam.
3 Februari 1954.

GODSDIENST

W.T sj .Vleer - flardogar~p.
000000000000000000000000000000000000

·~ynge

fan de berte fan us Jonkje en Broerk
TJERK

H.N!Jdam
[daerd 19, 3 Febr. 1954.

J,N!,jdam-van der Meer
Janke.

·---------·---·-·-·--·- .. --··--Geboren:
IJlst, Jun. 1954: Meintje, dr. van Frans Jorna en Ytje N!jdam.

t~::,:::~~~~·~;::;:, '"J

WETENSCHAP.

Meerdere malen is het voorgekanen dat b~ !-at plaatsen van enige
artikel~ in 11 de Tjlrge11 , waarin het g1.rg over de prae-historie
der menshejd en ook van ons eig·en voorgeslacht er opnerkirgen kwamen; Dat is in str-!jd met de B:t,Pel en de Ch'-1steltike z.1ensw.!jz.e.
Niet alleen in onze familiekring worden dergelijke bezwaren geuit,
doch ook daarbuiten. Een maand ge leder1 staiden in 11 de Leeuwarder
Courant 11 weer enige irgezonden stukken over 11 De Ouderdom· van het
menserges lacht"•
Het bltJkt dat voor vele mensen hier problanen zljl gerezen die onoverkanel!:Jk zjjr\ 1 daar de kloof tussen godsdioht en 'iletenschap
s c h tl n b a a r zo groab is,. dat meri hier geert raad !J1130 weet.
Ook. ondergotekende is er op dit punt. neg larg n_iet, daar er verschillende kernvragen overblljven Wa!'ir de thoolocg on de biolocg
het antwoord moeten scru ldig blijven.
Ik heb dan ook gemeend, naar aanleidirg van deze ·1t'"fl€!Zonden stukken, het voorstel"te·moeten 9oen, an niet in de krant eindeloos
hierover te schrijven, doch in ..een studiel<r.iry . dit te bosprt:1ken "en
beschr-!Jven.
Op dit voorst'el is van ve".'schillende zljden gereageerd en het ziet
er naar uit dat een studiekrirg ''Godsdienst en. wetenschap11 wel.dra
zal Wörden 01'.9ericht. Het doel.zal dan z!Jn: besfrekirB van de· problemen waar de wetenschap in str!)d met de godsdienst is. Er wordt
naar gestreefd an over te gaan tot de uitgave van een discussieorgaan.
Daar het hier gaat over de Schepp1rg 1 de herkanst. en de geschiedenis van de· mensheid, dus ook an ons eigen voorgeslacht zal er ook
in de r!jen van de familie laden be larg stal lirg z!Jn ,
Mede-oprichters z:yn. een oud-leraar RJ-BS, een natuurkundige, een
ev8 rgelist, een ouderlit"B van de Herv. Kerk, een lid van de.vrt1denkersveren1gtrg, alsmede ondergetekende (genealocg).
Belal'f}stellenden kunnen zich met ~ in. verbindirg stellen,

"--------------------- ---·---------,Vlei blidens dcgge wy

EN

WIE

LEVEREN

ONZE

VOEDING

7

GERST - Zoo er oor lo;;i kcmen da11 zyi de z.g. 11 volksdemocratieën11
sterk in het voordeel wat de teelt van gerst betreft. Org. 3$'
van de tata la wereldproductie wordt in de comnunistische landen.
verbouwd. Berekent men daarbtl het totale 1nwonerst~l, dan slaat
de weegscl-aal in oosteltjke richtirg door, Sovjet-RUsland is de
grootste11gerst-fabrikant 11
met 13.$ van de wereldproductie. Dan
volgt China met 13.3%, daarna de U.S.A. met 10.4 % en vervolgens
Oost- en ~lost Duitsland met 7 %, Canada met 5%, India met 4.$
en Groot-Brittanie met. 4 %.
Nederland kcrnt niet voor onder de
tien hocgst geplaatste landen.
00000000000000000000000000000000000
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Over ons voorgeslacht
wordt in ons familieblad
veel geschreven, echter
niet over het ontstaan
van ons land.
Hiervoor moeten wij terugg·aan tot de p r a e h i .s t o r i s c h e t ij d. In grote treldcen zal deze geschie-denis werden geschetst, aangezien over verschillende punten van deze materie onder
de_ deskundigen op dit gebied nog verschil van mening bestaat.

~

H.J.lVilNK

Omtrent het ontstaan der aarde is weinig il. PALAEOZOICUM (Primaire tijdperk)
met zekerheid te zeggen, _behalve dat zij
300 millioen jaar.
uit de zon moet zijn ontstaan. De ouder_;_;2. MESOZOICUJ\l ( Secondaire tijdperlc)
dom der aarde kan als astronomisch vraag140 millioen jaar.
stuk worden beschouwd en maakt dan deel
KAENOZOICUl\I, onder te verdelen in;
uit van de vraag naar de ouderdom van ons
a. Tertiaire tijdperk, 60 millioen jaren.
zonnestelsel en haar leden. De bestudE.-._
b. Kwartàire tijdperk, 1 millioen jaar.
ring van -het ontstaan van ons land ligt
Het Kwartair wordt onderverdeeld in;
echter -~1' het terrein van de geologie<.
1. Oudste tijdvak of Pleistoceen.
,1
Deze jonge wetenschap houdt zich bezig met~
2. IJstijd.vak of Diluvium
à.e bestudering van de aardkorst.
'
3. Jongste tijdvak of Holoceen, ook wel
Geologiscl). verdeelde men vroeger de geAlluvium genoemd ( + 8000 j .v. Chr
schiedenis van het leven op aarde in vier
tot heden.
-·
hoofd tijdperken (aera 's). Om U hiervan een ~Het jongste tijdvek of Holoceen kan weer
beeld te geven, volgt allereerst een over-jworden verdeeld in;
'zicht. De getallen geven de duur van elk ii. R_ra_e]?_ci_~ll],.e_tjj.CJ-_ van ca. - 8000 - -7500.
tijdperk naar schatting aan.
~ 2 • .:SP.!~.1-.~_ tijd van ca - 7500 - -5000.
•._-,_!:_-,_

>.
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Nederland na 'de ijstijd
\1
in het nraebo ;eaa·i - 8000 '··.

.
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Nederland in he
- 7000 •. ,
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- 9 In het prae-boreaal 'steeg de temperatuur langzaam. Den en berk begonnen in ons land
te groeien. In het Boreaal steeg de zeespiegel aanmerkelijk; moeras en waterflora
deden het veen op grotere diepte ,on~ 1's'taan. Warm en droog klimaat.
3. !tl~-~tisc~~ji~ van ca 5000 - 2ooo·v. Chr.; landverbinding
tussen Frankrijk en Engeland verbroken, zandruggen ontstaan,
eik en iepen verschijnen, den raakt op de achtergrond,
warm en vochtig klimaat.
4. ·subboreale tijd van ca. 2000 - 500 v. Chr. ; gematigd
ë"ontinentaal-klimaat.
5, SulJat.~_n,:\;.=!-_~_CÈ:_~~jid,_, van 500 v. Chr tot heden.
Zeespiegel weer stijgendei vorming van het jonge duinlandschap.
'"'""'"

VOOR DE

(

IJSTIJD.

In gedachten moeten we duizenden en nog eens duizenden
jaren terug. Nog v66r de IJstijd. Het grootste deel
van ons land werd toen ingenomen door de zee. Engeland was nog verbonden met het vasteland van
Europa. In het tegenwoordige Kanaal - tussen
Frankrijk en Engeland - moet een rivier gelopen
hebben, waar de Seine in uitmondde. De Rijn
en de Maas waren een stuk korter dan te.
genwoordig. Zij mondden in de Noor.dzee uit &~·
resp" bij Bonn en Luik:" In het Zuidf3n van .~~',uJJ·-·l!J!!j'·i.\\ïi\iÜÏ;U...\111!
.
.
Limburg heeft men in de mergel - een gele
//
. 't·""
..,!··· ·.
.
.
steensoort, waaruit een gedeelte van de
"i>ï'ecÏ.:r land. in :het
·van
·
bodem van Limburg bestaat - tanden van
de Atlanti'.sche tÜd · 5obo" .
haaien aangetroffen. Deze vondsten wijzen
''""''"''"""'"'""'"""'"''''"'""'"""'""""""'"""""''""'""''""'"""'1''""""'' •·~\lW"'.''"'""""""'"'"""""""""""
op aanwezigheid van de zee toendertijd.
\\\'''./
De rivieren brachten in grote hoeveelheid zand en grint mede
en deponeerden dat in de zee, zodat langzamerhand een delta
werd gevormd .
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IJSTIJD.

