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Eeu~1enlarg stonden geiin
familie in hocg
1
aanzien. Het individu' WS:s' 'oridergeschikb aan de
familie, Werd een lid ·vari de stam of familie
gedood door een lid van een ·andere stam, dan
Waaran bont U lid van N:!Jdamstra ? Op deze vraag worden do
~ werd niet gerust alvorens wraak genanen was, Deze wraak go~tj .niet
meest verschillende en uiteenloi:ende a'ntwoordon gegeY~rt· We
[pa moordenaar, doch een ander lid van zgi· stam, ·de eerste d~.1
nt:€1llen er enkele; 11 mtn genealcg!sche 1nteresse 11 ; . 1.1.:cmdát···het.;. ~.,.beSte:c.J.Jie·{llSn maar te pakken kon krtflen.· ~Ie kunnen zeggen dat
blad- zo aardig 1s 11 ; 11 omdat ik graag oontact met de \fà~i11e' :•·1 -~~i"f''·de .Ff"~it!efste cultuur der mensen af reeds een familiebe~
~.L.~ ~r:iderhouden 11 ;. 11 om. di.;i-· ~ontaçtavonden 11 ; liuit Tam~l:l._~t:~Otsn t ~ Wustz~n aanwezig was. De verdedigir(I. van de fami ~-i~ was een na··En.·:t:ènS·lotte naj·::.. 1Ük'Weet· het zelf niet ~ ••• 11
~ ,tuurltjke taak. Zo was het hier in Euroi:a, zo was. het. ovef•al e·n
'
.:·
•··
;.,,
·•·•
• · ."
·~, zo is .het·.nu.na.;i i.n·China~
1
Het îs. dlidelij<·dat. een_:-orgatÎ;!Sati~•·d~e.·:'mOét --~~eUnsn" op deZ0 :·.··
i;.
.
~ Ook b!j de Joden zien we in de oudhoid. een sterk ~-t~m-bewustzJjn,
bovengenoande . ~nteresses van haar leddn_". {.pardon: J~milieleden
·
•
•i
·
·
· ~ dat tot uitdrukkirg _kcm~ in de oud-testamenttscre w_etten, .waarin
of doriateu.rs.l. ··eigenlük de grondslag vali'·. net bestaan mist. Al
··~.een b~onder sterk aidersclieid·wordt gemaak:t'tussen de joodsehebben .w_e een schon~. doelst~l1irg 1 het is niet deze doelste.l·
~ stam en de niet-joden.
ling di<i.l de organisatie in stand houdt,
Het is merkwaardig dat juist uit dit volk waarin het stambewust··
Deze doelit.ell~rg kan men erkennen en zi@h als. een ideaal. Doèh~ z:gn zo sterk>aanwez!g was, het Christendan ctitsFf'oot, dat alle
dit -dool verliest do betekeniê wanneer- het niet leeft qnder de ~ mensen ·ge4.Jk stelde-, or.geacht ras of stam·.
···,".
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Het Hverst~rken van de familiebandn en !-et behartigen van de
la 1.angen van de familie, ·z~ begripi:en waarover vaak misveretard. besta~t.' De juistheid en realiteit van deze begrippen
wor.dt" n"i:e:t.aargevpeld en daardoor verliezen \~e vaak de waarde
vai1 ·deze d~~'i~te·Iilt1j'·'~1t· het 01'.9. Het 11 versterken ·van de
far11J1ieband 11

w~ (··~1,~t>ze:.1g~_~ 1

dat Wlj. fl ls fami lièlèd~n meer b!)-

1~::.~:~~::•:::~.:·~~:.~::~·~:.~:·::t v~:~::~ng~~~~·d:r~!ondo
stam-bewustztin werd vernietigd en de gelijkheidsgedacihte in de
f mensheid tot ontwikkeling kwam.

~ Ondanks dat :hier hcge're Waarden voor in de plaats kwamen en de
~ m~·uit de vele godèn de.ene God leerde kennen, werd de band,·
~die ëeu~en ?,!'!mensen zo sterk gebonden h3d,. slapper en .IJet zaad
. ~ gestr.ooid da·t.·'. we nu zien ops~hieten cm str~ks tut bloe·1· en. vrucht;

! te kcxnen •

·~:

..

een:· moeten k~e·rl, meer same~ gaàn ..±.hee ·of koff1,~ . 'drinken, kaar~-i DE E U:R_O p ES E
CULTUUR ,
~
·\
avondjes houden, in ééh' zin: lekker b.)j elkaar gaan zitten en
Doordat het vernietigen. van het stam- en fam{l1~pewustztri door
ons isoleren,
In het ver 5 t e r ken van de fami'lieband zien we het:
~de Katholiok6·Kerk en haar wereldJ.tike handlangerS.:.;~).s.,d.e Konirgen
te,:Jenwicht van het v e r s 1 a p p e n van de familieband_.
~ der Franken, zede~ke grondslaJ ver!.:reeg.'·als een onder.deel van
En hier zijn we juist op een strtjdtoneel aangekomen, dat tot.één ~de Christel.tjke leer, werd. het moeiJ.±jk voor de 0J1ri'sten~,n van lad~r·grocrbste van tj~·20 ste .~euw behoort • De str.ljd an ·Het,:g·ez1n tere t+.Jd dit stambewu~:z.tJn weer tot uitdrukkirg te brengen. Het
eh de.famili0~ De str.tJd cm datgene \.Jat eeuwen als het st.erkste
zich beroepen op de ~19-~ Culturele waarden di:'e. in een volk aanbolwerk van de cultuur gegolde~ heeft, Het conflict van
wazig wareni werd.~d;;t~''.·ódk\steeds als ketter-!fbeschouwd.
e n k e 1 1 n. g
en
ma s s a •
De romanist:rirg van"'~l~cird-furopa 1~erd volcJens een vast. Ff'q;Ji"arrma
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- 22 b~011nen, w_ant ,het uiteindeltjke doel der f~oans·-l<atholieke Kerk
te geven, zoals W!J die tl-Ens kennen. Vele eeuwen waren er .nodig
was de bekering van alle mensen onder de vaan van Rome. De ver- - om 'OOn Friese aard, OOI een Engels~ .;.blksaard, een Tiroler of
schillen tussen -volkeren en rassen zou we:.Jgevaagd worden. De
~ .een Bretoen te scheppon, met al de vele facetten di0 ~e mon.son
germaanse en s]avische cu1turen verni~tigd en daarvoor-. in de
~ oo:"'it'Bori, Uit de aanvanke4Jk cultuur. lose Europeaan groeid~
plaate é"6n algehele romaanse cultuur.
volksculturen z··als 'l'ljj die in alle verSèhéidenheid kennen met

Het is cian ook geen wmder dat in Nóord;-Eur0f8 cnstreliks 1500 . E,! taal en aard. En. deze versch~llen, dez·e levenss~heppil'fJen vàn..
de enkelirg en kleine groepen, van stammen en volkeren heeft men
de renïlissance baanbrak, 'enerz!jds' een geestel.tjke, clië/tot" u'1t- ___
niet kapot gekrEf)en ~ Op d1t i:unt heEift de 1,<at.hol1eke Kerk in d~
drukki1'9 kwam 1~ de reîonnatie, ·anderzljds een culturele die tot :
Ë middeleeuwen gefaald, De ronaniserirg is mislukt. andat ttjdig
i./itdrukk1'9 kwam door een teruggr!jen op de klaSs1eken, de in
mannen als .4'ther, doch ook als een f:crnbrandt, een Vondel.en
wei'e_n Noordse kt..lnst en wetenscl'a p uit het Oude Griekenlëlnd. Het ~
een Erasmus opstonden.
was dé.aard van de Europese mens die zich verzette tégen de met ~
Ranaanse oultuur anweven R.K. godsdioost- en dat W!3-s de- oorzaak
GEZIN.
dat inannen als L_uther, C<;1lVijn én 'Menno Simons in een betr'ekkel!jk ~
Vierhonder.d jaar zljl er
t~d do
1
1
~t tYacht1ge Rtme kood~' ~··•···~~''''''~ ;~~·•••••;~ ''.':~·~·;~·;;'.'''''~~~····"~~~······~~·····;~~~·····~~~;·~~;~··•··~~:,;,,,,,,'f, sedert die renaissance voorb-UJcgaan. Tot deze 20ste e{
leek de verscheidenheid van
cu_ltuur en g_eaardheid der
vOlkeren y~ili9 en aiaargecard der mens in Noordtast: De g ez!nsband, geba:
seerd op het 11 eert Uwe va, '.r
en moeder" bleef bewaard Eln
Zu id-EUro?l ·. Het- ~$ de
was het hei liga plekje waar
volkSaard gewee&t.-··'d1è' in Scandinav!ä geen plaats meer l1et voor ~
•_; rr&n zljn toevlucht kon vinden. \!.'as dit ouderltïk huis verdwenen·,
de moéderkerk, En het was ook de volkSaard, die, op .kleine uitzonderirgen na, in Nècferfur\d 00 schaiditg bracht tussan Kat.ho- ~dan voelde men zich een ~enzame, tot de l~v.6;nsµi.rtner_g~vonde~.
liek e~ p;..ot_~t,~}}t;;-·t'}" - r1·· · ·
,1 ".': 1 '.' 1 '" wercLan eeri n1euv1 ge.Zin :\::e''stîchben.
@_
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!.Het gezin 1-ad i9t~ eigens. DBar 1-Bd de\Jreäi1~6liri;3~ 'ifi' wè'fl<e'~

D.

t vonn'.-dan ook, geen toegarg.

1

Het gezin k~~erkte z!~h dOor· een
Bracht 'de ref0rmati13 'een· opiieuW ontploolen van de Europese
~ itin~~l!J1<e rust en wanneer _cl.ie rust verbroken werd -dan was h9t ·
volkeren mee, we kunnen nret Zo:Jgdri"·dat het stambewust.z!jn werd ~_doordat de z~on of dochtf'.1'.' uit vlijen g if9, -meestill. niet ver uit
hersteld. Dit was ook onmcgelijk geworden, VJat in '700 jaar ver..: ~, de buurt, want indaclfi, 1g aan oude spreekWóord~n moest de leven$niet-igd we'rd kOn niet· oplieuw tot- leven' komen en verdwêen als__, ~ g~zell in~ uit het. zelfde volk en··m111ê.u."
z~rlde o~k in- str~d met de i:rcteSt.antS-ohrist04Jke l~er.
Doch
an feller dan in de 9e eeuw ·de aanva.l op het
We moeten dan ook qrkennen dat het stt.mbewustz!jn, zoals dit
bewustz.g> was, is thans de aanval op het famili0b~wu~_.tz!Jn_-· ·.··Het · (
eeuwenlam ,tal; de kcmst van het Chr1stendan aanwez:lg was, niet
:: bEÇJon door de vermakelül<heidsindustrie, die de jeugd uit .het
meer terug z~l keren, trouwen niet meer ·k a n tertfjkeren, ,daar~·
·
- gezinsverband rukte. Het werd gevolgd door de man1·e v~-n avorid_:
ook. de maatschappel!jke .en pPlitieke evolutie dit niet meer toe- ~
i cursussen en bij ,leren, die de gezinsband schade ·deed, D~k.de
~d.
1
- aanval bE'fjon pis goed toen niet meer de vader of moeder het
Wat overbleef was de sterke gezinsband, die' in het noorden weer ' hocgste woord in huis
dóch oen vreemde indrirger, de
hechter was dan in het zuiden, hetgeen niet. enkel dOor de aard, : door ons allen bemin.de ra d 1 o •
doch ook door het feit van kleine en grote gezinnen tot Uit'
Was eeuwenlarg de opvoedit"B van de jeflge generatie toevertrouwd
drukking kwam. Doch naast deze g e z i n s b a n d voelen
aan de ouders, de tegenwoordige t!jd l~ert ons dat de belargrtjkw~ allen de band die ins bindt met ons
v o 1 k, en met
st& opioeder der jeugd het muziekkast.ja is, waardoor we de stom
onze c u 1 t u u r. ~l-!j. hebben een eigan aard .on daaran voelen
horen van de anroepen 1 gebas~ord op vier zuilen, die ieder voor
we ons beti;:r tluis b.jj mensen van deze a_ard dan. bJj mensen die
zich 1'tn best doen de jorge generatie te. vangen voor ·hun doel.
van een andere lichamelijke en ge_e9tel!Jke constitutie z~. De
ta;:Jenwoordige mens, gen1,.1teerd en geëvolueerd als hl:j mag zijn is "' Daar het oP,..oedende element van de radio nu eenmaal aitbreekt
een wezen met een ei9en . aard en dit. te ontkennen zoo het ènten vo)gens verklarin:Jen der radiosFf'akers datgene gegeven moet
worden wat de luisteraars verla1'9en, is het he_k volledig vj\ln de
dam en is er van culturele opvoedirg en.vormit-9 9een sprake
In tientallen eeuwen werd de Europese mens datgOne wat hlJ nu
meer.
!s, Duizenden jaren waren er voor n·odig ·an hem een eigen aard
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g~oter

~tam

hadde~,
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vluchten der werkel\lkheid betekenen_.
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- 23 OPVOEDERS,

van de

§

~nekeling,

heeft een harde str:!:)d om het bestaan te voeren.

~Zal de· enkel1rg, zull_en de vo~kséulturen zich kunnen hindhaven
De radio, pers en film ~ou'de~, nu z.jj de ·rol der ouders·· b-ü de
of zS.l ·de cultuur loze massamen~. ~e' strfjd winnen,?
·
opvoeding voor een groot deel hebóen overgenanen·, zich bewust
~ Het is otibegrf!pelijk met welke waFElns tegen de eigen cultuur wordt
moete~ 'Z~n var1 de grote verantwoorde lgkheid die zti dragen •.Dit
~gestreden, voóral daar we· z~lf de wapens·atin de ·v!,jand 1n· de hand
vera11twoord6lijkheidsgevoel is tot schade en schande NIET aan,,r.
.
.
geven.
wazig'. De culturele opvoedende taak ontbreekt nu eenmaal,· daar
In_ de -~~~sta pl~~ts bebb~n ~tl ,de op f.irl<;lcf~f~ _ voorde!~ beluste
d:~ze .instrumet'lten · aff-ankell:Jk zfjti van- de porternonnaie der massa,
~ radio, ~rs en f~Jm_ tot. hun beischi_kkirg, daar deze in dien.s.t
''Daar.Cm ge~en ~lJ wat de .mas~é\ vêr larg_t. Nu weten we Wel wat -d1t
~',_~- staan .van de massa Gn hun voor~annen meest evenveel van .cultuur
Îs; ~ant pradtisch is _er OCfl nie.tS veranderd sedert de oude
en kunst afweten ,a~ een minister-pres1dent van koeiel'TTl~lken.
11
11
Romein.en het volk br0od en--spelen gaven.
In de tweede plaats hebben z-!j vat op de jeugd, die geen toekanst
Met', dit "broöd 00. speien" wórdt de jonge generatie 0 F9evoed,
~ meer ziet en afga. st~d is op.. de ·meest ~1mitieve. Verma keltfhéid.
Daar de eigen cultuur getuigt van levensaard en levensernst, dus _§·__,.,•
Ten derde breltJen ,z!j deze gedacfite als een ocg.St van fut Zaad
·
·
moeiljjkheden schept. Qn er in door te drif'gen en kenniS van te
dat eeu~en g~leden gestrooid werd, n.l. de gel!Jkheids,:;iedachte
nemen, wordt de jelfld - en daannede de rnenSheid - ver lustt9d op !
1
ê door het christendan gepredikt.
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-~:·l e:~:: 1 ::~::~:t e~n e:·~ ;~~~~u~i:e::a::e~~s~e d::s 0:~ .·l Ten vierde OOeft de men_she1d 'kort g ekleden gezien wada~oed te
-lq~JSci~eig·1n:;i_ en waterstofbonmen.. toch a 1 niet zo ernstig

neemt
,
is-· helerrila-1"--9~r®k4u_ c!:rl;_!g_." Het is niets anders. dan deze gemakzucht_ w.~a.rd_ -:·_-cie_·::je_ u9d .dol is op 11 iop..,..hits11 , 11 sorl:Js 11 en · 11 hot-

· ·

~

oor. .

~
i_

d
ver doorgevoerde scheidirg van vo 1 en ras kan lei en oor e
. j,odenvervolgirg in Duitsland.
·
.Jen, v-tJfde worden door typische cmstandigheden verschillen~e
·,
'
g_ekJ~urde' Volkere:n onth0ven v8n een westerse vocgdij .tondanks
dat de Fransen z_ich. kapot 've.chtan in Indo China met Amerikaanse
hulp, difu w8._1n Indonesie een .paar jaéÎr:- geleden nioea:ten _ontberen)

jazz!':- beZe_ ~iiek :en zarg door j:r1mit1eve dil~tanten gêmaakt, ~
"
waar'b!j mer'i ';iîCh z~if_s Îliet. ontzièt an op een rrtmitieve maniÈlr -~
., " · ·
·
~
ee_n Sch.ibert óf BeethoV.èn na t.e boot.Sen·, is een aanflu1tirg
~
voor on·~'~ g~h,;,J, -~uÎtuUf:, ;~
~en zesde wördt door het verkeer en de oorlqjsdreiging bewerl~t
·;,·.
dat' d9 landen en _volker_en .dic!*-_er btJ el~ar kaneri, waardopr de
natuurl!'jke scheid~ngsmuren
D E C Ü L.î ~ U !) V A N-~.
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Î an Zevende m~tefi W.1J fn
=
Europa de Amerika.hen zien àls
De opvpeders in radio; p~rs
~ · Op Donderdag 22 Apr.11-1954 sprak Presid9nt Eisenhowe,r t<;t
,
", ' " ' ·
i1J
'
,J
_.,-,·:<\. '-.
!
"-dieg.ehe
di6 önZe _cu lt~Ur· ·rnOe'en film dienden te bedenken
dat z~ in dienst van_de
eigen v~lkscultuur z?Uden
te horen. Z~gen, dat de Amerikaanse cult'uur.b.es~aat uit een,
Amerikanen in de oorno,:Jelijkmoeten staan en niet in
g
v~rzamelirg
van
glinTnende
en
handige
voorwerpen,
,Het
i_s
on-·
=
heid__ verkeren. 001 een .çultuur
dienst van de primitiev~
~
rustbarend
té
'weten,
-dat
men
ons
zo
onvolwassen
in
'de
\'>'ereld-·
.
.
in hJn eigen land te kunnen
cultuu; die hoofdzakel.Uk
politiek
acht,
dat
W!j
bereid
zcuden
'4jn
roekelot;iS_
en
nodeloos
!_"
ofbwwen,,.
••,•
gefabriceerd wordt. in _het
1
0
b~na ·cultuurloze-Amerika.
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1,~::·:::ait~d ontmoedigend an buitenlandse vr.1enden kleinerend 1::;;~~:::::r::i•;u~: deze
i
.J

1

Viaar~ he~.ft Am~~ika góen
sch~~~nde culturele

! H::n1:

:::

:::.::.~:k::~:hower n03 orytmoed~gender dat juist ;_. ~:k::::~~ ::~e~:c:~=

buitenlanders de Amerikaanse cult!o-!ur- .~.ar wa_arde ·kunrten schat···
tuur habben dus de wind in
ten, hetgeen ·voor de A_meri~a-~ ;;elf o·tim~el!Jk is. De 11 buiten- § de zeilen. Slechts een groter
land.ae vrienden 11 hebPen namel!Jk g e 1 !j k • Cultuur kan men f schip met zeilen kan h.ln die

k"achten ? Hét ent.woord
lî)~ete~l w!J in de_ historie.
.,:
zoeken. ~r bestaat geen
Amertkaans vo&, er bestaan al~een Amerikaanse
,f"".,.,111111111u'uuu•"""""""''""""'°'u""'"""""""'"""""""'""'"''"''"1""';,""""","",""""11::,,.","""";"""'"'""'"'"'''l V _c:· R 5- C H I L V A N
AARD EN CULTUUR,
staatspurg ers, De mensen die
als emjgn.it>ten naar Amerika ·!;r1rgen hebben hJn eigen volksaard
'Het propageren van een wereldcultuur of een eenheidsmens,
verloren door-1-uwel!iken met mensen Van -arider!') .volksaa.rd. Zo
waarin blank en bruin, geel a·n zwart moeten Of::gaan, is de
ontstond_ :n ArnerJka de 11 massamens11 , die· nu t"r'acfit. ook een .cu 1groot.st 'denkbare Waanzin welke ooit geproF89eerd is.
tuLn" op te bruwen, hetgeen volgens de sc~pp~rgi;>wetten moet
~lanneer docir-vele eeuwen· van Euroi:ese beSchaving het ·vei"Sch11
mtslukk~n
tussen· noörd- en zuid, oost en west, niet genivélleerd is btï
de uiterl~ke kenmerken van de mens en de lichaamslergte 9een
Hier kom'.iln VJ"!l"tevena:tot, de botsing der elementen, enkelirg en
eenheidsmaat geworden, ;l.s het ook Ol"lllcgel!:Jk ani_het geestel!Jke
massa.. :Pe i .g. 11ma'ssa-cultuurn heeft. Amerika ~eroverd en ·is
verschi 1 te laten verdw.tjnen.
'.·b<'."Zig Europa te veroveren. De eigen ve:lkscultuUr, de scheppirg

:~·~.:·~~c::~~.:~~t:~ ~:!m:~:: u~~~·9 ::~ 0~: ~:r::~~ •• 1 wind <11tn~en.

-~·
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band, weHl~ ,·~~.',.en~~z_yds onder verstaan do g e z 1 n· s b a. h d
en anderz.j):J~: ,de ~nd die ons verbindt mei -0 e f a'm: i 1 ie 1-.e d e n \.'.~:a: n n u
an
1 n
h e t
V e f r e
ver-'
1 eden en.daarmede met ot:is v o 1 k •

Hocgstens kan men streven om verschillende volkeren en rassen
een wereldcultuur op.te drirgen, maar de gevoJgen zwden ook dan
rampzalig zfjn. Amerika is oos tot voorbeeld wat er van terecht
zru kanen.
De verscheidenheid van volksaard kan Ïnen niet over·

bruggen,

~nt

kunt U als Nederlander denken

me~

een Si:anj9ard? Toch ztjn beide "03 Euroi::eanen,

de hersenen van
Kunt U zich de

.".

.:rp:~\
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l IE BAND •

torgval v~.n een Chinees eigen m~ken? Kunt U zich een Mek,löaà~s·~··z·~,}è·~:wtj-,a~1i·:~nkeling een eigen aard hebben,· 001dat we anders
feest 1nd8nken b!j een Friese boerderlj? Of een Friese -boer op
·~ ~szelf niet zouden ztn, zo hebben we bek i.ri ~lk gezin een eigen
een veemarkt in Griekenland ? Kunt U zich een Groninger 1-uis-·
~ aär~- door ·het !11.i.lieu wat ons eigen is en wat .~e overerfden ván !-et
vrou1~ indenken in ~e vieze wonirg van een Balkan-bewoner of een ~ voof'9e~laclit'·.: '·~''.;?;0. ·lje~f~ ..OPl\_onze sibbe, gelbuterd door een be.:.
harem-schone uit Saoedie, Arabie als fl.lisvrouw van een Friese
staan van enKOle·_..ee\e:~en,. · ea·ri._._ èigeh karakter ein u1te1ndelJjk maken
1

i

we deel uit van on~'.yb~lk. ·.met. ·een ei9'6~ karald:.er en cult.uur.
De band tussen gezin•en volk willen we verst~rken, doch ook de
band tussen de enkeling met het gezin en de fami lie

veefokker'!
:;,:
Hoe saai ~oo: het leven z:!Jl'i zonder deze cultL1rele eigenaard:lgheden• w~ z&id_~n 'nie~ meGr kunnen leven zonder de duizenden
~
facetten/ die het loven zo mooi maken, die ons doen bewonderen
de dans van ·de Indische, het schilder~ van Rembrandt, de 1ruziek
van Bach··etc. En dit alles zoo. wegvallen, zoals het in Amerika
·
· · '" ·weggevallen îs:: Daar ~ra?h-1-. meri een niey_we .. cultuur te scheppen ·
·
~
met een beetje Ergels 1 · een bèetje Duits, ·:·eeri b~:etje Italiaans,
~
wat negercultuur en wat van jooélse oorsProri],· Uit ~it"_allegaar-~
tje zal dan wel iets g·oeds naar voren kanen, denkt. men, ·maar men ·~
vergeet, dat uit een kruisirg van een cluitse herder, een bel-·
gische vlinder, een pekinees en eon buldC@ niets anders dln.e~(I ~
1
s lachte s·~raathond kan. voort kernen, ..... ,
]
W IJ W I L L E N ONSZELF BLIJ\lEN
z

0

De kerrgedac.htG die de woorden 11 het versterken ·~an de familieband"
in ons vaandel deed schr~von was die van 11 de verdedigirg van
enkelirg en verscheidenheid, !-et streven voor het ~ehtl.ld<van de
eigenwaarde.
-H

(

Hoe r.jjker nu d.~:geschièdenis van ons voorges.laCht ist,_des te

s_~er"~er·:·1s

l· ~ 1-i:.Uur·,

~1-tl

willen onze cultuur niet missen en ook niot de cultuur van

andere volkeren. ~!i zryi onmisbaar· toor de indiViduel~ mens.
De massamens, de eenheidsmena is voor ons een utopie. Gaandewi;g
wordt dit meer ingezion. Uit deze gedachtergang werd een Friese
bewegirg geboren, uit deze gedachtergarg werd het verzet tegen
de Duitse bezettirg geboren en uit deze gedachtengarg ~crnt het
verzet van de Duitser tO]en de Rus in Berl.1jn en Oost~itsland.

de Ór.ilturele inhood

~n áis go_sla~ht:~· H0e :r!jker ~an..

~ l:_len. wJJ.:-2~n

des te sterker en standvast.igl3.r

in ._~e- ·

strtjd voor deze cult.uur,.
··-

.· --

-.

..i

In di;i strfjd tussen "enke lirg en rrassa k~,~~h ·"."~ p:i.rttj" VÓCf d~ ;
ankelirg, voor. !iet behàud van dat.gene Wa~;,~~ a:_,i:-~]" en: 1·s, =wat
onze voorruders verworven hebben. Qn dit
ia_.· bewareri en

-~

ij o~er te. dragen
VERSTERKEN·.

'erfdeoj~

~tJ;;d~::fAMILIEBANO TE

aan one nageslacht.• dienen
.•. .~, • ·,:.