Tijdens <J.it proces begon het hoe langer hoe kouder te
worden. Niet alleen in Nederland, maar over de gehele
wereld. Deze koude periode noemt men
de ijstijd. In
dit tijdperk werden de gletsjers in Scandinavie en Zwitserland steeds groter. In Scandinavi~ vormden de glet:...,,.,,,"\\
sjers éé11 jjsmassa (een landtjs) 1 1'10,nderden meters clik:o
Dat ijs gleed langzaam naar het Zuiden, naar lagere
streken. Het bedekte de helft van ons land. Deze ijs-"
massa heeft, zich over duizenden kilometers voortschuivend, de onclergrond afgeslepen en veel van
.,,. ·
"""..".
dat materiaal is in de vorm van keileem - een
,
· """""".
taaie leemsoort - in ons land terebhtg.ekomen.
, ...'-.,,,,/
\
Bovendien werden met het ijs grote rotsblok'··)'·
..
ken meegevoerd, die op onverklaarbare wijze
~
.,,,..,/,.?. ".
,
op het ijs waren· gevallen. Bij het ·geolo- ·", .~"'''
··
'-,_
\
gisch onderzoek is gebleken, dat deze z.g, "• / ". '·· ",,
,
. ,
"/
,
zwerfstenen uit Scandinavië afkomstig
. tj Nederland aan t""t. ·kinde ·".
war-;;).~-Dë"°'vroegere bewoners Van ons land
~ van de Atlanti 'Che tijcl

J·.

hebben clez e ro tsblokl:en gebruik:t om er

," ",l"it~:::::::::"""'""". "" "'" """'""""'"""""";-:;-""2.Q.Q.Q. ~""",~ ""'':""'"'", "" '"'""""'""'
,•''

- 10 "''" '''""'"ll"""'"'""'""'""'""''""""""""""'''"'"""""""i""'"'"'""'"'""'"'""'"''""'"'""""""'"'""''""" ,,,,""./U---,

/~·

0

0

u

~p
\

ï

l(.___.Jf~ :",/o~ "~OÇ)
~/

,n
".::i
( ~v,f
tJ

j

-<..,,-- /

Á ' Oostzee droog/)'elopen. Het water, dat in
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11:.-J.llA1ftU11J

sneeuw en ijs was veranderd, bereikte de zee
niet. De Rijn stroomde bijy. over cle bodem
van de Noordzee met de Theems. als zij1°ivier
en mondde ten Noord.en van de ])oggersbank
uit in de Atlantische oceaan. Aan alles
komt echter een eind. Aan de IJstijd is ten··
slotte ook een einde gekomen.
HET

0

HOLOCEEN.

Langzan erhand begon het warmer te word_en,
"""'4 met
het gevolg dat het ijs wegsmolt. Ook de
1

AIYJ5TEN/)"-t4

Europa in de ijsttjd

])oor deze koude periode waren de Noord- en

sneeuw en het ijs op de bergen van Zwitserland. Er ontstonden gletsjerbeken, die
zand en kiezel naar ons land brachten.·
Vandaar dat het keileem, tijdens de IJstijd (
naar ons land gebracht, dikwijls bedekt is
met zand. Door het smelt en van het ijs .is
ook de zeespiegel gerezen. De Noordzee
breidde zich weer naar het Zuiden uit, zodat de loop der rivieren weer korter werd.·
Als gevolg van het stijgen van de zeespiegel werd het binnewater in ons land gestuwd, zodat zich in West-Nederland een

v66r

- 10.000,

" moeras - een vYater·flora kon··o11twilckelen"
begraafpla2.tsen van te maken (de hunnebed.} Hieruit is ontstae.n het z.g. veen "op
. den· in Drente). De beroemde Amersfoortse j t;rotere diepte".
kei is ook zo'n zwerfsteen. Deze theorie, l De mossteppe verdween. De Naalclbomen vrer·over de aanwezigheid van zwerfstenen is j den vervangen door loofbomen. De dieren,
algemeen aanvaard, hoewel er nog meer·
j die zièh aan de koude hadclen gewene,, troktheorieën ·bestaan. Er is een theorie, diej ken naar koudere streken. In het Holoceen
de Zondvloed uit de Bijbel er voor aan·j kwam in ons land nog sporadisch het Reusprakelijk stelt. Vandaar ook het woord
j zenhert voor. Deze diersoort is echter
)J_iJ.:1Á.v_:L..1E_11__, dat zondvloed betekent. Dit
! spoedig uitgestorven.
W()or~ wordt nog steeds gebruikt om de af-J DE A'l'LANTISCHE TIJ]).
zett1.ngen van éle IJstijd aan te duiden.
j
Verder heeft het ijs de ondergrond, waar- i Omstreeks 5000 j .v.Chr. werd Engeland door
over het heenging op vele plaatsen z.g.
~overstroming van het vaste land gescheiden.
geplooid. De plooien in onze bodem §ijn de~ Voor onze kust vormde zich een grote zand
heuv,al- mggen in Ove:rijsel, Gelderland en ! banlc, opgeworpen door de branding, die
Utrecht.
l zancl van de bodem der Noordzee meevoerde.
In de plantengroei kwam een grote omme--. ~ Aohter deze zg. strandwal lag een oniliepe
keer, De bomen moesten plaatsmaken voor r·waddenzee met b:ralc water. Tijdens de vloed
het mos (mossteppe), zoals men dat tegen--jwerd door het zeewater slib door de zeegawoordig nog in het Noorden van Rusland
~ten binnegebracht, dat bij eb achterbleef.
(toendra's) aantreft. Vele dieren vluch·o-- ~Deze laag noemen we de "oude zeeY-Jei", De-ten naar warmere streken, behalve enlcele i ze klei komt voor in de bodem van de droog"
diersoorten, welke zich tegen de strenge
makerijen in Noord- en Zuid-Holland.
koude wis ten te verdedigen, b~jv. de mam - i
moeth, oen uitgestorven olifantenras,
1(vrordt vervolgd) •
waa.rvq.n nog resten zijn gevondeno
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03.07 1 Vrede i;µssen Zweden en Denemarken. Zweden doet afstand
van de tolVr.tiheid aan het Sont~
29.02. Czaar Peter van Rusland bezoekt Danzig.
ü:)'.• lQ·. 1s Lands fiscaal krljJt bevel van Ged. Staten· cm. naar de
30.03. Karel XII bereikt h~t verlaten Oslo en moet tei'ugketelri.
invoer van Ierse boter te informeren, Er wordt order g03e13.0::t, Boocgenootscrap tUSèën OOste'nr~k·an Venet13 karrb tot stand ..,i_ven aan de 11chergers 11 an scherp.toe te z.ten,
07 .06. Czaar Peter bez'oSkt. é!~ Ko11irg van Denemarken. Voor het
~
l<oningin Ulrika Eleona_ra van Zweden draagt de macht; over
eerst is een R~ssische Vorst op reis buiten z:!jn land.
aan haar gemaal Frederik.
, r: .J
00,07. Turk.!Je verklaart de oorl03 aan Oostenr.tjk.
T~ van hoeden (F,r~nsgezinden) en motsen {Russiscl-gezinden)
05'.>08.' Prins El.gen verslaat de Turken b:!I Peterwarde,in.
in Zweden,
16.08. Zware nederlaag van de Tu~ken b.!J Belgrado.
l 7 2 l
18~08, ·B.e]grado geeft zich aan· de Oostenr!fkers over.
:
Dl.OS. De ingezetenen Vfln 1-Uizum b~ Leeuwarden worden verplicht
19.09, Grensscheidirg tussen Gronirgen en Friesland 9004.Jekeurd.
.tot onderhoud van 11 de Swarte Planke11 en 11 't Juffer Reedje11 ,
l 7 l 7
24.05, De heer Hessel Zelich uit Fest ~ Neurenberg b4Jkt Friesland clandestien te.,z!)n binnengekomen, niet zeggende dat
04.01, Verbond Ergeland - Nederland -Spanje.
N:J
een jood was. Ingevolge het plac~at van 18.11"1720
04.04, Czaar Peter bezoekt ~olland .•
tegen de joden wordt hij gevangen genomen en moet bij z!jn
00.06. SFSnje maakt zich meest.er.van Sardiniä.
vr!jlatittJ Friesland binnen drie dagen verlaten .•
21.06. Czei-ar Peter na' een bezoek aan Par-!:js weer te Amsterdam.
10.09. Paus-bruiloft te St. Petersburg. Vrede tussen Rusland en
23 .10. Anne Wytzes uit Fol.egare op het scf-avot geradbraakt en
Zweden. Rusland krfilt Lijfland, Estland, Irgermanland, Vionthoofd· wegens worgirg van een vrouw en dubbele diefstal.
borg en Karelië. Al.gust II wordt weer l<onirg van Polen
25.12. Grote overstraning in Friesland.
~
onder Russisch op1:ergezag.
l 7 l 8
22.10. Czaar Peter krtgt de titel: Peter de Grat.e, Ke:l.zer van
Rusland.
00.05. Vredescorgres Rusland-Zweden te Aland bijeen •.
l 7 22
00.06. Sp:inje verovert Sicilië,
21.07. Vrede Rusland-Turlqje geslal:.en.
05.08, N.Toussaint benoemd tol; dansmeester aan de Franeker Univer02 ,08. Ergels-Frans-Oostenr.!]ks baictJenootschap ·ges loten te Lonsiteit.
den.
08.12. Intje Jans te Oosterzee beweert op de weg een visioen. ge00.09. Konirg Karel XII begint weer een veldtocht. tegen Zuidzien te hebben. H!j beschr!jft dit in een werkje, dat de
Noorwegen,
16 .09. Verschenen btï F .Ha 1ma te Leeuwarden: "Afbeeldlrgen der
1-leerltjkheid van Friesland en f-are .30 gt_"1etent)en 11 door
Bernardus Schot.anus~ Sterirga.
11.12. Konirg Karel XII· sneuvelt bjj de belEgering van Frederikstad.
27.12·. E!"Qeland verklaart Spanje de oor leg,
. 18.12.ï:hring 1-t>.ri@G te Zurich heeft de rorgen uit de cJtjkspalen
l 7 l 9
gestolen. H!j wordt gege:s9ld, gebrandmerkt en krrnt zeven
10.0l. Ook Frankdjk verklaart Spanje de oor leg.
jaar gevangenisstraf.
Minne. Obbes koopt. een stokerti te Buitenpost voor slecht.s
25.12. De r~d\'l'eg van Jrure naar Akkrum. tot stand gekanl:ln.
00.00. De Bisschop der Jans~nisten wil op Ameland een kweek120 car. gls.
26.02. Konirg Karel XII b!iJez~t. Men denkt dat h!J het slachtschool stichl:.on, rraar de andere Rooms-Katholieken wensen
offer van een 'moord.geworden is.
dit niet en gooien de ruiten van Bisschops kerk in. Princos Marie Lruise moet Sen detachement soldaten sturen om
l 72 0
de orde te hoi-stellen en de Bisschop van het eiland te
verw:!:]deron,
21.01. Vrede tussen Pruisen en Zweden. Stettin en Voor-Parmeren
Volksplantirg van 20.000 Duitsers en 7000 Salzburgers
kanen b~ Pruisen,
15.02. Ged, Staten van Friesland gelasten de Doopsgez. Gemeente
in Lithauen.
te Leeuwa.rden de dompelbak uit de vergaderplaats te verw!jderen, z!jnde een 11 on-ohristel1jek instrument. 11 •
00000000000000000
10. 02. l<are 1 XII onderneemt een va ldtocht tegen Oslo.
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vord St .Gern:ia1n een maü lt.tid te gebruiken, waar ik nu we 1 naar ver-