--

1Daaran eten we niet van dè eenheidsworst":met--:he.1:. etiket.
~

'

i',_~:·

11 massa 11
en luisteren we niet naar het jammeron_-·.Jar _g-r~~f~ns van de

o~da~ks~ ~-dp~::

·

overz!}':fe der oceaan. W!j willen ons zelf bl!:jven,,
.
kere wolken aan de horizon
'1ebbEin we daartoe neg de .·mO!;ld:.' .~~q.i1t
het leven op aarde mag en zal.riiet uit.gedooft worden door :eei:f.
Gelukkig leeft de drarg tot zelfbehrud neg. Doch deze drarg moet
krankzinnige in Amerika of Rusland. Dat is oos rotsvaste geloi:if_- <:
sterker z!fl. Z!) zoo de Amerikaan9e cultuur loosheid moeten af= in de Hceere Macht, die deze aarde en het leven schiep. Oaarcrri
w.!:1Zen en de Nederlandse. cultuur er voor in de plaats stellen,
heeft het zin voor onze kleine doelstellil'fj uit te kanen. Hoe
waar dit mcgelijk is 1.in pers en filnf, maar vooral bti de radio.
~ meer de mens tertf}g:abracht wordt tot zfjn eigen aard en we.Zen, tcl: Deze drarg zou zo sterk moeten z:tjn ~t er geen problemen an
~ ZV'J natuur l.1jke gedachtergar!flt des te kleiner is de kans dat de
Radio Noord konden verr.ijzen enJ onkman niet behoefde zljn radiovernietigingswapens gehanteerd zullen worden.
belastirg te betalen, Maar bovenal zo s·l-.erk dat we de op1oedinJ
van de kinderen voor een deel rustig aan de radio konden over·· g Bergen roept. ! Laten we daar getuigenis afleggen dat we de woorlaten, wet-ende dat. z·tj daardoor .zouden oi::groeien tot eerl!jke en
@ den van onz.e doelstellirg verstaan hebben en gezamenltJk zullen
eenvoudige mensen, Doch zolang men neg vier-jarige cowboy-helden ~ meewerken cm de FAMILIEBAND TE VERSfERl<EN.
laat opt.reden an een liedje te Z1rtJen ~n dan -met een revolver
lJ\AT ONS TR[)l}{j IN EENIJRACHf WAKEN
te knallen,is het duidel:LJk"dat. de geest van onze kinderen door
Cl/ER 'T KOSTBAAR GEESfLIJK GÓEI{,
de radio ve'rgift1gd wordt.

f

1

t

1

De dra1"9 tot zelfbohoud is te zwak. ~Ja kunnen slechts trachten
deze sterker te maken. En it) daze str!)d an het culturele zelfbehoud _z~jt.; w!) als Nljdamstra-stichtirg een klein steentje dat
bIDedragen kan worden, Op ons gebied willen we daar aan meewer- ~
kon deer de f a m 1 1 1 e b a n d te versterken . De familie-

DE G8'1EENSCl-V.P SfERl<ER MAKEN
DIE

CNS ERFDEEL fOEDEN
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vervolg van 6e jaar.c,,ang, pag·. 5·0,
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Welke voorn. posten bij een getrokken sijnde bedragen des.elve in t •geheel en te samen
veer·biE!n duisent ses hond.art en twee car,gl 5 stvr. 12ppenn. buiten en behalven de
vordere oblien uit inventaris met Nr .• 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 28., 29, 30, 31 en 33 get. ook de aangekogte landen soa deselve
ten inventaris sijn aangetkent en vennogens cle brieven en bescheiden daarvan sijnde.
Ende daar. tegen de schadelijke door· genoegsmae documenten gebleken is te bestaan in
eenduisent seven en seventig car.gls. 8 stvr. 10 penn. de kinderen van ]'rans Siblcs
bij Baukjen Clases geprocreert competerende volgens scheidinge over de goederen van
Nantke Baukes Teppema gemaakt in een duisent negen en seventig cargls ... 5 stvr. 6 penn.
de comparant Idsert Nijdan1 noch van moeders goederen toebehorende in cle inbreng van
w. Bote Idzes Nijdam volgens vertoonde scheidinge monterende én drie duisent seven
honclert twee en t riegontich car gls 2 penn ende in cle inbreng van Hil tj e Clases
volgens bewijzen gebleken is i;e bedragen een duisent seven hondert seven en de seventig
02.rl.gls. acht stvr. 10 penn. In summa dat de gehele schacll. staat ·komt uit te ma··
ken seven duisent seven hondert ses en twintig earl. g}c. 4 stvr. 12 penrn Ende de~
selve niet de pr(l:Îijtl. staat vergeleken sijncl.e voor consteert staande echte over gewonnen cleselve overwinst in twee parten gecleol t sijnde, soa komt ijder helft uit te
maken drie cluisent vier hondert ses en seventig car.gls. 1 stvr. 6 penn. en deselve
halve overwinst gedaan wordende bij de inbreng van J;oto Idzes lTijclam, soo komt èces·
selffs staat ilJÎihl'O effen uit te maken seven cluüu:mt twee ]:10nderd ç;n dart.igh Cargls.
1 stvr. 10 penn. Inse;elijks biJ de inbreng; van.liil tJe.OÏases.èeiiJke ov'erwîiis{ wÖrd!3nde
gevoegt soa blijkt. notair dat desselfs contegent rendeert vijf duisent twee hondert
en vijftien earl. gls. 10 stvr. 2 pennj gemerckt c1.an de c;oed.èi:'.en van Bo te Idz.es Nijd.ani
in vijf staken moeten worden gedeel t en hier voren gebracht op 7230 car gls. 1 stvr.
10 penn, Soo geblijckt dat ijder vijfte part is een duisent vier hondert ses en veertig
car.• gls. 5 penn oversulx dan 0vergaa.nde tot subdivisie en afsigaa'tie' van een ijdcr
sij4 a'1ncleel soo moet aangemerckt en geconsidereert worden dà;I{ Idsert Nijdam achtervolgens vorige staat ]:leeft ontvangen de resp, go ed. eren, levendige afkoop etc., huis~
manne ger.eedschappen, c;erede &elden de &etauxeerde afkoop en diverse over c;ebeurde
. effe.otie en eener som seven duisent acht en sestig cargls. 19 stevr. 12 penn. waal'
tegen aal1;3·ewezen is dat hem competeerde soo wegens sijn aanpart vaders &oed als
restante moeders haer te samen twee duisent vijff hondert vijff en twintig car.gls.
5 stvr. 11 penn. en 1 t selve van sijn voors. debit. geclecudeert sijnde, soa wordt beven
den dat aan de verdere Jî[ond.ividenten sal moeten uitkeren vier duisent vijff hondert
drie en veertigg car. gu;. 11 stvr. 1 penn, welke ook aannneemt tot veru1aninge gemel
te som te voldoen met gemunt en gane;baar geld en niet met eenig Landschap Obligatie.
Volgt dan ook dat cle verdere condividenten Sibbel tje, Cl.aas en Nantk van vaders en
moeders goederen te samen en in 1t geheel moeten hebben tien duisent negen hcunècert
negen en negentig car. gls. 11 stvr. 6 penn ende ki11Lleren van Baukje Claes es een
duis ent:meven ende seventig car. gls. B stvr. 10 penn, d.us te samen twaalf duisent
seven en seventig car.gls. Welke bij des en warde geassigneert op de oblien waren gedagt met nr. 1, 2, 8, 11, 12, 21, 26, 27, :?2, 54, mitsgaders •t gene Jantje Meijkes
heeft opgebeurt tot acht hondert vijf en sestigh car.gls. 6 stvr.
(wordt vervolgd)
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vervolg van jaargang V, blz. 116.

, gewone rechtsoordeel de zaak toch reeds

J zwak stond Vtlor de eisende partij, daar

Voor het Hof verschijnt de advocaat Dr.
Li vi.us Bouri tius, volmacht van ENGELINA ~ één der eisers MEINARDUS WIERSMA, "als
WIERSlVIA, gesterkt door haar man WYBRAN·· l paap, in een pastoorskleed, zich bezig
DUS VAN DER WERFF, coopman binnen Leeu·- ~hield de paapse ·atouil:J.eden .te verkoncli··
warden, HILLEGONDA WIERSMA gesterkt met l gen en missen te houden". Dergelijke perDIRK TEIJENS in de Schrans, haar man en l sonen konden niet voor een toewijzing van
voorschreven vVYBRANDUS VAN DER WERF als ~ een erfenis in aanmerking komen.
gelastigde van zijn schoonb:l'.'oeder MEINAR·- Het gehele proces is wel interessant ·en
DUS WIERSMA te Groningen, te samen voor
we hopen hier nog wel eens op teru,g te
3/5 part erfgenamen en bloedverwanten · l komen, doch thans zou dit te veel ruimte
van MURKJE DOUWES WYNIA, 11 behalven des l opeisen.
(
selffs, wijl. nagelaten zoon DO!VfINICUS
Met de herkomst van Monica waren we intusLUDOVICUS VAN ECHTEN.
j sen geen stap verder gekomen.
In de
Leest men het testament goed, dan is het 1 stemcohieren van 1698 komt voor plaats 5
duidelijk waarom het gaat. Domincus was
1 te Bozum met enige eigenaren. Dezelfde
erfgenaam. Maar Dominicus stierf en ver-·· 1 plaats was vroeger ook ·reeds opgevallen
maakte zijn bezit, dus na de dood van zijn door het feit dat een Nijdam mede--eigenaar
moeder, aan alle wettige erfgenamen en
l was, nl. Willem Meijnerts te Dozum voor
daarcloór voelden de Wiersma •s etc. zich j 8iJ p.m. De eigenaren waren nl.;
erfgenaam, Zeer.,terecht overigens, want jDr •. B\)uclcens te. Leeuwarden voor 23.-:k.P·m·,
l de Burgemeester Fopma, nl. voor 15i p.m.
zij waren dat·ook krächtehs.he't huwelijk
tussen Abel es en Monica• vooral daar
l IJtie de weduwe van Sybe Sybol ts 11 ;.'c p .rn.
Dominicus als zoon zowel van de vader
j Lolkj en de weduwe van Bauke Fransen,·als van de moeder erfde en bij zijn dood
j Murkjen Douwes, huisvrouw van Abelus van
het bezit dus aan beide zijden verdeeld
j Echten sampt de kinderen van Hylkj en
moest worden. Doch nu .komt het addertje l Douwes, •t samen erfgenamen van Sipkjen
het testament van Monica· Douwes, waarin l Siplces voor 11} p.m. en Willem lVleijnerts
zij Dominicus erfgenaam maakt op voorwaar·i voor 17} p.m.
de NIETS te zullen geven aan de zich ·nu 1
gepasseerd voelende familieleden, Echter l Nu moest onderzocht worden hoe dit bezi \
Dominicus stierf na de dood van zijn moe-\ te Bozum verkregen was., Een. niet eenvou·dig onderzoek in de oud-ré.chterlijke ar·der en was dus reeds bezitter van zJJ"n
~
·oltlvalia van Baarderadeel leverde wel
moeders erfenis. Die erfenis kon hem nu 1
' enig resultaat op, doch nog niet het ver-niet meer worden onthouden en was hem
j
trouwens ook niet onthouden,
,_; wachte, daarvoor zal in Hennaarderadeel
een nieuw onderzoek moeten worden inge-De tegenpartij is GEllliIT VAN DER LAAN,
steld.
MEIJ.NE VAN DER LAAN, gesterkt met JOHAN·-l Er werd gevonden in N 13, blz. 82, 5 .. 10,
NES VAN DER LEIJ, advocaat, voor 2/5
1
.
. .
· ·
Z"
" d e erven,; 1691
b ..l oe-'dverwant van l"ONICA
.•1
•
lJ ZlJn
k. een inventarisatie
- . t ten. d huize
d · van
van Monica, s zuster I!YLKJE.
j Hyl Jen Douwes Wy:; ia
e Wei um, ie na
j haar eerste huwellJ 1c met lVIEIJNERT JANS,
De uitslag is echter dat de fam, WIERSlVIA j voor de tweede maal gehuwd was met JOIIANn i e t
o n t v a n k e 1 ij lc wordt
1 NES VAN DER LAAN. Uit het eerste huwelijk
verklaard en veroordeeld tot betaling
~waren twee kinderen geboren: Attie en Jan
der kosten . De president van het Hof
! Meijnerts. Het erfdeel van Hylkjens, dus
voert hierbij nae aan, dat, buiten het
1 ook van lfonica•s moeder Sipkjen Sipkes,

1
1

1

1

1

1
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bedroeê'. f. 500. -. Het bezit was tamelijk
groot, o.a. 12 p.m. land te Oosterep.d
door haar vader DOUWE. GATZBS op 3.'s.1649
aangekocht, verder land te :&'irdgwn, Hallum, Sybrandaburen, Pingjum en Witmarsum.
DOch van 164.9 zjj11 de procamatieboeh::en van
Jiennaarderadeel niet meer ·aanvvezig, waardoor we voorlopig niets nad,ir. s· k_u_nnen .
vermelden omtrent DOUWE GA'l'ZES • Wel is in
1640 van plaats 50 te Oosterend GATZE
. PIEI'ERS eig,enaar
Zoals bekend treffen we als voorlopig·e
stamvader van de Idzega-Wynia 's PIER HANZES, gehuwd met WYPOK ,JARIOHS aan. Zijn
vader is ongetwijfeld een HANS PIERS ge0

weest"

G E L D

IN; V'R o

•

EG.ER _E .;T .IJ o·E N •

g'~llJkklg

IEr is een t!Jd geweest dat de Eurof"S• melis
was, want hij
Îkende neg geen GELD,. Hoe ·laru dit fi'sc!es geleden is kan moei~li:ik.gezegd wordSrt,:.wànt. we weten niet wanneer bv. hier in or.s
~land de bevólkirg voor het- eerst met een betaalmiddel heeft. ken-·

•

~nis gemaakt. . ·
halrl)ke muntsoorten z!Jn er sedert dat moment in omloop geweest,
ldochdet dost hier thans minder ter zakè, Het doel van dit atuk-

~je

is 001. iets te vertellen

Jt!Jd,

over de waarde van het ge.ld in oen

waaroVer veel geschreven wordt in ons blad, nlc de t:!jtl'tus-

i•en 1600 en 1000.

)De carollJS;Julden, afgekort car,gls. komt wel het meest voor. We
!moeten deze vergel!lken met onze gulden. E$n carollJ_S;Juldon telde

~20

stuiv!;;lrs en elke stuiver .weer 16 penni113en. Een carolu99ulden

In het oud-rechterlijk archief van Sneek Îwordt ook wel aarueduid met p o.n d. Een gouctJulden telde 28
Vond ik onlangs de volgende personeng
istuivers en held dus tE9enover de caroluegulden een waar-CG vOr.
W 23, 23 .1.1640 JAN PIERS WYNIA, old
jJ',l.40 volgens onze bE()rippen.
burger hopman, die met zijn broer PIER
~Een dukaat vertegenwoordigde eon waarde van f.5*25' EBn zilveren
PIEB.S WYNIA, absent zijnde, erfgenam·en zj.jn ldukaat J.3.15 en een gouden dukaat /,15,-. Ee;n gouden Friese
van hun vader PIER PIERS WYNIA, in leven iruder was .1.14.- waard.
schepen van Sneelt"
. .
fwel moeten we er rekeni1'9 mee houden da~· een carolc.;s 91,;lden i.~1
W 25, blz. 68, 20.12.1647. De kinderen
~dietUdenveelmeerwaardwasdanonzetegenwoordige'guldon,Wtj
Van PIER WYNIA en REI NU HEERTS ~

-

(

t •W•

~zien dit herhaaldelljk aan de prljzen van la.nd en vee, h.iisruad -0tc.

HILTIE PIERS, HEEitT PIERS, ULBE PIERS. Ei_n !E>an,koè,,dfo in 1650 25 car,g!S._kostt•, kwam "11streáks 1800 op
WILLEM PIERS. !JIARTEN HEERTS old burger
l80guld~n, i~ !93oopJ,150,-enthansopJ.BoO~J.l'lüO. o"
lui tellal1..t W9i'd CUrator OVer deze kinderentgrond hiervan kunnen We wel aann~en dat in 2000 hetzelf'd0 $OOrt
Daar we hier reeds met twee verscr:illende ikoebeest /.2500.-gaat kosten, maar ook dat de laagsi;e salarisseo
PIER PIERS 'en te doen hebben, lijkt het
lin ieder geval boven de J.IOb,- per week zullen liggen.
wel waarschijnlijk dat ook PIER HANZES van ~
Idsega en indien GA'l'ZE PIETERS uit. Ooster1
ooooooooooooooooooooooo
end de grootvader van MONICA DOUWES blijkt l
R o .G G E ,
te zijn, beiden behoren tet de Sneker fa" j
.
mil.ie,
In dat geval blijkt het wapen vanjD• westerse wereld telt bü de rcgge--product!e nauwel!jks ~es. VollV!onica Douwes het Sneker-Wynia-wapen te ~gans de statistiek van 1949 werd in oeSovjat--Unie 54.5 % van alle
·

~ r03ge verbouwd. Polen kant op de twef3Cle plaats_ met 146. Daama
ivolg't West-Duitsland met 6.3, Oost-DU.1tsl.and ~~t 4.2 en Tjecho···
i:-,Slowakue met 3 %.
·
·

Doch er zijn Wynia 1 s, die het wapen, door
hun familieleden gevoerd 9 wel eens ge~~
"'
zien hebben· en het moet zelfs nog aanwe,, __
zig zijn bij een familielid. Ik ben zeer
benieuwd of dit het zelfde wapen is als
In
dat van Monica Douwes,
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1723 woond~ te Leeuwarden een :Notaris Gerard RADIJS. In de

~zelfde t:ijd_ Woa'lde er ook een 42 jar:lge vrouw, die de sie"l~jke na;;m

Een nader onderzoek zal echter nog het
juiste familieverband moeten aantonen,
alvorens definitief het wapen te kunnen
gaan voeren.
1/1.Tsj .Vleer
000000000000

~van Christina
~Hendrik

ROESTVlORM voerde.

In Surhuisterveen muakta i.n 1710

ROCDROI( deel van. de bevolkirg uit. Op 27.5,1702 lfie!··d

iFrans VJlllem ROTTIN3HJYS, gt;1boren te He93 1 ter dood 'leroor-doeld.
~Claas Hendriks RYS&iBRIJ, 39 jaar, woonde op 10.5.1727 te
ureterpsterver laat. Danië 1 S\iJEINHt\RT treffen .we in 17 44 a.o·.1; als

f

~korperaal in LeeuWarden .•
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7/13 Febr.:* Opp:inll.iizen: Tr!)rrtje, dr,v~G.W:gnja en S.Ze!lstra.1
14/20 Febr: i:· Scl-Brn~ootum: Bauke,· zn;v.J.1-Uitema en SJl!jnja.
17/,?3 Febr.: ondertr. Opsterland: P.van Leeuwen, 22 j. te
Brummen en W.N1euwdam 1 20 j,, te Ureterp.
23"2/2.3: * Nocrd-Oos·bp:>lder: Maria Magdalena en Nanda Herm1na,
dochters vein l\.v,d.Meulen en H,Ntjdam te Ketelhaven.

\·~~~~::3~; :~d::t;~l~.~~::ten, 29
j

j ,,

te Uitwellirgerga· en M.

~De onbekende redactrice van c:nze familieberichten heeft
~zich thans gemeld als z u s t e r van or.ze Canadese
briefschrf)fster. Het geheimz:lnn,1.ge gord!J;, is t.1-ans op~gelicht en we weten n..i wie onze medewerkster is.·Zaider
!-aar toestemmirg willen we haar naam neg niet bekend
~ maken, doch w-!] hopen dat zt; bereid is ook 1n het oi:enbaar haar medewerkir~I te willen verlenen; Daar·er neg
j steeds geen andere medewerkers of medew~rksters z-!]n, za..i
~ het aanbeveling verdienen dat de Gronir(Jer en a~dere
Friese krant.en haar ook werden toegezonden, alsmede de
~familieberichten uit andere bladen, opdat .we een volle~ dige rubriek 11 fam1 lienieuw.srr verkrUJen, Doch we z-!:Jn er
reeds een stuk op vooruit 9EÇ1aan, waarvoor we ons fami~ lielid vanaf deze plaats hartel!lk dank betuigen t
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GESLAAGD.

Grouw 26 Febr: Voor het. dipl001a El-BO voor Gemeentel!jke dienstc'î; 'i,,""l!"""'""'"'"""""""'"'"'"""'"'""""""""""JJ"'""""""'"'""'""'"""""""""""""'""'""""''"'"';'"'
slaagde alhier Mevr,·A.Ntjdaljl-Pfjl.
~ Heerenveen,· 5 Ai:r!l: Cor Ntjdam hield voor de afd. Heerenveen van
DecBum 26 Maart: Voor het examen motorkennis, uit.gaande van de ~ 11Jeugd en Muziek11 een lezing over de Mattheus Passie. Besproken (
NCIB, Friese CBTB en Friese Jorge BTB slaagden de inwoners
~ werden Cfltstaan en vorm van hat werk, de oorsp--O"lkel:ijka u1tvoe"
J .\~-!]nje en M.W-t)lje.
~ rirg, samenstelliru koor orkest etc. Enkele der mooiste koren
S_neek ·29 Maart: H.Wynia van de· Chr. Kweekschool behaalde in
open1ngs- en slotkoor) en ·ar1a 1s op grammofoonplaten illustreerde
11
g:--oep IV een derde pr!Js in de "foardracht.Skri1ch georganiseerd~ de lezirg.
J'):.r 1 ". nAld Selsk1pu.
~Mantgum, 5 April! Ter vervullirg van de vácature oc:ncierge-bode
Balk 5 April: Aan de Chr. Landbouwhuishwdschool kon een vol··· ~aan het gemeente'1..iis van Baarderadeel hebben B"en W. de volgende
ledig gelu.tgechrift worden uitgereikt aan Liza \oJinia te Ela-~ aanbeveli1'9 aan de raad gedaan: 1. Y.Bonnema, Sneek; 2. J.V1sser 1
huizsn.
Deinum; 3, l<.W!jnja, Sneek.

f(

i
l

St .Nicolao"óJa 5 April: De heer K.U .N!Jdam te Slol;en behaa !de aao
c oR R E s p oN o E NT I E
~
--- -·-···--------·-~-----de vaktekenschool te St.Nicolaasga het diplOna 8 . Namens de
Burgemcestor werd aan hall tevens een vulp::Jtlood uit.gereikt voor~ NfN. - De naam Hieniawsk1 is een poolse nsam en betekent hetzelfde
het l~ocgst beb.aalde aantal runten,
~als b.tl oos MA (dus zoon van) . \~ieniawski is dus een ·geslachts~ naam betekende: z o o n v a n 11 1 e n 1 a • De betekenis van
ALLERLEI
'
~ dit Poolse W1en1a is ons onbekend, Het. zal wel niets met het
Slab en 20 Febr.: schaatswedstr-t)den drie aan de stok. 1. T .N!jdam~ Friese Wynia te makon hebben • , , , •
Mej .W .de Vreeze en K.!<oopîlans·,
~~
00000000000000000000000000
Jcure, 20 Febr•: P .Wynia te Woudsend was met f 19100 de hocgste~
inschr~ar b!j do aanbesteding van het bouwen van een conc1erge-~80000000000000000000000000000000000000000$
10
a
won1rg on het verboowen. van het gemeentei'uis te Joure. '
Sneek, 24 Febr,: De heer L,W!)'lja te Sneek werd herkozen ale
10
1 E N T E •
o

8"-

t8

lo Met een blik van innig verlangen in de oo
l8
verte
8
Zag :i.k de zwellende knoppen van struik~g
gewas aa11
o
18 Nog even dan vormt weer de I.ente
8
1§ De dekkende blaadjes roi;td alles vergaan§
~8 En breekt weer het groeiende· leven
g
l8 !Vlet kracht en met macht ~oor de knel- 8
Îo
lJ.ngen heen.
8
Dan prijkt aan twijgen en takken verheveng
~8 De blo emtrosseng mijn veri,vachtiXJ.g over- 8
~
schreen.
8

plaatsverv. bestuurslid van hei; Prov.Z1ekenfon<la, afd, Sneek, 10
llymbr\tseradeel en IJlst.
Lenrner, 5 Maar·h: Do Chr. Muziekverenlgirg "Crescendo" alhier
gaf o.l.v. de he0r R.Ntïdam te Joure in het Nutegeba:iw te Joure ~g

f8

twee geslaegdo uitvoerirgen,
Wocdsend, 16 Maart : Do heer J.Ntldam werd herkozen als bestuurs lid op de Alg, ledenvergadsrirg ven "Doq:ebelarg" ·
lfarns, 20 Maart: Het mannenkoor uit liolv"óJ• gaf o,1,v, Kor
N~dam eon geslaagd cmcert 1n de Ned,Herv.Kork.
Sneek, 20 Maart: De fieor J,G.i'lynja te U1twell1rgerga werd gekozen tot Last.uurs lid van da nieuw oi:gertchte co?>perat1eve
boorenlaenbank Scharnegoutum-Oppenl-uizen,
Snoek;. 26 Maart: Benoemd tot onderw!)zeres aan de Btiz.school,
voor het ftl1aal aan de Cornel1a~t1cht1rg 1 mevr. A.KornelisNfjdam te Sneek, thans warl~zaam aan de ()JO school te Gauw.

0

l§
~

~ T • Nijdam, Leeuwarden.
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BERGEN

NOORD-HOLLAND

Bergen, bekend om z!jn prachtige natuurschoen en h03e duinen, ·1s de
plaqts waar de derde N!Jdamstra--dag zal worden gehouden. Het thons zo

bekende

t1stenoord
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wordt in de geschiedenis meer dan één maal genoemd.

Gelegen niet ver van de vroegere Abd!j van Egmond
in het oude !(ennemerland,waar de Hollandse Gravelljkheid geboren werd, moet het al in de &te of
9e eeuw z:jjn ontstaan, Mcgel!Jk zelfs eerder, In

006 kant het voor het eerst in de geschiedenis voor.
De oude kerk werd in 1094 geboowd, doch in 1574 door een felle
brand verwoest. In 1597 werd deze gedeeltell:jk weer or:gebouwd,
.'
Van ouds hadden de bewoners van Bergen vrtiheid van tol en
_j..J<tv9A,A1~ waag in het gehele Graafscrap Holland en West-Friesland.
_
_(/
Onder Graaf Floris !II kreEfl Bergen een dorpswapen bestaÇ111de
uit een rood schild, doorsneden met een blauwe balk, beladen
met zes witte wezels. Dit wap:in werd verkregen vanwege de
betoonde dapperheid in de str.Jjd tegen de , •••• Friezen .•
}n 1426 moest Bergen. een geldboete van. 4000 kronen opbrengen. aan
riertcg Filips de Goede,
~n 1573 werd het dorp door Sonoy, de Frotestantse legeraanvoerder
~n ~lest Fries land, platgebrand,
~p 19 Sept, 1799,onder het Bataafse be111!nd,landden btj het Camperk/uin de ~rg_elsen _ en _Rllssen. In Bergen kwam het t.ot ee_n treffen
d l.linef) "~-u~~~n-de- i~d-;i~~r~' e~--d~"F~a~~-Batae:fse, t·r~~~. -·~,; -d~;p_"~~~d
~erst do_or de Russen veroverd, doch later viel het ·in -handen van
~e Fransen.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

De Russen g::iven zich over .m~.t.-2000 man en h..in aan-

~oerder Gen, Herman.
~a de hervorming vormden Bergeri en Schoorl áanvanke4Jk één kerk.