I lang.

-

I • N A

loss0n en op daze zaueravond een heer l!,jk bad te nemen. Daarna kern.
11 b'" 11
~ en '-Kdn de s·t a d in om in een naburig eetr~1s aan de Boule-

§

Het is niet zo in. Parijs, dat men in. het Hotel ·:<an. eten.,
daarvoor moet men elders z!jn in restaur-dnt.s. Na de maag gevu Id
~ te hebben vcior 500 frs ... mot eon sober diner, ga ik '/leer naar mtjn
~ kamt!;. ~·Jeldra l.1g ik en laat deze dag n03 eens in m!i voorb!J gaan.
~Te.moe cm te slapen, te warm 001 te rusten en dan ze1 mtjn vrouw
~ neg: wat .heerl!jk zo 1n uitstapje naar Par.ys ~. Gelukkig dat zfj
~ echter Ban ,het koele l<a1'9je zit, waar misschien een flinke onweers~

PARIJS"

5.
lANJS DE OISE •

r

Na ew uurtje stil in het 9 ras ga1'~en ·~o hebbei1, moet :'..k weer
bui te llic~, zuiveri •..•••
"ops"1henn
•Ji~
•
t
·
· · , , , ~ ••.•
w...J:I
• ru.:Jn armen er. benen Z-!)l s :t;f. M!jn. gezicht doet ptn
·-,_~, ~. INORUi~KEN
van de zon en het sto·f, Doch gelukkig ztjn we hier ntet 1.:1 het
industriegebied en zullen de banen straks talr-tiker .worden. Om
Ik zal niet
uitw!jden ever mtjn werk in de Franse hoofdstad,
1
hier nCfJ meer van te genie·ten ga ik voorb.JJ Noyon over de Oise
_ daar d~t toc:h weinigen zal interesseren. s Ochtends en •8 avonds
en volg dan een slechte weg door hst beboste landschap. De snel-~ was ik in de gelegenheid ani Par.!js te zien en bovendien heb ik er
heid is af en toe hier niet ho.Jer dan 30 K.M, en ik krill SfX>ed:!g neg een hele dag afgenomen cm rust;tg te kunnen dwalen~ Het weer
{
sp1:jt van deze onderneming, Doch zo ziet men Frankr-!jk. Het is
-~ werd echte1~ b:!J de dag slechte,... en van de warmte heb ik weinig l)leer

·~aan

j

reeds vier uur geweest wanneer Ccmpiegne in een dal voor me ligt.~ gemerkt·
Hier is ook het beroemde bosch van Canplegne, waar de Duitsers ~ 15 Morgens spoedt men zich eerst naar ~et eeth.lis. Daar eet men
in 1818 zich overgaven en de Fransen dit deden in 1940. De wagen ~ een larg broodje me·t worst gevuld. Ik zal U niet vervelen met Franvond echter, wanneer ;1,k goed br,n 1rgelicht, een roemloos einde ~ S(:l namer._, want dat rr0akt do zaak.maar irgewikkeld. Deze dingen z:gn
in het tuighuis te Berlt]n. Doch r.a Canpi.;:gne wordt de argevirg
no::J duur volgens onFJo begrippen. 120 frs. is alt!jd nqJ j'.l.20 en
steeds mooier. Door de bosson gaat het naar- Vcrberie Sl'l Senlis. ~ c:e;i fli(lke et.or kan er niet_. mee toa, Maar wy zfjn te veeleiSend.
Cm half zes z.ljn we Senlis reeds gepasseerd en komen we i!'l rot
~De Fr::i.nsei1~ d:'c.0 1smors13ns naar f"un werk lopen (fietsen zie je weischit-terende La Chapelle en Serval. Hier z!)n wo in het woodcr- ~ n:ig en brcmfietson helemaal niet}, gebruiken in een caftftje een
schone J:sle de Frunse, h'Gt vr.ivant-ieoorci van Part)s. Prilcht.ige
~ kop zwarte koffio als ochtendmaal voor 45 frs. Dan hollen ze naar
kastelon met v:tjvers tonon aan d01 t hier vroo_;Jer' r.1jke edell2.~den
~ de r.ietro ·- ondergrcndse trein - en met verveelde gezichten gaan
woonden, T!-ans z!Jn velo hu1Zen jetgdte\-uizen of eigendcm van ver-~ ze dan onder. de grond door naar het stationr vanwaar uit z!j hun werk

j

sch: llende verenig 1ngen. Hior in de bosson !<Ümparen de jorgelui
op zl)l trFransn. Jongens en meisjes, k~.r:der ncgt to.zamen, in
wein:lg kledirg t de ene ciguret na de andere rokende b:j:j een /-artverscheurende, jankende gramofoon met de nieuwste hot"jazz uit
Amerrika. Hier reeds het echl:.e Fbrfls. Talloos z-!Jl de kampeertenten, talloos de tóuristen. ~ie !.rJ.inn·en niet na laten hier te verpo-·
zent alvorens het laatste traject te b"9innen. Prachtig is hot
hier~ Zoiets kent Holland niet, warit de natuur is hier schittorand op zo•n. warme dag. Enkel moet men opr-:assen voor de druipen,de bCJTien (tnrs)1 want het zJjn niet alleen de v~els die ietà
loten vallen.

~

kunnen üereike.vi.