EEN

(

MERKWAARlDIGE

ACTE

UIT

1820 •

~n 1644 werd Bergen een zelfstandige geme·ente. In 1845 woonden er

~00 Hervormden en 500 Katholieken.
-- In het jaar Een duizend acht hcriderd en twintig Elfden des
•
maand September des voor middags tien uren, is voor ons Burge- ~it was Bergen in- vroegere eeuwen. Wat is Bergen nu 7 Heme1vaarl;s,...
meester officier van den Durgel~ken Stand ·der Gemeente van 1-á.r- ··~hg za 1 U het antwoord geven !
lingen Provincie Vriesland, gecanf:areerd
~·ooooooooooooooooooooóoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
G o s s e S i e t s a s N tl dam, oud drie en v.ljftig jaar,
Timme~man, wonende tot /-13.rlingen, welke ons een kind van het
~~at is het b!;jzondere aan deze acte 7 Dat uit een bui'tenechte4.Jke
mannel!Jk geslagt heeft voorgesteld en verklaard dat A a 1 tbj t!I
verbJ.11t.érl1s ~en kind van een Ntidam geboren werd 7 ~-Ie 1 neen 1
F r e e r k s v a n d e r H o u t, h..iisvrouw van S 1 p k e
,dérgei!)ke
m1.sStapjeS komen de beste en zelfs koninkl-!-jke fam1·-. ·(
B 1 o k, oud negen en dertig jaaren wonende tot Harlirgen in
lies· vóor.
H:yk C Nr. 193 is verlost van een Zoen op den Elfden S&1>tember Het zal U duide4jk worden wanneer we verklapi:;en dat het kind
agtien honderd en twintig 1s morgens an Een uur. Erkende vader
niet, zoo.Is het volgens de wet diende te geschieden, de naam
van het vooi~schreven kind te z1:Jn en aan het zelve de voornaam van
van S i e t s e B 1 o k verkreeg, maar van , • , , S i e t d e
S 1 et s e te willen geven.
NIJ DAM
Gemelde verkJaringen voorstellirg is geschied in tegenwoordigheid
Daardoor is deze acte' uniek en voorzover bekend heef"i oen de•-::0van Albertus Rasse hen oud agt en veertig jaar Eerste Ccmnies ter
l~ke insclr!J"ving elders nergens plaategevontjen.
Secretar~ en Jacob van Slooten, oud vier en vHftig jaar stadsbode
wonende te Hi.rlingen, En hebben Vader en getu:igen nadat hun deze
00000000000000000000000
acte was voorgelezen benevens ons onderteekend Exempt de Vader
WAT
KIEST
G IJ 0 P 2 7 MEI a.s.• ????
welke verklaarde niet te kunnen schr!jven -
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!In de loop der tijden heeft de zee de strandwal weer afgebroken
de duir.en verwoest. !Vlaar wat de zee neemt, geeft ze·. ,àok
lweer terug. Op de verwoeste kust werden weer nieuwe d:Ó.inen gejvormd, gedeeltelijk ten Westen van het oude duinlandschap. Was·!
f!smaar en Voorburg liggen op de oude zandruggen .
.,llf\,
'Q
iAan de plantengroei is het verschil tussen de oude on jonge
(l
iduinen hog heel g 0 ed te merken. De oude duinen zijn door het
.t
!regenwater sterk uitgeloogd·,-· dus kalkarm geworden, in tegen·~
jstelling met de jonge duinen, welke nog rijk aan kalk zijn. In
#
lhet oude duinlandschap treft men veelal heide en brem aan.
iTussen de nieuw gevormde duinen drong het zeewater opnieuw door,
~
\scheurde stukken van het veen los en overdekte dat weer met
j een laag klei, de jonge zeeklei, waaruit later de Zuid-Hölland"
111
1se en Zeeuwse eilanden zijn gegroeid.
!over het ontstaan Van'. de zand tong langs onze kust bestaat nog
! een andere theorie. Deze thi;iorie gaat er van uit dat het matej riaal voor de zand tong en d.ui.nen werd geleverd d~or het ve:brij[
i
l
zelen van de rotsen langs de kanaalkust. De vloea.stroom, die · \.
'Il!
jdoor
het kanaal binnenkwam, werd in zijn vaart gestuit door een
111
jvooruitspringend
deel van de kust, kaap Gris Néz. Achter deze
)i
-t
/kaap bezonk het zand en daar begon dus de langgerekte zandtong,
41
\welke tot Teicel reikte; alleen in de buurt van het tegenwoor'...·
111
idige Calais met de kust verbonden. Achter dezé zandtong bevond
~
! zich het strandmeer, waarin de rivieren een laag klei aanbrac.h··
jten. Door afsluiting werd het water in dat me·er zoet. WaterÎPlanten konden zich ontwikkelen, die na afsterving een veenlaag
jvormden, zoals iri Holland en Utrecht. Tegenwoordig kan men derigelijke zandtongen nog vinden aan de kust van de Oostzee (Nehrunl gen),
îHiertegen zijn v'ersollilende bezwaren gerezen. Bij onderzoekingen
;is namelijk gebleken. dat de rotsen langs de Kanaalkust weinig
\of niet afslaan. ';i:q,èvoer van zand naar het Noorden heeft men
, ook niet k:unxièb: va,ststellen.
zun verdeeld
Wij zijn nu èohter· in de historische tijo. gekomen, waarin de

De t1Jdporken
volgens de laatste ge:.1,~'i'~sche
.

~

jDE SUBATLANTISCHE TIJD •

l

llOO Pretorozoicurn
1968
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,~ l~J..·_

INa verloop van tijd vielen de zeejgaten d pht, met ·het gevolg dat het zeewater niet meer kon
Îbinnendringen. De Waddenzee wera. een zoetwatermoeras, waarin
iriet en zegge welil" groeiden. Hieruit is na verloop van jaren
jen nog eens jaren ''"n laag veen ontstaan, soms wel 5 meter dik(
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mens een groot aandeel heeft in cle verdediging van ons land
tegen het water om de uitbreiding van ons grondgebiecl door
middel van droogmakerijen enz.
ONZE KUST TIJDENS DE ROMEINSE TIJD.

11

Kort v66r het beg·in van onze jaartelling treedt ons land in
i, ~_-,
het licht van de historie.
De westkus.t van nns land werd toen gevormd door een duinenrij, ,
welke zich uitstrekte langs de lijn Calais~Texel·-Wangeroog, het f
meest oostelijk gelegen Oostfriese eiland.
j
Op enkele punten werd deze duinenrij onderbroken door zeegaten, l
veroorzaakt door uitstromend· rivierwater, Ze strekte zich veel j
verder zeewaarts uit, dan thans. Dat blijkt o.a. uit.het feit, J
dat men d.e overblijfselen van een sterkte, de Brittenburg, bij
\
Katwijk een paar keer bij eb in zee heeft zien liggen. Sommigen i
dateren d.eze vesting uit a_e Romeinse tijd, anderen weer uit de [
Karolingische tijd.

..

-

!

DE OORZAKEN

VAN DE AI•'BROKlillLING VAN ONZE KUST.

l

150
. .Jura 173

Voornamelijk door een verschuiving van de stromingen in het
Noordzeebekken en de stijging van de zeespiegel is op zwakke
punten het water door de duinen heen gebroken, welke ten dele :
}
Verbrokkelden of sterk afsloegen.
J
Trias 198
Bovendien sleten de zeegaten verder uit. Zo zijn de Wadc1eneilan-il 200
den ontstaan. Ook in Zeeland werden grote stukken van de dui--- ~Î
nen weggeslagen .. Het w.ater drong d.a.a.r. diep ·.he·t··· l'and b·.· i. n.nen··· .
l!
Perm 238
Later ontstonden er weer slibbanken,."waa:çuit de tegenwoordige i: .
Z eem>c·e eilanden zijn ontstaan.
··
1'
Op welke wijze deze eilanden in de loop der eeuwen zijn gevormd, l
zal later worden behandeld.
j 250

)

DE STROMINGEN

IN

DE

NOORDZEE.

1

li

Carbocn 308

Hoe ontstaan nu de stromingen in de Noordzee, welke medegewerkt hebben aan de afbrokkeling van onze kust ? Zoals ons
·~·~
allen bekend is, is de stand van de ~eespiegel niet al tijd even 'soóhoog. !\!en spreekt van eb en vloed, die elkaar om de zes uur
1
afwisselen. Deze rijzing en doi,l.in.g ;an het wa~er is he.t gevolg 1 · \
van d~ door de. maan en de zon op dit water uitgeoefende aan"
! .6evoon 348
trekkingskracb10. EB en VLOED worden samen GETIJDEN genoemd.
l
)
Met het wisselen van de getijden gaan stromingen gepaard, de
~ 350
z.g. getijstromen, dus h o r i z 0 n t a 1 e verplaatsingen
l )
Van het water,_ terwijl de echte. getijden (eb en ;1oed)_ alleen
j ~iluur 378
maar bestaan 1..Ut een v e r t i c a 1 e beweging van het wa.., !
ter.,,
~
·
Langs onze kust gaan twee getijstrome.n, het zuid tij en noord tij· 1 400
Zij hebben het zand van onze duinen voor ~en groot gedeelte aan·-·j
~evoerd en sle~en nog· s·beeds nieuw materiaal aan.
l
,, ~ 'Q
Ec~ter hebben o.e strom~n ook weer zand van onze st:randen en
~
; :>; ~
·duinen w<3gg;momen en dit gebeurt nog steeds.
..
,
ambri'm 460 )' ~ :\
Om de beweging van het z.and langs onze kust naar het Noorccen
'·.,':.
;t Il\ •11
tegen te gaan, heeft men in het Westland de bekende Delftland!l50
)t >ij ~
se ho.:)fden aangelegd. De stroom wordt nu gedwongen er omheen
.~
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<te gaan, waardoor het strand beschermd wordt.
îOok zware stormen hebben een aandeel in de afbrokkeling ..,;an
!onze kust, Vooral Dij zuidwester, wester en noordwester stonn
jverliest de kust het meeste materiaal. De wind beweegt het
!bovenwater naar het land, maar er voert een onderstroom naar
lzee terug en deze nu neemt zand en ander materiaal mee.'
jDe branding beukt dan op onze è.uinen en kunstmatig aangGl,,Jgde
jzeeweringen, zoals de }iondsbosse zeewering, één der zwa.ars·be
ldijken in Nederland tussen Camperduin en heb dorp Petten in
îlVoord-Holland. Grote stukken worden dan weggeslagen. Om deze
!vernieling door afälag te beperken, heeft men de kust op ver!scheidene plaatsen beschermd door g o 1 f b r e k e r s.
jDeze dienen Olll de kracht van de g·olfslag te breken.
IHET

-

ZICH

LANDWAAR'l'S

VERPLAATSEN DER DUINEN.

(Bovendien heeft de' .vind er voor gezorgd, dat de duinen langs
!onze westkust zich landwaarts verplaatst hebben. Het zand van (
!de duinen, waarop bijna geen of in het geheel geen plantengroei
!meer v9orkwam, werd bij weste"winden in dikke wolken over 'J.e
1duintoppen heengeblazen. Wat aan de windzijde werd weggenome!l,
!werd aan lijzijde wee~· neergelegd. Zo bewogen de cluinen zich
jlangzaam maar zeker naar het Oosten. Door afsluiting en belPlanting van de duinen heeft men het verder verstuiven en ver"
van de cluinen kunnen. keren.
STIJGING

VAN

ZE~JSPIEGEL.
·"""''-····-•' .,~ . . '- .,_._."

DE

:-1'

op vele plaatsen
!in ons land in de kustgobieden zijn geplaatst, is komen vast te
sooooo·""~van fl':ji
u-d"··~istaan dat de zeespiegel+ 10 c,M. per eeuw stijgt. De stijging
a..........,!:J~
-,
· ·
lvan de zeespiegel kan men ook verklaren uit het feit, d.at
ivooral op de eiianden, de verschillende polders niet steeCLs op
idezelfde hoogte liggen. De oudste polders liggen het diepst
lende jongste altijd het hoogst. Wanneer men weet, dat een stuk
INTEffilACIAAL
lbui tendijks land wordt ingepolderd, wanneer het bij de norrnal e
600000
jvloed niet meer overstroomd wordt, dan kan men concluderen,
jdat de normale vloeden tegenwoordig dus blijkbaar hoger komen \
\dan vroeger. Het kan ook een gevolg z~jn Vfül een langzame daling
1van het land.
!De ervaring heeft geleerd dat gronden, welke in het water zijn
~afgezet, nà hun drooglegging in de loop der jaren wat in el_""
1kaar gaan zakken. Men noemt dat "inklinken". Niet alle g:rondisoorten doen dat even sterk. Zand heel weinigi Yeen t·1rnemaal
!zo sterk als klei. De stijging van de zeespiegel en de daling
jvan de bodem kunnen ~Jovendien nog samenwerken.