~De metro is een aardige observatiepost om.de Fransen gade te slaan,
~ Ver·veelde gezichten, schreef ik, inderdaad die treft men er veel
~ aan, het is de uitdrukking van een volk dat niet meer leef!;, doch
~ stervende is. Dan zie je iemand achter de krant zitten, doch het
~ nieuws dat de r~ering is afgetreden interesseert ham niet, meer

t belnngstellitB 1-"seft hB voor de lat-er!] en de sport. Daar staat een (
i paartje elkaar heerl'!jk te zoenen en dat ziet men overal. Het bllj~
~ heus niet tot- de !-BS Jei.gd beperkt •• •• Men ziet zelfs dames en
~ heren op leeftjjd deze liefdosuitirgon demonstreren •..•
~ Doch daar wordt het OCEJ al op iets anders gericht: eon notte heer
~

met oen burgemeesters·-buikjo en een deftige hcge hoed op, . beg int
eonsklaps enkele klanken uit to stat.en die wel iets mot een 110përi'~ ·raam-zarger 11 te maken schtj1en t0 hobben. Wanneer hot liedje is
De zon verliest reeds aan kracht wanneer de laatste -40 !< ,M, naar
~ beëindigd necml:. hij do .hc:ge hoed af en vtaéfjt· cm een aalmoes. Heeft
de Licht.stad gereden worden. 1--ht is /-alf negen wanneer ik door
~ het publiek al of niet geofferd, hij zet dan zun hoed weer op en '
het contrum van Partjs dr-aal1 af en toe b!)na tegen een auto op~ stapt, bU het eerst volgende stationnetje uit.
botsende. 370 Kivl. zitten er op deze das on dit is meer dan ge~Gaat men veel met de metro, 'dan kan men de route wel dranen en
noaJ. Eindel!Jk gaat het mot d0 11(.)tJick 11 0'-'8r da Boulevard St.
~ daar het hot en.ige bruikbare vervoermiddel is, moet men er wel geGennain naar de Rue dü Bac, waar een bekend h.:rl..slletjo wacht,
bruik Vfln maken. Mensen die geer. raast kenn~, moeten Zich niet
Maar toch nqJ pech. Monsieur is bezet en ik moet ee:<J ander hotel
ondorgronds begev~n 1 want het is zeer snel in en uitstappen. In
opzoeken. Hst lukt dichtb.!j, eer: plar' huizen verder. Ook mt1n mo-.
oen omnez::.en û:, de treir. weer vertrokken. f-tit kaartje wordt aan
tor heb ik weldra onder dak en c!an be]irrt de kltm vier hocg naar
de irigang gekoch':: b:!j 0011 dame die daar zit an haar dagelijkse brood
mijn kamer. Hat eerste wnt ik doe is rr.tj van alle kleren te ver-l;e vordier.en . Ook doze dame gaat viel eens in staki.r.g 1 als .iederee:'l•
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- 13 Fiets31: n:èt tegenwind is een zwaar kar-

Zo zullen we onze gemeenschap opbouwen.

vvei~

De materialistische wetenschap heeft het
Wincl - storm,
mensenleven
vermoord en verkild.
Als dit artikel onder Uw aandacht komt,
De als god vereerde "rede" bleek machteis het al eind Februari.
loos en is in de grote catastrofe der
We zijn d.an al een mooi eind in 1954 op.
menselijke
samenleving mee ingestort. De
Ons leYon is al weer aan .al dat "nieuwe\'
staatsgocl
diil.1-ct
·zvvaar in a_e vorin 1ra11 een
woit elk jaar toch met zich meebrengt,
dictatuur.
Hitler,
Stalin enz.
gewoon. Zeker we moeten ook gewoon zijn,
De
techniek,
waarin
het menselijk !runnen
gewoon doen, maar toch dat gewone kan
zo'n hoge vlucht heeft genomen en waarvan
ons brengen tot weinig of g e e n acmen zoveel verwachtte
tiv·i tei t
heeft de oorlogsuitHet oude jaar is voor onze vereniging
rusting geperfoctio:geworden een jaar van grote betekenis
neerd
~ waardoor de
(verandering). De
oorlogsramp
cles te
familievereniging
groter wordt. Als wij
zonder rechtsper,c
hierop letten dan
soonltjkheid is omT.
N
IJ
DAM
worden
we bang.
gezet in een stichWat zal 1954 ons bi en·
ting met rechtsper-gen ? Wtj weten het
soonlijkheid.
niet. Geen mens die hierop een antwoord
Onze statuten werden bekrachtigd, zodat
kan geven.
de vorm wetteltjk is geregeld
Tegenwind
?
Maar mijn geachte familie, dat raakt al-·
Fietsen met tegenwind is een zwaar karwei,
leen maar de buitenkant, het innerltjke
' vooral als het een open weg· geldt.
dat -vir1üen vve Zo gauvir geï.voon~ daar beWtj ondervinden dit vooral in stormachtige
kc;mmeren we ons dikwtjls niet om.
dagen, zoals van Ji.Iid· ·,janua1°i.
·
En het gaat om: het innerlijke.
Het
weerbericht:
Storm
uit
het
zuidwes"0
en,
Vifjj n1oeten onze sticlJ.ting inne;rljjk verrij-· =
De
kranten
schrijven
oïrer2
laV1•i11egcvaar
in
ken, met onze gaven, met ons medeleven.
West -Oostenrijk. Het dodencijfer sttjgt,
Straks, op Heir el.vaartsdag hopen we blijk

t~
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T egenvvirl.d !

famH
iedag,
van
, Fietsen met tegenwind is een zwaar karte
geven
door
te onze
komeneenheid,
op onze grote
wei.
Prachtig, praohtig, in onze verscheiden".
Moeten
we nu maar gewoon deen, c1e dagen
heid toch onze eenheid te demonstreren,
aan
ons
voorbij laten gaan o.f •. ,
maa:r:· toe~~ daar zjjn vve er niet mee c
zoals
ik
een sterke knaap zag doen, cle
Wtj all en moeten iets gaan betekenen voor
armen
op
het
stuur leggen en met l:romme
011.z e stichti11g o
~
rug
er
manhaftig
tegenop to1"llen ?
Wij verwachten het niet van een enkeling
Dat
moet
onze
houding ztjn !! !
of van enkelen, maar van U allen.
',,:-,',,·,=,,,;';
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b{J de metr-o staakt en zo 1n staking wordt alt!jd met veel
vre.u9dc door de schoenlappers en schoenenfabrikanten be::iroet,
want hun oo- eri afzet stlj}t dan tot het tienvoudige~ Een onaangenvm<-: Firv2:~1rg doet men op wanneer men de trap afgaat en
c!ISJ +,roin reeds hoort f'!nderen. Men wi 1 snel lopen om. nCB mee te
k~mrio:-i,. rrtDa~· j..iis-t V1G.111·1e"'r mor1 het perron zul opstormen slaat
he+, toe:::Flf19shek met een slag dich~ en ben je juist daar tussen
gekiemd~

':'1ant

dun is de positie nu niet bepaald
het kant stevig aan.

Opvallend J.s

ho~

ben~enswaard:lg,

grote aEinta 1 Amerikaanse soldaten in Par!js,

Ik zag er daar meer dan in de Amerikaanse zone van Duitsland en
kreeg de indruk dat Par!js bezet gebied was. Nu zljn. er natuur ltlk
onnoemeltik veel vacantiegal'Bers b!j, ·die komen an het neusje van
de zalm. te proeven, doch het bltjft een. opvallend verschijnsel.
Koon je ui·~ do metro en b0we03 je je te ''/oot \18r·Lier. dat1 m08{-, mc>n
eons de t!]d nemen. an, een ve:--keersagent gade te sla~n.. Met z:!jn. witte
gurrrnilat heeft h!i veel Wtg\'.'On een dirigent en z!jn. fluit.Je lUkt
wel iets op eon stationschef, d!e de tre.1.n laat starten..
0000000000000

W.Tsj. Vleor.
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In de zeventiger ja.ren van.
H
. de vorige eeuw werd bij cle
~
~lî]A &~
veehouder Jan Koopmans te ~-= ,_. ~
.
".
Dronrijp een kween geboren = .,_ ·. ~ ~· ". · · •.
Dit is de naam van een
rund, dat noch mannelijk, noch vrouwelijk "was ei[fl'.)aar van enkele harddrE1Vers, o.a.
is; Het gebeurt wel meer dat een derge,.- lde beroemde "Bismarck". Voo.r de boerderij
lijk dier geboren wordt. Meestal is het
~voelde hij maar matig en voor een vrouw al
bestemd om vetgemest te worden en dan
[even weinig, Het ge!!rfde kapitaal gebruikte
gaat het naar de slachtbank. Koopmans was jhij voor zijn liefi1ebberijen. Hij was in de
van plan het kween te vetweiden om er dan)kost bij zijn zwager Jelle Donia, huurboer
een goede prijs voor te maken. Het dier
!op Glinstra-state te Dronrijp.
groeide goed en had een aardig karakter. j
·'
kome·l
dat
,Toen
het
beest
eenmaal
aan
he"
Koopmans V ond ,h e t ni· e t t e pas
.
.1.
~ •
,
.
t d touw ~zat .
11et we ld ra op t xanspor
"
l"
l'
d
·
d
slao-er
gi'
ng
,ging
, · us · na~r .
ZlJn i eve ings ier
"'
• \de
'
·
·
lcoffiehuis,
trein.
In he t s t ations
waar
" naar e
In 1876 had het kween een gewicht van
3855 kilo en zal dus aan een oeros gelijk
geweest zijn. De schilder H.Siderius
schilderde het beest en
dit bijzondere stuk is
·····--··
thans· eigendom van de
heer 0, P. Bokma, veehouder op "de IUamp"
onder Goutum.