~I
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900000

~Hil'r

VERRE

TOEKOMSTBEELD

VAN

ONS

LAND.

lwe moeten ons erop voorbereiden, dat op de duur ons land in c1e
!golven zal verdwijnen" Onmiddelijk gevaar is er niet, co:: n:i.et
~voor on~:.e directe nakon1elingen? tenzij er eerder kliraaatsvera11···
lderingen op·creden. Bijv. als de voorraad ijs, welke nog op c,arde
jaanwezig :i.s, door stijging van de temperatuur zou gaan smelten.
!De zeespiegel zou dan ong. 50 M. gaan stijgen. De afsmelting
~van de :ijsn1assa 1s in C~roenland en Alas};::a is reeds aan de gang~
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l 7 30

l 7 24
00.01. Konirg Filips V van Sp:mje doet .afstand van-de troon ten
behoeve van zijn zoon Lodew:gk •
00 .08. K01i113 Lodew.ljk van Spanje t. Zljn vader FiliFS V weer ·

Konirg.
17 25
28.0l. Czaar Peter de Grote t. Ook de ~olfler ster~.
ZJj'l vróuw,<lo Letlandse boerin1 wlgt hem op els Keizerin.
Katharina 1. Vorst Mentzekoff eerste minister.
25.02."F~ierich I van Pruisen t. Friedrich Wilhelm I volgt hem
op. Einde van de praalz~ohl; ,aan het Pruisische Hof.

n

•

2

'

Anna IwanO\la, Hertcgin-Weduwe van Koerland, dochter van Peter I 1s, broer. Iwan, tot Keizerin
·J
Uitgeroei:en"
Dolf:Jowsky stelt Osterman aan tot vicekanselier.
·· 15,02. Czarin Anna gekroond. Biroo, 1-llrtcg van Koerland neemt
de macht in handen {de ~en heei-S&r"), .Oen,: Munnich
Russisch- ~lhebb&r, Einde van de 11 burger 4Jke• 1

dictators.
~ ~2.09.

1

s

05.10. Veroru.ca: Jans_ te la~den ter <IOod verooodeeld. Z.Jj
was de. laat_ste va11 een bende die. door roof. en moord het
kind oriveil19 had gemaakt,

i

i 29,01. Czaar Peter II t.

i,,,,'

l 7 27
16.05·, Katl-arina I van Rusland t. H1ar zoOh Peter II troonopvolger. Mentzekoff wordt dictato~· en dwingt de jàrge

Peter zich te verloven met.zun dochter.
22 ,06. Koning George I van Hannover te Osnabrück overleden,
George II volgt hem op.
00,09, De dictatuur van Mentzekoff -awer" g'éWoöl"'.pen... 061g.owSky
dictator in Ru-sland,
17 2 8
13,03, Octrooi v0rleend aan Jan Rorrrnerts voor een veerdienst
van GorredUk op Leeuwarden.
02,12. De molenaars mq:;ien geen gaten meer in de molens hebben.

•

, (

~

30~ ~;::~::~:.~:~~:~::r::~~:~tD:i::~::::ig
·

gemaakt aan' ergef'l!1ke hcxno-aexualite1t, waarblj talrtjke
hCfle autoriteiten in Haarlem en Amsterdam betrokken waren. Hlj wordt door het -Hof van Friesland ter--dood-verOa-*·
doeld. Is-buiten de ~tad aan een staak geworgd, in het
vuur geSmetén en yet'brerid.
19.11. De kroq1,P..ins yan Pru1sen.ie9~t da eed van trouw aan ziJ,
vader ,af en wordt weer tab de militaire dienst.toegelaten.
00 ,00 ~ ·l<on1rg Frederik IV van Denemarken t. Christiaan VI -volgt
h<oin op.
17 3 l

01.-03. Pla,ceaat tegen het vissén in verboden t-tid vern-1;~1,-1·"."d'.
03.03. Albertus Lyckl001a á Nijeholt krtlit octrooi an, i~ ,'Franeker
. '
een st!jfselfabr1ek op te richten.

16.06, Wybe Piers te Exmorr-a 1 die de belast1ngambtenaar.Groenewpud 1--ad mishandeld.wordt ge.straft met geeseltrg.
jaar tuchth..tis,

1.7 2 9

Î

22,0l. ÎjE"?rk ~onnes te Scl'urega-·en Dirk Jol-annes te Lippenl-uizen
w09ens smokkelen met geWap:.ind verzet tegen de belast1ruan:ib·be~aren te Leeuwarden veroordeeld tot geeselirg en
vljf jaar tuchthuis.
03;;03.• G~d., Staten van Friesland loven een beloning van 1/ 3
der g~smokkelde goederen uit, wanneer men de dadi3rs aan-

.orergt.
04·.08. In. -Frl'!nkr:ijk is een kroonprins geboren. De Konirg neemt
een_niauwe maitresse, nl. de Gravin va'n Mailly.
14,09 .. Tjebbe L1euwes te Ureterp had tweemaal trouwbelofte ge··
.daan, Eerst aan Griet Harmens en later. aan Janneke Hinnes, Het Hof van Friesland verbiedt Tjebbe L1euwes het
verkeer met deze laatste en beveelt dat het 1-uwelUk mat

Griet Harmens voltrokken moet worden,
02.11. Mentzekoff in ballirgscrap overléden.
091oll •. Geheim verdrag Engeland-Frankr-!jk-Spanje tegen de Keizer
van het H.Roomse R-!jk. De 1nternationale spanning neemt
weer toe.

Konirg Victor-Amadeus II van Sardinie doet afstand van de
trpon. Karel Emanuel III volgt hem op~
Erns·bige verwüderi'rg tussen de Koni1l3 en kroooprins in

1 07 .09.

en

:zeven

Da lanclneter ThUs Taconis brergt het gehele Bildt in

kaart voor 600 car ,g 1s ,
29,_09. Mis lukte p,itsch van Ex. Konirg Vict.or Amadeus.- "O'll de macht
in Sard!nie weer in handen t-e krffien.
00,00, De Salzburger Aartsbisschop verdrUft 30,000 Protestanten
uit z~ land. Friedrich Wilhelm van Pruisen.vel'.'&craft
hen een nieuwe bestaansmc;Jelijkheid in Oost-PruisGn en
Lithauen,
l 7 3 2

06.08. Ged.Staten doen ·een onderzoek naar de i:aa lwonnplaag te
Lerrmer.
23.08. Ged, Sta'ten van Friesland bevelen dat een bede- en vasten~
dag gehouden moet worden vanwi::ge da p;i.alwormenpla.ag,
00000000000000000000
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Wti geven tl-ans, een, lijst van voornamen met c1e'i:ieteken1s _er b!J.
H. betekent H:ibraeuws, L =' lat!)is, G ::::· gr:J..ei<S; .F ""'Fries,
Fr. ""Frans. Zonder toevoeging is het een. algemeen GertTiaan_se

Adonai

'

\

Adonizak H,
Adrald

of Neder land se naam.
Aafje

edelvrede

Ada

Aafred

edelvrede

Aagje (van Agathl) G ,de goede

Adala
Ada Jburch

Aagt

Ada]{Jer

,,

H.

G,de goede

Adrasteia G.

de edele
de edele

F,

edelbehoudende
edele speersrager

Adriaan L

tot Adrie behorende

Adward

edele beschermer

Adzer~

scharpi:1nn1ge dappere
de verg an ka l!Jke
de beschermer
edelsf)3er
de eeuw1g goede
de edele
mededinger
vleier
lofwaardig.e
godenspser
edelkoena
odelkoena

Aeble F (van Abel)

edele P!Jl

Aa lbert
Aa lderik
Aa kiert

ede lschit terende
ade lr!jke
ede ldapP!'re

Adelg is

Aalfje

edelvrede

Adam

Aalker

edelwakkere
edelmoed
adelrt1ke

Adama
Adde

kleine edele

edele hoedanigheid
edelvertrcuwende

Addik
Ade F,

kleine edele

aardrnan

Adel

r!jk aan moed
~:._'\, aan moed

Adelaar
Ade lalde

arend

r!jk aan moed

Adelard

edelstarke

sterke vriend
gebiedende arend
arend
sterk.3 vriend
sterk land
gebiedènde arend

Adelbald

edefkö.ene --

Adelbert
Adelbrand
Adelbrecht

edelbeer

Adel'f;r"

edelstrevende

Adelfred

edelvrede

Aelse F,
Aemillus L
Aemilius G •.
Aeneas G.
Aesger F.
Ae!Ja F,
Aefjolt F.
Agar:e G.
Agatha G.
Agatbon G,
Agavus L.
Age, Agge F.
Ageda G.
Agerik
Aggaeus G
Agilhard

Aa Jmoed
Aalril<
Aaltje ( Adelheid)
Aa !trui
Aam (Adam)

H.

Aandert

Aandrik

Aant
, -Aardewtti

Aardina
Aardje
Aardwin
Aar land
Aarnold
Aarnwd

L.

Adallna

Adalmar
H.

de edr;tle

A<gidius L
A<gir (noors)

edelbaroemde
aardman

A<gtalinde

H.

Adamtius

heb lief

onbuigzame

L.

kleine
edele

edele

c:idele-hoedanigheid}
~

edelzwaard

edelschitterende

niet te benaderen man
Gods
heer der ge.rechtigheid
gebiedende adelaar
onvermtjde lijke

(

liefdevolle
de goede
de goed•
door luchtige
zwaardharde

: .. ~a goede
zwaardr!]ke
de Acl'aeër
zwaardharda

Ade lgooda

edele str!jdster

Agilmar

zwaardberoemde

de ver lichte
Aaron H.
Aart ( van Arnold) gebiedende arend

Adelhard

edelster~

Agilo

zwaard

Adelhelm

edelbescharmer

Agilof

Aart

Adalhilde

edele str.j:idstar

Ag!lrik

Abe, Abba, F, (van Alfbad) edalstr!Jder

Adel1nda

Abdiël

eeuw:lg-edele
edelman

zwaar<:Molf
:zwaardr.jjke
het zwaard vertrouwde
de vrolgke
zwaardwolf
zveardhoodster
de reine
nakanelirg
nakarieli1'9

gebiedende arend

( van Arend)

H.

adelaar

godsdienst.knecht.

Abednego, H.

dienaar des lichts

Adelman
Adelmoed

Aben.e· F- (van Abel)

de vergankeltjke

Adelmcnd

Abol, Abelius

de veajunkel~ke

Adelram

elfenspeer
vader der 1nwoners

Adelrik

ede lstr!Jds\or

Adelwin
Ademar

Abgar
Abgar H
Ablgja.
Abke

(van Alfbad F) ede lstrfjdster

Abraf-am

H

Absà1crn

H.

Acacius

L·. G .

Acraeus

L. G.

Acl-atus

G.

Achilles G,
Achlm

H.

H.

vader van het volk
vader van de vrede

.

Adelwald

Adeodatus

1

, Aglala.

edelmoed
edele .beschenn&ter ~

Aglof

edele.. ·:.;_
raaf
i'!}k-aan' adel

Agnes

Agnesius L.

edele heerser

Agnieta

.

r.

·.

. ,.

edel beroemde
L.

Agi ltruda

·

van God 9E9even

Agmonda
G•

'

Agnus

1

Agripf'!

L.

L,

Agricola

lam

L.
L. G.

Ader ik

adelrtjke

Ac!Jer
Acgil

edele speerdrager

Alandus

edel levende
de edele

Albalda

Albanus

L

edele
edelwolf

Albarik

F,

man zonder arglist
de Achae~r
trouwe gezel

Adilia

de bedroefde

Ado F,

God zal oordelen

Adolf

Aker
L,

landnan

snel i:aard
eikel

kaukas1sche ruiter

edelkoene
de witte.
~d•lrti<e

(wordt. ~er\lolgd)
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W0enen lagen.

Heeft Par.jjs dan geen aantrekkelgkheden 7 Ja het

~ heeft die zeer zeker en een bezoek is het ten volle waard. Doch

J heb geen

te hcge ver\',-achtirgen 1 want dan komt men bedrC'flen uit.
~Misschien kan iemand die van het grote stadsle..,en houdt er meer
j bevredigïng vinden. Voor de natuur liefhebber, mist het dat.gene
<.lat mer:i moet hebben om werkel:hjk iets groots te beleven-.

i
!.

N A

P A R IJ ·S .

6.

i

'

~Het is middag·. In een kelder, die er op het eerste geziof"K. een~ vrud:ifl. maar van binn.el'l .wondsrl!jk luxueus uitziet, bestel ik een
~ maaltg:l. Gebakken- a.ardapj.:0len·,· met varkensoarbonada an i::uddirg

De eerste de beste politieagent !(lamp je aan en -Vt'lël.eg Je de weg, ~na. Het is eenvoudig, maar dat moet wel, want anders kant men
M8t zeer veel geduld en eerbied voor een buitett]ander w.ijst htl je ~verkeerd uit met de geldbeurs en deviSzen. Er wordt mti wat gade weg , VraEg je dan hoe larg het no:;i duurt eer men ~er is, dan is ~ bracht. B-1:1 de carbonade liggen ~en v!jfta 1 stukjes FStat-fritas
prcmpt; ~At, ant,wool"d~ V!")f minuten •. B)jj dat het zo dicht btj is, doe Î ·en verder wat knoflook. Ik wacht en wacht en vraag eindel!jk de
js later .de kennis op dat de goede lobbes je niet heeft willen ~ kelner wann.eGr de gebakken aardappelen nu komen, Verbaasd k!jkt
teleurstellen op dat moment, wetende dat de werkel!;il<e teleurstel-~~ naj aan. Blljkbaar horende dat ik een Hollander was, antwoordt
ling nC'fl moest komen......