~·J~-

!op de trein gewacht moest worden, wercl al- (
ivast een voorstelling g,eg·even. Tegn de prijs
1van 25 cent kon men het grootste wereld\\. 11
wonder zien. .
··· ·-""··· .
!/-~
i:oen ging het
· ,.naar Leeuwarden.
Wekenlang staarden duizenden
Friezen naar het
wereldwonder
van
Steven Nijdam, boerenSteven
Nijd.am.
Het
zoon te Dronrijp, was
regencle
kwartjes.
jaloers op het mooie
Het ging naar Groningen,
beest. "JV[et zo 'n
, 1
Zwolle, Utrecht, Amsterdam,
dier is geld te ver- i
Rotterdam
en overal waren
dienen", ln.eende hij en
er
à.uizenden
die het kween
dus praatte hij met
van
Dronrijp
moesten
zien.
Koopmans over de koop. Doch voor mind.er
,Toen
in
Ned.erland
alle
boeren
en
burgers
dan duizend gulden wilde ·Koopmans er
!waren uitgekeken, ging het met het achtste
geen afstand. van doen (een gewoon rund
\wereld.wonder over de oostgrens. ](eu.len,
kostte in die dagen f .100.-) • Steven
betaalde dit bedrag en werd daarmede ei- ~Hannover en zelfs Berlijn wGrd met een begenaar van het monsterdier. Onder welke !zoek vereerd. De duizend gulden leverde
omstandigheden Steven dit bedrag betaald \ettelijke duizenden andere guldens op.
\Antwerpen, Brussel kwamen ook op het reis··
heeft, weten we niet, maar mogelijk had
~programma voor en daarna ging het naar Pa~
hij wel te diep in het glaasje gekeken.
jrijs. Daar zouden de mannen de slag van hun
Hij was de gangmaker van een onderneming ileven slaan.
die nu op touw werd gezet. Gerrit Postma,l
t
.
.
· . D .t
~Volgens het verhaal van de mannen zak e c1 e
een man die wel eei; woordJ e ui" ~ en - ~wagon, waarin het wereldwonder vervoerd
Frans kende, werd in de onderi1 eming b?
~w rd tijdens die :reis in elkaar en kwam
trokken en Jan Tekstra kreeg de functie lh:t ic·ween met twee gebroken poten in de
van"hoflnaarschelk"of wel stalmeester.
lFranse hoofdstad aan. Het moest toen afgeDi t was voor Jan, clie in het dagelij~cse
!maakt word.en en de mannen kregen er geen
leven kalverkoopman was, een promotie.
leent voor. Vrijwel arm kwamen ze terug in
Steven was ook een bijzonder mens, want
lFriesland.
wat een ander niet durfd.e, deed hij. Hij iDoch de boze tongen beweren dat de mannen
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It Beaken, Jrg. XV, nr. 6, Nov. 1953_. - is geheel gew!jd aan de
2000 jaar geleden zooden hebben, kant de schr!)ver tot ontdekkirg
Angel.,Saksische invasie in Frieslan~. Or.P,Sipna besti"!)dt ·6!1·_,
dat er gemiddel.d slechts 128 zullen z!j'l in die.t!Jd-en ·hocgstens
ontzem.iwt de stellirg Boeles betr. een Angel-&ksisChe overheer1200 J Vooral interessant is ook dat de sc!T.!jver grote aandacht
sing in Friesland,
t wtjdt aan het kwartierverlies, de z.g. inteelt, waardoor bepaalde
Jrg .. XN, nr. 7, Dec. 1953. Jan Jansz. Starter-nurrmer. Behandelt ~ eigenschappen voor generaties zyi vastf}elc:gd. Dit verklaart ook
de leven~eschiedenis van de dichter Jan Janz. Starter.
~ de z.g. familie-eigenschapp:in, die we vooral hier in Friesland
Jaj. '>NI, nr. 1, Febr. 1954. - Rasmus Rask en de studie van het
tegenkomen,
oud-Fries in·Nederland door

F~de Tollenaere.

i

-Geheimsin

}'Tl 1e

Jesaja-utliz fan C.Vittringa, door Or.G.A.Wumkes - Enige opnerk1ngen over het symbolum van Gysbart Japicx, door Dr.U.Tuinstra
- Ynvaesje fan t(l 1etersk11 turfmakkersfolk yn de omkriten fan it
Hearrenfeann, door F .l<ooFfOOnS.
W.Tsj.Vle0r
/

\

11

~-:

H.Tsj.Vleer, 11 Adam Hurdrider, Zi)l leven, daden, voor- en nageslachtll,
De legendarische Friese figuur is door dit werkje een
~.-~.- historische figuur geworden waar neg een 200 nakanelirgen van
1
in leven z~n, o.a. Prof .P.S.Gerbrandy, oud-min. presd, De pr!JS
•
voor dit boekje van 40 F89· is J,2.80.

De Talsma en Tolsma 1s 11 .-Een geneal03isch overzichl;I

van de verschillende geslachten Talsma en Tolerna. 40 i:ag. /.3.50._~_~,,
Het werkje geeft geen volledige starrbalien, doch een ieder zal
zf}'l voorouders v66r 1850 kunnen terugvinden. Hat is ook bedoeld
als een in leicl.irg voor verder onderzoek.
W.W!j'la'ndts van Resandt, 11 Het geslacht Ccuperus in Nederland van
1580 tol; ongeveer 183011 • Dit werkje bei"andelt de geschiedenis
van het geslacht Couperus, z.g •. afstarrmelingen van Jam Cruper,
predikant uit Edinburgh. Terecht wordt in genealOfjische krirgen
deze afstarrm1.rg betwist, daar de rudste Couperus in Nederland,
k'.ii:i.per van beroep was. Het boekje is uitgegeven b!J H.de Bol:. te

Rottardam.
W.T sj .Vleer, ''Genea leg ie Schotanus11 • Overzicht van de bekende
professoren familie en het anvangrtjke nageslacht. Over dit boekje is· het laatste woord neg niet gesproken, daar hier typische
erfel.tikhetdsfactoren aan het licht treden, Van intellectueel
zeer begaafde voorouders beoefende het nageslacht vr!jWel !.lits luitend het kunstzinnige ambacht. 40 F69,, Ff'.ljs f .3 .50.
A.P"óschl, 1101e Blutverwandtscl-aft und der Dre1 GenerationenRhytmus in der MensChhettsentwickh.!113 als· sozia lbiolcgisches
GruncgesetZ-;1-,-In~·sbr~~k ·195Ï .. ~bu1tergewoon interessant
dat de genealcgie vän een z~e belicht als nirrmer te voren
is geschied. Inplaats van het enorme aantal voorouders dat we
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BROODJES?

i

De. wereldvoedselsituatie is een belangr.!jk iets, daar alle volkeren e~ rechtssl;.reeks be larg b:g hebben. Daaran geven we hier in
nde Tynge" ook een overzicht van de produclie in diverse lanf den.
Tarwe is een belargr!j~ voed4.1'9~produbt, doch wordt hier

~
~

in Europa weinig verbruwd. De c!jfers z!')n:
l_. Ver.Staten 18.5 %, 2. Rusland 17 .5 %, 3. China

!_:,.Canada

~'

13 %, 4.

5. Frankr!jk 5% en 6. Italië 4% van.de totale
w~reldproductie in 1949.

~~:~~:~::;~:;;::··
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SLECHTS

GEHELE

/
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E EN
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DAT

ENKELING

MEN

MAAR

TROUVH,

werk~

Een ve~aald rud-noOrs _spreekwoa"d.

00000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000

wel degelijk met het kween goed en wel in
Parijs zijn aangekomen en dat de mannen daar
schatrijk werden. Echter Parijs bood voor
de drie vrijgezellen zoveel verleidelijkheden dat het geld, dat er met scheppen
bin.".lsc1l1:'"'"m er met kruiwagens vol ui tgereden werd, zodat het kween tenslotte ver-kocht moest word.en om het vermaak nog te
kunnen voortzetten.
Toen de laatste cent op was kwamen de

mannen in Friesland terug.
Wat hiervan juist is weten we niot. Vast
staat.dat het grote avontvur van de ;>eventiger jaren met ·het wornier van Europa in
Parijs ge~indigd is.
l'~isschien is deze geschiedenis aanl-eiding
voor onze jonge Nijda.mstra-boeren om ook
eens een kween aan te houden. Voor een
-tocht door Europa zullen
liefhebbers
genoeg zijn ! ! ! !
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vervolg van Se jaargarg, _blz. 110.

Eindeltlk neg in. de Voorkamer voorscl'reven Goud en Zilver.

Op heden den Zeven en twintigsten dag der rraand Me!J van het Jaar
Een. dl..r1zend acht. hooderd en dertig, des morgens te acht uren,
ten sterfh.iize van Wtilen Auke Willems Vleer en Sytske Johannes
Bottema, 1ri leven Echt:.eluiden , h.tislleden onder O~deboorn, g·ekwoteerd mat. nunmer honderd zeven en v-!jftig; de eerstg'.enoemde
aldaar overleden de zeventiende February acht.tien honderd·zeven
en tw1nt1g, en de laatst genoemde de zeventiende Februal--y aCht..::..
hen honderd en dertig.
Ten verzoeke, in tegenwóordighèt:di op aargave en waarderll'g als
in het hoofd van dezen lnv_entariSt .zittirg Van de vierde dè.Zee

Een gouden oor-!jzer!

va~

de tweede titel, wegende een-en

'-~ zeventig wigtjes . ·.,,,, .•. ,.,: •• •. ·• , . ~, .... , •• , •.... , •• , • ,/ . . 92.00

Een gouden steenkroaitJe derde titel \ .......•.....•. , ..•
p:iar gouden knopen. derde titel -....\ .....•...• , ...•..•
i Een zilveren brandew!jnSkop 19 looden -.'. ;"· •...... ; .....
~'ê Vier zilveren- lepels tweecf$ titel •.... , .•• ·,\· ..•.•.••..••
Eene tasbeugel tweede titel 20 lood ,, • •••••.•..•••••• ". "\
i ,Drie melklepaltjes,twetlde titel, ite's loOd, zeven w1gtjes
~ Twee SUikerlefëli.jes tweede titel, dtie lood, vUf wigtjes

~ Een

10.00
10.53
14.82
15.90
15.94
5.24
2.74
2.58
0.78
7.80
7.50
121.64

=
·
'
~ Een kettirg tweede titel, drie lood· ~wee Wtgtjès .•...•••
maand Me!!, gerEg1streetd te '*'erenVeen de ~c~tt.encte van dezelf- ~ Een vingerhoed, tweede titel, een lo.dd
• ·" •••••••••••
de 'maand
,
. .
, ..
. ~-- Zilveren knopen., tweede titel, tien lood ••..••••••••••
Z.filn wtJ Lucas 'Jaf'!~ Mpoi, opehbaar Notaris over hst kant.On 'Ackrum,
~ Een boek met zilveren 'haken •••••.••• -.. ~\ ."., •••• .'·,, •••••
tt:" Odldeboo: rest" 11derendde!, en nagt en1 oemdt1e ~~tulgkenk 'lt ovkodrgegalatn
Kontante pennil'lgen •..• "• •.• •"" .••.. •. •."." .. " ••.••
e voor·i,ze '" rg er nven ar sa e, Vö re e ll e na a en•
schappen van Of!lenoemde Auke Wil~ Vloer on Syhko Joh. eotte- 1
·
ma, aargeVargen de vierde dezer b!1 ortZe eerste zttt1rg, boverge_.
Pranemoria dient bov0n en 'behal'ven Voorschr'\ ·,roei'ei'idè goederen1
= neg tot voormelde nalatenschip behoren: Ter.i. eerète eene Zat.he
~
meld, ten hoofde van deze ittlventaris ailschreven.
En hebben genoemde Inventarisatie voèrtgè2:et op voJgende w:JjZe àls~ ~ èn Landen, met '1.11zirge en SchJre cum. annexis, groot 009eveer een
• en vtjftjg bunders en ru1rm vier en veert.ig roeden, staande en. geletransport
1.ö
gen onder Oldeboorn, d0 1-utzirge 'gekwof;eerd met nummer honderd en
In de scl-u1i1r··
~ zeven- en vijftig. B:!:j W1lle1mAukes Vleer en Gepke Aukes Vleer voor_:_j

(

i;J'{o

1.

4192'~

~=:lg ~:~~:~n
Dito takken

•

Drie barten
Een, slager
Een1 eind toow

l

~:~ ~:~:=:~oed

~:: :;l~w~:::~~; ~:·~~~:~:b:u:k:·tT~ ët:~eden

l.50

0 •25

~~f~ rn
Twee leiken
Een hooiwagen
Een hooiwagen
Een dito
Een r!Jdwagentje
Een. chais
Vier barten
Dertien !-arken
Een bottje
Zeven hoiforken
Twee mestfcrken
Een ·hooi lep

~

1.50
40.00
22.00
12.00
12.00
18.00
6.00
·10.00
0.75
7.00
l.OD
2.00
1.50
1.00
0.50

Een schepemmer

acht grafstedon

! De Comparanten aargevers verklaarden, dat voonnelde nalatermchappen

::::;= :: ~§"Ë~t~§§~~~:~,
1

5 .oo ~ Waarvan· de Interessen h vier percento tot den twaalfden
Eene sleept.reg
Eon Sl;1psteen
1.30. ,_1
dezer maand M~ Z-trl aargezuiverd •
Een botje met zeil en
~ Bedragende alzo de gehele voordelige st.aat zosduizend, twee
115.00
treil
twee boekberries en
6.00
vier planken
1.00
Een damlegger
nalatenschappen, verscluldigd waren, volgens daarvan zgtde
3.00
Een.resje brandhout
Schri~e~ke beW1jZen, waarvan de data niet kunnen worden opEan varkenstrcg
0.75
g~even, als onder de Crediteuren berustende, te weten1 aan.:
0.50
Een resje outr-!js
De erven SytSe Willems f'l!jdam t.e Oldeboorn , •...........••• G' 20.50
Eenige hekkepalen
4.00
De erven Jelmar Willems N!'jdam1aldaar ............ " .•.... , 4350.Een perthlJ brandhrA.it
6.00
Tr!)îtje Willems N!jdam, 1-uisvrcuw van Tjeerd Gosses van
Een resje takken
3.00
Eene tuinklauw en schoffelO .50 ~ Koehoorn .•......•...•...•.••.••.•..•.•••.••..•...•.•...•. 2370.00
Gerrit. Syt.zes Syt.zema, Aesesor t.o Beets •...•.....•.....•. 350.00
50 eenden met korven
l5 .00
Pieter Pieters de Jorg, landba.1wer te Oldeboorn •.....•••• 200.00

::::.::=:::::::::::: ~,"

1

1

- 17 De int6ressen van Ofgenoemde saime 1 rentende v:'.or percento,
doch de laatstgemelde vier en tweede pe""senten, z.!jn aanbetaald
tot den.twaalfden Mei dezes jaars.
\···Jillem Aukes Vleer, voornoemd, drie jaren bedelorin i;ot Me!)
jorgst leden per jaar tachtig gulden, is samen
240 .00
De kosten dezer InVentarisatie zulleri nader worden
o~egevon.

<

Totaa 1 ~edrag
Veertien duizend, twee honderd

14230.50
e;i

dortig guldens v-!:jft:lg cents.

ZW€fJOO of verkeerd te hebba'I gobragt, direct of indirect, en
hebben, ter bevest1g11'9 van d? deugdol!Jkheid hunner gedane op- en
aargave, don vereischlien eed, als belijdendo de-Doopsgoz1nde
Rol:lgie, in handen van ons Notaris afgole]d, torW!]l het gein,1en.tariseorde is gelaten onder de bowar!rg van voormekle Bewaarders,
die zulks erkenden en zich daarnieda· belaste, met aannemt.l![i_'om,
hetzelfve werder qp te leveren of te verantwoorden wanneer er
aan wien zulks behoren za 1, alles' in tegenwoordigheid van Jan
Ypes Bouma, koemelker, en Dirk Murks Hoekstra, landbwwer, \'fonen~
de beide mede onder Oldeboorn, als _getuigen, die deze ~t de
Requ1ranten, toeziende Vo<Eden, Be~aarders en aargsvers, Sohatter
en Notaris na gedane voorlezing hebben geteekand. _

En na hierover geracoord te hebben tot des avonds acht uren
van het hoofd dezer zl~{jrg genoemdnn dag, verklaarden de Bewaarders en aargoverS 1 nadai de VOCfld en toeziende VOa;Jd VOOraf
f'adden verklaard" dat run n1Gts privé van da minderjarige comvolgens de handtekeningen.
peteerde, dat· er..· volgens hun weten niets meer ti.:i inventariseren
(In exten~o overgencrnen door l'l.Tsj.Vleer. )
was, en. dat deze inventaris, voor zoverre run bekend, alleszins was deugdel!Jk en opreo:_rl;, zonder met voorweten iets ver-·
00000000000000000
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Ile grote Willem Bilderdijk heeft in weinig woorden· de betelniiiis · vati' hët 11 hedeiï"
weten te verklaren op een wijze, die wij
nergens beter vertolkt vinden.
Ilaar in deze klein8, maar zo betekenis
rijke verklaring het lot van ons zelf,
van onze hele familie, van ons volk en
van de gehele mensheid wordt aangegeven,
zullen we in ons familieblad onder deze
befaamde spreuk enkele actuele artikelen
behanclelen, die l'echtstreeks vérband
houden met ons verleden en met onze toelcomst ~
Misschien wordt wel eeru te veel in onze
organisatie de nadruk gelegd op het ,
verleden en te weinig op de toekomst.
Toch zijn verleden, heden en toekomst
één" De gescl1iedet1is van 011ze farn.ilie
houdt niet op bij de dag van heden, doch
gaat verder, ongeacht of zij geboekstaafd
wordt of niet. Geschiedenis en familiegeschiedenis zijn rekbare begrippen. Waar
is het begin en waar is het einde ? Zo wel onze eerute voorouders als de nakomelingen in een vijfde of zesde generat:Le zijn schimmen ~li t eon grijs verleden
of een verre toekomst.