~ ;hl::i in heel deftig Duits:

11

Haben Sie dan kein kart-offelen bekom-

:~-_ men • Ik wind m!J op over zovee.l ..misv-erstand1 dooh weldra heeft
Zo zwerf je door R:lr!js. De Eifeltoren. heb 1k niet beklonrnen, wel ê
de man mij duidelijk gemaakt"dat mijn··pcirtie 11 kartoffelen 1-1 bestond
ben ik.-.door de Not.re Dame gelopen en heb de gevel met aandacht
-~ uit de vtjf 11 patatten 11 , Vlees was_ ~r des te meer, Na de nutt.ig_irg
bèkeken." 1k heb de weinige gelovigen in Frankrtik vol eerbi-ed z.ien
van zoveel eetbaars - Lodew.jjk XIV had het in z~n holle kies
knielen voor het kruis dat door millioerien v.erlaten is. Ook was
kunnen. stoppen - wilde ik beta J.en. De kelner bood Z!Jn eK<:uaes
ik blj de Dan des Invalides, waar de grote Napoleon rust en thans
aan in een taal die hff~ midden tusssn. Duits, RussiSch an steenook _de 11 kleine 11 Napoleon II, de Hert.cg van Reichstadt, die door
11
0
.Hitler 'uit z!)n graf werd gelicht cm blj i~n vader eeuw-ig. :verder te ~ ko1en-Ergels hie.ld en verte.ldei dat het ook maar een goedkope
maa
lttjd
van
425
fr.
was,
ovsrg.azet
in
Neder
lands.&
-l'
n
uJ'
Y
t
I.4~50.
rusten •....
~Ach het ~1ordt·.\r'~r:velend, w,ant. pveral v1ordt men teleur_'9.est_el~
Op de ·p1f'ca··'de"·1~1·'-êoncorde zie jè' de ,Ob.i-1.fsk die Napoleon uit·
wanneer m~n J.ek'k~(. ~i 1 eten v~~ ~;~~s een Neder la~d·~;"~~rs
f.gypte nieebracht, verder zie je de st~ndbéelden van tientallen
11

vorsten en groótheden. van Frankr.jJk;- De geh~)o geschiedei1is rolt
aan je ecg voorb~. In de verte staat de B~stille waar eens het
startschot klonk vàor een nieuwe tUd in EUr6pa ••.•

f
·I
1norma la normen.
i In de middag, die ik ter beschikkifg }açl om iets van

Par.US te

~ zien, ben ik largs de Rue de CliChy gewandeld naar Montmartre.

Te middon van deze historische besl001merîngen valt hot ocg .OP een ~ Wie kan nu uit Parijs vert,..ekken zonder Montmartre te hebben geaanplakbiljet op één dor vele recJ.amozuilen: hot Concertgebouw-· ~ z !en ? Het heeft nu eenmaa 1 de .1aam van de hocgste punt van Paorkest van Eduard van B0inum zal optrGden. Een stukjp Nederland
rf!s en is dit ook, van de artistenw~jk en cEt is het ook, van de
· "la rgs d e Se.1no mo·t de ·boc konst a lle-~~vermaak-buurt en dat·· is het rechtstreeks niet. De w.:i..!Jk . me-t de
i n de·vreemde. Dan sen
1 t er JO

!

tj0·s:,. want als buit9nhlndcr ..y11l jo dat iook Z.ien, doc,k het is nioti
andei-s dan op tientallen and~rd ;p,Iaatson,
Die .Seine is ook nièts ~
b:gz~ders, het in een r,tvier zoa rs ter duizenden zijn. Misschien is ~
·
· ·
·
=-~
·de slapende stumper op -de
kade de bezie)"lswaardigheid
en z:tn het

!

grote witte kathedraal1 het Sacré Coeur, boven op d~ -heuvel.
Die Rue de Glichy is een. gewone winkelstraat .. Men l.o~pt. die recht
door en klimt intussen steeds heg er.· Aan het einde er van kcnrl:.
men op het Place. ·de Clichy en dan slaat men een z!jstraat in,

deze ·nc1oC)1ardsrr die Par~s tot ie-t·s buz.onc)Brs maken 7 Daar in
waarvan ik de náam vergeten ben, Steeds gaat het cmhoaj, Ergens
het park ligt een idiote vrruw • Een oude man staat ar naast. ZJj ~beneden de stra.at ligt het kerkhof van Montmartre. ~Jat een glorie
staat op en s !entert met de man in de ricfrti119 van de Natre Dame. ~-'- op deze dodenakk~r.·· Gr~te monumentale geba.lwen, haast kapellen
~ waaronder de garaam'.ter.i liggen. Men heeft daar orgetwljfeld ih
Een hoopje ellende in een stad van standbeelden en souvenirwinkels. In gedachten verzonken loop ik largs het. stiid~s en de
vroegere jaren meer respect voor het voorgeslacht gehad dan -hier
markt. Wèer hetzelfd~ beeld als 1n Amsterdam en Brussel en ·overal,~ in Nederland. Maar hier liggen ook begraven mensen van naam,
Dan valt het m.t) op dat deze stad die toch zulk~.bezienswaardighe-

1
i zoals Emile Zola, Alexandra Dumas, Henri Betjle etc.
1Einde4,jk .<unnen we de stad ~verzien, maar dan bi:ig1nt.• fiis goed

den heeft, 011dat ~t de hoofdstad is 'van een land dat e~ns het
"machtigst~ van Europa was, eigenlijk niet oud is. Eensklaps wordt ~de klim naar de tOp. l<ramme straatjes, waar men ni~ ·kan lopen,
het mlj duide.~:yk dat het 9een Antwerpen, Brussel, G.on_t of Bruggo is.~ maar uitsluitend klimmen ga ik door. Arme trieste huisjes·. Kind&-·
Geen Munster en Marburg. Hior is geen rer.:a1ssance doch alle geren op blote voeten/ moeders op blote voeten en verscheurde kle.:..
ba.rwen hebben een. andere latere st!jl. Z-!] z.tjn gebouwd in de eeuw ~ren .schetsen de armoede in deze buurt.
V.
van Lodewijk -XIV, die Euroi:a in de rug aanviel toen de Turken voor

1
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·rervolg rede van Pro f . Sl JJper:
"

· wel de atoombom of iets dergelJJ"ks zal zijn,

l dat ons het einde van ons bestaan zal
; brengen. Maar dan geloof ik toch, dat ik
1u moet teleurstellen, want juist als te-

Wij bezitten bijna het achtvoudige van de
hersensubstantie, die wij nodig zouden
hebben om te kunnen leven en wat de f~ine"! gen buskruit of gifgas zal men ook zeker
J.'e structuur van dit orgaan betreft, · ·. l de nodige afweermiddelen tegen de atoomstaan wij aan de ·Gop van wat in de die
! bom weten te vinden en bovendien kan men
renwereld bereikbaar schijnt. Het is deze ~ nog al tijd de hoop koesteren, dat de mens
hersenstructuur, waardoor de mens in
l de door hem opgeroepen krachten zal weten
staat gesteld werd om zich los te maken j te beteugelen"
van zijn omgeving en die omgeving te be- ~ Maar als het dan de atoombom niet is, dan(
heersen, waardoor hij woningen kan bouwen,!_:. . is het, zult u zeggen, toch zeker wel de
huisdieren kan fokken, waardoor hij kan
roofbouw, de vernietiging van de vrucht"
denken over abstracte. din~en, waardoor
.J• ,..
. bare aarde, waar w~ al
hem de alomtegenwoordigheid
~
-'(\ .) '\..
. J , /eeuwenlang .. mee bez~g
van de Goddelijke macht
()Il
f (}' / / zijn en dia vooral in
geopenbaard kon worden,
. j,.
-{,/ "
t\ . Î,t /,
de la:J3. tste ·:·Gientallen
kortom waardoor hem al
~\/()
\· f
/,-/
jaren een stroom van
datgene gewerd, dat wij
schrijvers gebracht heeft tot
onder he.t begrip cultuur verstaan.
noodkreten als " Our Plundered.,.Planet",
Wij mogen dus in tal van opzichten een
' '"rhe ·Rape ·of the Earth" of "La· terre g_ui
·zeer eenzijdig gespecialiseerde soort ge" l meurt". De mens is inderdaad· als een
noemd worden en onz,e grootste speciali- j beest op aarde tekeer gegaan; hij hee.ft
sa tie worclt wéL gevormd door onze geeste- l door ontbossing of onoordeelkundige be-lijke vermogens, door onze cultuur. Het
weiding millioenen vierkante kilomet;~r.s
ligt dan ook voor de hand om aan te ne- ; vruchtbare aarde in dorre woestijn :yeran·men, dat wij niet behoren tot die eenvou·" l derd hij heeft overal met ruwe hand. in
dige, primitieve vormen, die honderden
het ~venwicht der natuur ingegrepen· en
millioenen jaren lang vrijwel onveranderdreigt zelfs hele zeelln leeg te vissen.
lijk kunnen voortleven, of die de ,basis
_ Maar met de macht om deze vernielingen
vonnen voor nieuwe lijnen van ontwikkeling! tot stand te brengen, werd hem ook het
(
maar dat wij juist aan het einde van zulk l iimicht gegeven en de mogelijkheid om met
aen ontwikkelingreeks staan en dat wij
i wetenschappelijke methoden zijn fouten te
dus zullen ui tet erven. En het ligt eyen- ! herstellen. Er valt aan irregatie en beeens voor de hand om aan te hemen,·. d.at
l mesting aan landbouw, veeteelt en vissewij de oorzaken van deze ond.ergang ,ocik
1 rij nog ;oveel te verbeteren, dat wij de
jui.st zullen moeten zoeken in .onze groot-j productie van levensmiddelen gemakkelijk
ste specialisatie, in de eigenschappen,
~ kunnen vertienvoudigen.
die het menselijk geslacht tot zo grote
1 Vele van deze verbeteringen en in het
bloei .brachten en het zo grote ·macht op
bijzonder de irrigatie, kosten echter
aa.~de verschaften, in onze geestelijke
~ energie en de geologen zijn. er van over"
ve1"Jl1ogens·, in onze cultuur..
1 tuigd, dat ons in de toekomst een ernstig·
En zodra Wij ons realiseren, dat de 001··· 1 geibrek aan energiebronnen te wachten.
zaak van onze ondergang in cle cultuur ge·-j staat. Van de totale hoeveelheid, brand.zocht moet worden, voel ik bij velen v:an l stof die de aarde bevat, 1s nu al bijna
'·
.
..
<J reeds de gedachte opkomen, dat he-r; ·dan \ 1-Ïl- %verbruik\; en de behO.efte. aan ··steen-

l?

l
I,',,:

i

'

,•

'

'

'