Wij zullen in deze rubriek beginnen met
het verleden, hèt hed:'el1 en a_e toekomst
van de mensheid in zijn geheel te bezien.
Wij zijn hiervan een onderdeel en wij moeten
de geschiedenis van de mensheid meemaken.
Verschillende visie's worden over de
mens gegeven. Men kan over het probleem
"mens" een theolog·ische, een sociologische
een psychologische visie geven en men
raakt er Çlirect niet over uitgepraat. Vrat
op ons terrein ligt is voor ons va 01 het
grootste belang en dan gaat het niet over
de levenssta,ndaard van de mens, over onsterfelijkheid, over het doel van de mens
hier op aarde, maar over h e t
1 o t
van
d e
m en s. Op ons terrein
kunnen we.slechts een historische, een
biologische en een genealogische visie
gevon. •
Over het verleden van de mensheid is genoeg te schrijven. De wetenschap op dit
gebied is nauwelijks de kinderschoonen
ontgroeid. Wat wij echter weten ovor hot
verleden is genoeg om een blik op de toekomst te richten, Velen menen dat het
verleden ons niets kan leren, clao.r het
löt van de mensheid hoofdzakelijk wordt
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bepaald door de technische ontwikkeling
en een derde wereldoorlog de onvermijdelijke ineenstorting zal brengen.
'
Ook wordt in deze eeuw geloofd. dat men "in%
het laatst der dagen is". De mogelijkheid l
hiervan kunnen wij niet beoordelen, doch
j
wel·als voorbeeld aanhalen dat telkens,
die te veel
ook 1000 jaar geleden, ook ten tijde van de§
zijn om hier te noemen.
St. Elisabethsvloed van 1421, ook tijdens
Deze rede is sterk becri tihet schrikbewind van Alva en in de dagen
s .erd in de Nederlandse pers
van Napoleon, de mens overtuigd was dat
van uiterst-links tot uiterst
het einde. der wereld , aangekondigd door
rechts. Deze rede; werd niet b0grepen.
verschrikkelijke rampen, komen zou en nabij _ Slechts de historici, de biologen, en zij
was.
1die zidl met hieraan verwante wetenschapDi t ontslaat ons echter niet van de ver-- i pen bezig houden, zullen deze rede ge·plichting door te gaan met ons werk, ons
waardeerd hebben en zeker niet veront ..
doen en laten, te onderzoeken en kennis te i waardi[l'cl zijn geweest. Zij konden weten,
nemen van datgene wat ons tot richtsnoer ' a.oor de verschillende publicaties, dat de (
kan dienen bij ons denken en werken. Ook·
rede van l'rof.,Slijper zo moest zijn en niet
ik geloof dat de gehele natuur en dus ook
anders kon luiden J
de mensheid ondergeschikt is aan een God- .. Daai:, d e re cl e t o t t i· t e 1 droeg "Hl!.'I' J,Q':C DER
delijke Macht die het leven op deze planeet§ MENSHEID"
h 1
· ht
d
bepaalt, of al thans de Schepping dusdanig j t. '
'
en ge ee was geric
op
e
kt
..
' oekomst van de mens, dus ook op ons na···
. t h ft
ond ergesc h i1'
ee
gemaa · aan ZJJn na·
ht
· ·k
t
·t
t
· tt
d t d .
d
t b .
h t
ges 1 ac , meen i da . di onderwerp Uw
1
1
~u~e
e~,
~
a~drme e
e
egin en e
belangstelling zal hebben, ondanks dat
ein e wor en epaa ·
- ook U misschien critiek zult hebben.
Wànneer wij dus in deze artikelenreeks re··
HET
1 0 T
D E R
MENSHEID.
devoeringen bespreken of aanhalen van m.en-1
sen, wier uitlatingen in de laatste tijd
' Prof. Slijper begon er op te wijzen dat de
nogal de aandacht getrokken hebben, dan
_ belangstelling voor de toekomst bij de
betekent dat niet dat de schrijver het hier~ mens toch nog even groot is als in de tij··
mede voor 100% of 50% eens is, doch wel,
~ den van het Orakel van Delphi. De lange
dat een dergelijke redevoering van dusdanigj lijst van waarzeggers en waarzegsters, die
belang was, dat een bespreking in ons or" 1 in de bladen adverteren en over een drukgaan alleszins de moeite waard is, opdat
1 ke clit3ntele beschikken, maken het duic1eeen ieder er over kan oordelen, inplaats
- lijk a. t vele mensen gaarne eens in de
toekomst willen zien. Het Amerikaanse
van korte uittreksels in de pers te lezen
volk
geeft zelfs 125 millioen dollar per
met commentaar van niet ter zake kundige
,
jaar
uit
aan het "toekomst voorspellen''·
journalisten
. 1Vanzelfsprekend gaan de g·edachte van de
. O~er de to~l~oi:ist ';an de i~ens s~rak ..vorig ! bioloog uit naar de to.ekomst, en clan wel
JaÄr op 25 ~eb~"11ari Dr. E. J. S 1 lJ P 9 r§ speciaal naar de.toekomst van die dierte Amsterdam, toen hij aldaar het amb~ van · soort die ons het meest aan het hart ligt:
hoogleraar aanvaardde. Prof. Slijper is
de me:is .
h~ogleraar in de zoö~ogie geworc1e':1 en men ! Spr. gaat a.an eerst na hoelang de zon nog
m':'g ver•_mch~en da:t hlJ een_desk:undi~e op
~voldoende zonnekracht zal opbrengen om het
dit_ gebied is. llJ,J heeft in ZlJn reo.e dan
~leven op aarde in stand te houden. Dit is
o?k het verleden en de. toe~?ms~ van de
~nog 20 .000 millioen jaren, dus daar be-·
dierenwereld en mensheid ( a.ie in weten§ hoeft de mens zich geen zorr,oen v
t
h
l ""k t
k
t
d.
.
. "
o er e
se appe lJ e ermen oo me ee:;: i_er verge- ! maken , en vraagt zich dan af of de mens
leken wordt) geschetst, waa,rbJ,J hJ,J voor· duizenden millioenen jaren gegund worden,
beelden aanhaalde, met beWJ,Jzen gestaafd,
\ zoals sommige wieren, kreeften, schild0
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padden en Wigtandhagedissen, of dat wij
l medeschepselen beheerst, biologisch gehet lot zullen delen van reuzenreptielen, 1 sproken een doorslaand succes genoemd mag
vishagediss en, olifanten, paarden of ka- ~ worden. Maar zijn wij vrnrkelijk een succes,
melen, die vroeger in veel groter getale j bezi tt.en wij de vitaliteit van ratten en
de aarde bewolkten. Hij bespreekt dan het ! konijnen, .of beginnen zich misschien al onaanpassingsvermogen van dieren aan om-,
l der een schijn van wel'stand de eerste aanstandighedeµ en klimaat en hoe verschil·- j wijzi°gingen van de ondergang af te tekenen?
lende diersoorten door hun te "goed" le- ~ Lichamfil ijk zijn we in menig opzicht stumVen, door traagheid en grootheid ten on- ~ pers. Wij zijn te ·zwaar om te kunnen vlieder gingen. Ook herinnert hij aan de ver·· ~ gen op eigen lcracht, te zwaar om goed te
re voorvaderen van het paard, die niet
i kunnen klimmen, onze bouw deugt niet voor
g:i;oter waren dan een foxterrier, olifan- j een grarende levenswijze en de ligging van
. ten die evengroot als een varken geweest j ons zwaartepunt maakt; dat wij met de mens··
zijn, terwijl bv. de schildpadden reeds
~ apen de enige zoogdieren zijn,· die niet
250 millioen jaren ongestoord op de zelf- j van nature kunnen zwemmen. Onze lange bede grootte voortleven. Een rat kan in 3
l nen lijken op snelheid gebouwd, maar 30 RlV!.
jaren van haar leven gemakkelijk 100 kin- ! per uur hoort bij de meris al tot de recor<Is,
deren ter wereld brengen, een olifant in· j terwijl wolven gemakkelijk 50, gazellen 90
60 jaren· slechts een paar en walvissen
~en jachtluipaarden over de 100 Kl\L. pe:r
worden maar eens in de 2 of 3 jaar d:rach-1 uur halen. Onze opge:richte houding bezorgt
tig. Dit is van groot b<;>lang voor het le-1 ons spataderen, tuberculose van de. longven op aarde.
~toppen en allerlei defècten in het lenden··
Dan bespreekt de professor de degeneratie~ gedeelte van de we:rvelkolom . Ons gebit is
van die:ren. Hoeveel die:ren zijn er met
j niet veel zaaks, onze reuk is sl,echt, ons
breuken en erfelijke ziekten, waa1"door be- [ gehoor middelmatig en wanneer MIJSBERG
paalde soorten van dieren ten ondergaan, l gelijk krijgt zullen we in c1e toekomst nog
daar zij niet meer kunnen ontkomen aan ·de j geheel kaal worden ook, Wij lljden aan
.,
jagers. Spr. noemt al:s voorbeeld de Soj prostaath;ypertrophie c1oor een te laat uitlitaire, een 25 k.g. zwa1°e reuzenduif,
~groeien van c1e klierbuisjes van dit orvleug-elloos levend'e op het eiland Rodri- l gaan en wij kunnen ons vitamine C niet
guez, clat in het begin van het 'rertiaire ~zelf maken al ste.llen onze veelzijdige ditijdperk van Afrika was afgescheiden. Toen l eetmogelijkheden o.ns dan in staat, om het
geen roofdieren c1eze duiven na cle af ,..
j naar willekeur te betreJr,lcen uit ·zeehonden
scheiding van het vasteland meer konden
~lever, aa~'c1appelen of sambal oelek.
benaderen en er volop voedsel aanwezig
l Een lichtpunt is ook, c1at ons grote
was, hand'haafden deze dieren zich 60
! lichaamsoppervlak en c1e ova.al .aanwezi!l'e
millioen jaren. In de 15e eeuw werc1 Ro·· l zweetklieren een voortre.ffelijk.e warrntedrigues door cle mens ontdekt en die maak·· ~regulatie mogelijk maken, waardoor de mens
te een einde aan het bestaan van deze
l :ln vrijwel elk klimaat kan leven. Wij hebsoort. De skeletten van deze dieren to- ! ben voorts een goed stereocopisch ;;ezichtsnen aan dat alle vogels lijc1enc1e waren
l vermogEn, kunnen kleuren zien en worden
aan een· erfelijke beenziekt e·, die nooit
! niet gehinl. erd door het· bezit van horens
voorgekomen zou zijn wanneer de strijd om
l of geweien, stekels, kammen of kuiven, die
het bestaan moeilijker geweest zou zijn,
l het aanzien van zoveel andere dieren verdaar een selectie ten goe&.dan niet uit- ~ fraaien.
gebleven zou zijn. De pro~. gaat clan ver- l De belangrijkste en meest karakterestieke
cler:
specialisaties van de mens zijn echter de
l
vrije
en uitermate sterk beweegbare arm en
"En thans de mensi hoe staan wij er nu
!
hand,
die ons in staat stellen werktuigen
voor ? Onze eerste indruk is ongetwij)
te
gebruiken,
c1och bovenal de sterke ontfeld, c1at de mens door zijn universele
wikkeling
van
de
hers enen.
verspreiding, zijn angstwekkend. toenernenc1
(wordt vervolgd)
aantal en <foor de wijze waarop h~j zijn

!
j
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Fam111eberichten Wynia.

1mmIIm"mmnmwmUJill11•D.111-llJlllllllilllllllllll•••lllllllllll•]JI!!
~lorrmels 1

6 Maart. 1875. Het behaagde den Haere, wiens doen
alttid majesteit en wtJ.sheid is, heden, l1Çl larg en smartoll)k
lijden, door den dood van m1j1e z!Jde WEB te nemen mijne geliefde Echl;genoal;
ANTJE REINDERS RISPENS
in de ouderdan van btria 60 jar:en, waarvan ik ruim 15 jaren
in een gelukkige echt mat haar verbonden was.
Was ~re hoop op Gods gonade in Chrisl:.us, die genade z!j

da steun en sterkte ook voor

rn!'j

en hare kinderen, an dit

ver lies in- onderwerp1fE aan 's Haaren w1 l te dragen.
T .M. W Y N IA

Eenige kenniegevirg aan Familie, Vrienden en Bekenden.
Voorspoedig bevallen van eene DOCHf'ER. H 1 s k e A 1 g e r a, geliefde Echt;ganoote van R u u r d W 1 n 1 a.
Lutkewierum, 14 Juni 1875.
Kennisgevirg aan Familie, Vrienden en Bekenden.

.~
~

Hed1,3n morgen over leed, in de oucferdan van ruim 72 jaren,
onze geliefde Moeder
ANKE
GERLOFS TUINSTRA
Jeduwe van G a b. e
F o e k e s Wy n i a. Een langzaam verva 1 van krachten maakte een eind aan haar leven.
Vlcmnels, den 29 At13ustus 1875.
Uit naam der kinderen.
Kennief.)eving aan Familie en Bekenden.
\

1

lllllllJll!D!Mcrwmlllllllll!Jll!l!IllllJlllllllillllll-llm!!füIDIJlmlllJ
Britswerd, 3 Sopt.ember 1875.
Heden werd oos ooderhart diep gawood door het overlijden
van ons hartel!)k geliofd eenigst. zoootje
MEINOERT
in den aanvall1gen. leefttid van drie jaren en twee maanden.
J.M.Wyvn1a
T.D. Wyn1a-D~kstra

•••mt11.lllll1Muwm111mnwwmn111111111111m11111111™••••111111
Heden morgen ontsliep, in de vaste hoop des eeuwigen Zaligheid, m1j1 innig geliefde Echtgenoal:.
WIJGER JELLES WYNIA
in den ouderdtm van ruim 29 jaar, rrt!:l-uit een genocgeltlke
echtvereenig irg van 5! jaar 2 kindertjes na latende.
Zwaar valt m!J deze slag, doch wensch in den wil des
Heeren te berusten,
Bozum, 18 December la"/4
TRIJNTJE J. REITSMA,
Wed. W.J .Wynia.
Kennisgevirg aan Vrienden en Bekenden.
• ,1

1

Heden morgen over leed ons jotuste kind J A N K E, in den .
aanvalligen lèeft!Jd van ruim 2 jaar.
Worrrnels, 26 Ai.gustus 1875
A.T.~I

YNI A

S. S. W I E H S M A

Bevallen van een ZOCN
S Y T Z E. S. W 1 er sm a,
Eclrtgenoote van
A ·g e T. Wy n 1 a •
~lanmels, 29 Januari 1876
Eenige kennisgevirg.

Heden werden wtj Op"lieuw in diepe rouw g edanpe ld door
het overlljden van onzen innig geliefden eenig overgableven zoon
W IJ·G ER,
in den ouderdarr. van 14~ jaar. Zwaar, zeer zwaar treft
ons en cnze twee Dochters deze slee, doch z~. vaste
hoop op de eeuwige zaligheid lenigt een:lgszins onze
diepe smart.
H. vl. Wy n ia
Bozum, 2 Maart 1876.
A • M.·J. o n.g sm a
Kenniogevirg aan Vrienden en Bekenden.

Kennisgevirg aan Familie, Vrienden en Bekenden.

Bevallen van een ZOCN. J a n t j e
He eg, echtgenoal;e van
P 1e r
J" W y n i a •
Wommels, 25 April 1875.

---··· ----------- . ------· ---

-----·----~

Bevallen van een ZOON. J oh an na U. Ba k k er,
Echtgenootvan P.T. Wy1Jia.
St. Jacobipirochie, 30 November 1875.
Kennisgevirg aan Begunstigers, Vriettdan en Bekenden.

! - - - - - - - - - - - - ---·--·-·--·-----

25 j a r i g e echtvereeniging van
onze geliefde d.iders
TJEERD ROMKES WYNJA
en
TRIJNTJE DOEDES DE BOER
hopen wU te gedenken op 17 dezer.
Oppenl-LIU:en 1 16 Mei 1876. 1-Unne dankbare kinderen
oououoouoououoouooououooooooovoooooooooooouoooooouoooooooU01J01J
Vlierd Wynia l<gde de basis voor
het elfstedenrecord - Een ouderwetse winter - Brief uit Canada·5 jaar N!Jdamstra - Nalatenschap V<U1 Bate Idzes N!Jdam - Familie-
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berichten - Godsd~enst en Hetenscl-ap - Het ontstaan van ons land ·-Uit de pers in de 18e eeuw - Over de grenzen - Tegenwind·1-ht kween van Steven N!1<Jam -Boekbespreking - De nalat.ensci"ap van Auke Willems Vleer en Sytske Joh. Bottema - In, het verleden ligt
het heden.- Uit do
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