- 37 kolen. en aardoli'3 stijgt met de dag. :Oi t
, peil kan houden. In de eerste plaats ech
hoeft· ons. echter·· geen grote zorgen te ba·: ) ter werkt de moderne oorlog nïet selecren, .wa1:it wanneër wi.j ons nog niet zo dil tief maar eerder contra-selectief, omdat
reet zullen leren om de zonne!l11ergie in
1de krachtigste individuen het meest aan
voor on$ bruikbare vannen om t.e· ±etten,
i gevaar worden blootgesteld. De bacteri~l·
dan is in elk geval door de atoomspliti oorlogvoering biedt in c1it opzicht beter<
sing de energievoorzienj.ng voor de eerste l perspectieven, omdat zij een biologisch
tionduizend jaren, maar waarschijnlijk wel
~element b(3vat· en men zich inderdaad zou
voor langer gewaarborgd.
i kunnen voorstellen, dat hier d.e sterkste1
"Tienduizend jaren, maar zolang. zal het
l overblijven. Maar haar mogelijkheden en
helemaal niet meer duren", zegt. een be··
1gevolge1.." zijn nog zo weinig te overzien,
zo:;cgde socioloog, wien de angst· om het
~dat· wij haar voorlopig· nog bui·ten beschou.
hart slaat als hij zich realiseert, dat
1wing moeten lat<;>n. In de tweede iolaats ü
sedert 1930 de bevolking van de wereld al 1 echter geblekefÎ, dat de oorlog j.n het ge·
weer met een driehonderd millioen zielen l heel der mensel:\jke ram1oen zo'n belane;r:\ikE
is toegenomen. En als het zo doorgaat,
rol niet speelt. ·In het jaar 1937 verondan zullen er volgens :OE HAAS over 1250
l gelukten in Amerika door verkeersongevaljaren. 100 billioen Nederlanders zijn, .dat 1len tweemaal zoveel Amerikanen als er in
is evenveel als de aarde vierkante met.ers l de eerste wereldoorlog sneuvelden. De rnolandoppervl0kte beslaat; de andere· volks-· j derne verkeersmiddelen, de auto, ja zelfs
ren.zullen hun heil dan maar elders moe- 'l de bromfiets, z:\jn in dit·opzicht cloel-ten ,zoci':en, lleeds thans krijgt meer dan
j treffender dan oorlog en biologiscl" gade helft van de wereldbevolking onvoldoen ... l sproken mag het zelfs verheugend gcnoentd
de te eten en het is een veeg teken, dat
l worden, dat in Amsterdam het aantal doden
men in verschillende Amerikaanse labora·l door verkeersongevallen sedert 193q mlge·to:r,i~. p:i;oefgem;î,ngen.. .doet" over_ de aanpas- 1nóeg '\iei.,.ètubbeld'.J:s, ··wan·t-hier we1·.Cct in
- si'n.g \TdJ1 de 211ens aan de ho11ger~ I'Ju 11oeven ~zekere zin een natuu"rljjke 9 een .biologiscl1
wij ons ook hierover nog niet direct onge·~ ! selectie die zal le:iden tot oen gesJ.aclrt
rust te maken, want wie wel eens gevlog1e.J?. · {van onfeilbare weggebruikers.
heeft bove:..'l de onmetelijke wo1;i.den van B-q_:r:~ -~ I\~aar wai1neer het al deze ui tv1asse11 d,Jl"
ma 8J;J. l\JJalakl{a of over de oneindige verla-: i cl'.il tuur dan niet zijn~ ho~ _zull0y_, vrij û:us
tenheicl van éle woest:\jn, die beseft dat er ~ons haar fatale werking dan wel moeten
nog heel veel plaats op aarde is en dat
~voorstellen ?
h:ot.· er maar op aankomt deze grond rendaIn de eerste plaats doord<J,t de civilisati
bel te maken. Het scheppen van cultuurl bij de mens dezelfde nadelige gevolgen
g:rond is. in de meeste gevallen een kwestie! heeft, alG de domesticatio bij onze "louis···
van water en wat dát be.treft zou de atoom···\ dieren. Door gebrek aan 1)eweeing, onene:rgie wel eens juist op tijd gekomen kun-! doelmatige voeding en verschillencle ai1denen zijn om onvruchtbare gebieden voor de
\ re oorzaken functioneren zowel b:\j de mens
voedselproductie te ontsluiten. Men zou
j als bij zijn huisdieren vele organen cw.nook altijd nog geboortebeperking kunnen
l zienlijk slechter, dan bij hun in wild le~
gaan toepassen om uit de moeilijkheden te
j vernle verwanten. Dit alles verminclert
geraken, maar in de eerste plaats is het
[in sterke mate de weerstand van het ind.i··
nog lang niet gezegd, dat de bevolking in ! vidu, wat onder meer zo fraai weer~pie
het huidige tempo zal blijven toenemen en
i geld wordt in het optreden van ca:c7es
in de tweede plaats is de geboorteregeling j ( tandaandoeningen) en andere tandziekten.
een biologisch ondoeltreffende maatregel, j Caries is een infectieziekte, dio nauv':
die niet oelecterend ï.rverk:t~ tervv-jjl de
1samenhangt met de a.l{semene -botr,v 1ra1'l 11.et
honger dat wel doet.
j geb;it, met de rJpijzen die mei: eet; rn;:a1·
Gij zult mij misschien verw:\jten, dat ik de
§ bovenal met de weerstand, die hffs lichaam
oorlog nog niet genoemd heb als factor,
er tegen bied.t. Tal van onderzoekers
die het mensdom op peil en op een krachtig hebben aangetoond, dat caries en an>'lere

!

!

(

!
1

- 38 tandziekten bij gevangen dieren en huis·"
aanleg berusten. En wanneer dus door
dieren in een zeGr veel hoger percentage
betere levensomstandigheden en door de
voórkoinen dan bij hun wilde verwanten, dat wonderen der geneeskunst erfelijk belaste
de palaeolithische mens deze bezwaren nog personen niet meer aan de ziekte. sterven,
niet kende, maar dat het mesolithicum hem zijn zij in staat hun op dit punt zwakke
met het huis en brood ook de oaries heeft constitutie op hun nakomelingen over te
gebracht. Van een voorkomen bij 20 %der
.dragen, waardoor het aantal mensen met een
bevolking heeft de ziekte zich in 15000
verhoogde vatbaarheid voor de ziekte bej aren tot 90 %uitgebreid, zodat er thans langrijk toeneemt. Daar komt dan nog bij,
bijna niemand meer aan ontsnapt. Zij ontdat men wel· telkens nieuwe geneesmiddelen
breekt echter nagenoeg bij enkele volkeren, vindt om de bacterien te bestrijden, maar
die zich nog op primitieve wijze voeden en dat op è.en duur vele van deze ziektevernauwelijks met de rest van de wereld in
weld<:ers een grote resistentie tegen di.e
aanraking komen, zo.als de bewoners van de middelen verkrijgen, waardoor hun schadelijoostkust van Groeniand en de bevolking
ke. werking
t o e n e e m t • Ik geef
van Tristan de Cunha. En behalve caries
i direct toe, de situatie is nog niet orizijn er nog tal vai'l ancl'.'r.'." ziekten~ als.
tiek, de tube7oulose n:emt ::iog gestadig
(
maagzweren, bMedow, cl;i.aoetes ( su;i.lcerziek-; af, maar het is toch niet ui tgeslo.ten, dat
te) en hartgebreken, die karak';eristiek
j wij nog eens zullen komen verkeJJen in om. genoemd mogen worden voor de geci yili ileer-i standigheden waaronder REYNIERS ,in het
d.e niens. Zo zien we dus, dat reeds door l Bacteriologisch laboratorium aan de uni·• cu,ltu,urinvloeden in het algemeen de weer-" l versiteit van Notre ·.Dame (u.S.A.) zijn
,,stand yan het mensdom .sterk kan dalen en ~proefdieren laat opgroeien. Van hun lcunst,,üle:rlei chronische ziel\'·oen hem komen ver-! matige geboorte af worden deze dieren nl,
zwakken.
1zo volkomen steriel opgevoed, dat zij niet
Veel erger d.an de ziekte .is evemrel de
j de kans krijgen een natuurlijke immuniteit
dokter. In het mesolithicum, toen de mens i te verwerven, en één enkele bacterie tenzich een vaste woonpla.a·t.s koes en landl slotte voldoende is om hen te doden.
bouw gi.ng beoefenen, hee:ft ook de dokter ! De eerste symptomen van wat ons te waoh-·
zijn i.ntrec.e in onze maatsc1'.a1rpii gede.3n en ~ten staat doen zich thans al voor bij een
van dat moment c,f zien we het aantal ziek-1 ziekte die geen infectieziekte is, maar
tevo:cschijnselen hand over hand toenemen. i die wel op erfelijke basis berust, de dia-. Wat .hier oorzaak, wat hier gevolg genoemd j betes, de suikerziekte. In alle beschaaf, moot worden, laat ik gaarne aan mijn
~de landen is
sedert het begin van onze
·collegae van de faculteit der geneeskunde j eeuw de sterfte aan deze ziekte tot het
·ter beoordeling over, maar niemand zal
Î viervoudige toegenomen. En dat wel on- (_
'. :::'1cêrnnen ontkennen, dat de genezing biolo- j danks, of misschien juist wel dank zij de
· 'gisch gunstig is voor de dokter zelf, want~ ontdekking van het insuline, dat het leven
''
hoe meer men de mens verhindert om te
1van de patil3nt drie of viennaal verlengt
sterven, des te vakér komt hij als patient jen hem in staat stelt zijn erfelijke aanleg
terEg. Dank zij de medische wetenschap
l op zijn nakomelingen over te brengen. In
leefi de mens d&n ook twee of driemaal
i de U .S .A. schijnt reeds één op de vier inlan.ger dan voorheen en juichen wij er over,! woners een mogelijke overbrenger van suikerdat pest en pokken, cholera en typhus, diej ziekte te zijn, en behalve aan het "betere"
eertijds het mensdom teisterden, thans zijn ]leven mag de toename van diabetes dan ook
bedwongen. Ivlaar het is de vrc.ag of wij nietl wel degelijk aan de medische verzorging
te 'Trroe{?; juicl10.<'1 er.~ c.f vvij 11 8 -t leven van
! toegeschreven, wordeno Men zou !runnen 110~
het i n d i v i. è, u
ZJ.iet md de d 0 0 d~ pen, dat wij in de toekomst geen insuline
van de s o o r t Zèlllen noetG 11 b<ikopen, i genoeg meer hebben om de patienten in
Het bljjkt nl. déit verschi.lJ.enc\<i infectie.-. i het leven te houden.
, zi8k':en als bv. muizentypllEs, mazelen en !
(wordt vervolgd)•
tu-berul1losé 9 te11 'd.ole op 'ee:n e:r·feljjh:en
~
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c AN MEIN DER T S Wl N IA
Kocpnan alhier, in de kracht.vollen leeft~d van 42 jaren
en ruim 10 maandan, m~J ·lwee dochters uit een vroeger
hu we l~Jk na latende
T.D.DIJKSTRA
V/cd. J .M .Wynia

Mededelirg

aan fami lie 1 kennissen en bekenden.

i'~E1SJ'.:::

Bevallen van een
\.~

(

I E ;-( S M A.,

S Y T S K E

Echt.genoot van

T,

-··

_:1

=

i

herdachten onze
hunne· 25 jarige
Cubaard •

!

Eenige kenni.:;gevin0 aan Familie, Vrienden en vele bekenden,

do

Echtgeno.o\;

1
1
il~

1

on

1

E.DE ROOS

1

echtvereonig ing.

en

,,,.

v3.n Idschenh..!izen, l"1eduwo van P.J.Hl.JVEN.

~n. deri._Ki~c)_ereri_,_,~~rg~~-l~i:;:,Vr:9~r

1··'.

1
1

·.fi

"

Bolsward, 16 Januari 1881

1

Kennisgeving aan Familie en Bekenden,

1
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Heden

overleed

mgn innig

geliefde

in de ouderdom van 23 jaren,

Dochter

T R IJ N T J E

Diep betreurd door m!j en

haar·eenige zuster en schoonbroeder

Heaen mo•g(;() ontsliep in z!jnen Heer en Heiland m.tJn gelief-·

-.~

1.:

·van Cubaard
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.GRIETJE L. WYNIA

M. G \J Y N JA

~

--·-----------·- '

1881

Q..iders

van Bolsward

i

,' -

··JELLE D. EERDMANs";,3f

H Y N I A.

en

1

\

Getrouwd:

Ji.:ni 1870
W. T. D '.::: J 0 N G von Hoomerts, weduwnaar van T ,J .LEENSTRA

1

I

1-Unne dankbare kinderen.

Ond0rt.rrn;:wd:

I

ge:11.ef~e:

L.M.WYNIA

~-~~~s-~-:~_ei--~~8· .."

j

··--····--------

16 Januari

1
1

,

Kennisgeving aan Vrien.de0 en Begunstigers.

S Y T Z E· S

AG E

•

\1Janmels 1 8 April 1800
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Voorspoedig bevai_lerl. :V~.n E06{~eisj~ '.'' $.1,s~~<~-~~R3'1A,.
echtgenoot van AGE '·W'i'NIA- ·.'.:.::.
·~,,: .,, __ . "':.: "·-~
..

Britswe1nd 1 2 Hei ló"7G. Na een ljjdeh van eenige maanden
over leed heden morgen m.!Jn 1:aarde Echtgenoot

:;;!.

__

XLIV

~~ynia.
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DOOS

Bozum, 28 Augustus 1881

.."

f'.\-1.NYIJIA
AJganeene kennisgevif'B,

in den ouderdom van 56 jaar, na eene gelukkige echtvereen1·
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g irg van rtJ:'.-m 30 jaar.

Boz;,1m 1 23

Jan!~arlj

1879,

Bevallen

A .M .JONGSMA

van een MEISJE.

SYTSKE·S. ~-JIER3'1A·, Echtgenoot

van AGE T. 1-IYNIA ,
Wanme ls, 18 October 1882.

lied, H.IUiYNIA
Algemeend kennisgevir:g ,

1

A1gemeene kennisgeving,
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Door dezen betuigen w-iJ onzen

(

Donderdag 3 Mei hopen onze geliefde ouders

ha.rteljjken dank voor de vele

MURK

bewijzen van deelnemir<.:J ondervonden gedurende de ziekte en
het over lljden van de heer

K. L. W Y N I A te Wanswerd

hunne 40 jarige

overleden.
Oozum, Februari 1879

H.

BAUKJEN

ABMA
en
J, llYNIA

echtvereenig ing

K.K.Kleiterp

Srannum, 27 April 1883

VI .L.llynia

Hunne dankbare kinderen.

te gedenken

D.D .Tammi1"9a
M.L.Hynia

Getrouwd:

J.P.Hicmstra

J A N W, W Y N I A van Lollum en
JOUl<JEN M. DE 8 0 E R van Arum
23 Mei 1883,

T .L .~Vynia
~~

.: .D!jkstra

Janna Blom
Ondertrouwd:

l
.

THEUNIS L. VJYNIA van Cubaard en

JAA<E

s.

DOIJrJE

Y. MIEDB'-1A van \•laaxens en

FYNIA van Lollum

i
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§1 Heden ove1·leed ons geliefd jongste kind
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il'.l den
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1

.

van 8 roo.anclen.

lkmels, 19 Jun~ 1883.

AK!<E L. \'NNIA van Cubaard.

_E_•_rs_t_e_a_fk·o·~-~-~=-~=-·2·7-~~ri 1 1879.

lceft.~d

AKKE
·

A.îJNNIA
S .S .tHERSMA
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T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden.
Tel, 05100 -2167.

itlMILYA RYS

ALLE

1
0
Ç 000..., 0000 0

PROVINCIEN BI.Jo

.

1

C

·

§

l§

1 Cii

1
Q

vUÜ UVOOOQO 0 0 0 00000 00 00 000 000 000 0 0000 0000 000 0 0000 000 00000 000 0000 00000 00 00 0

A M·E R i K A A N S E

DEELNAME

?

' 11 DE

secretariaat: Robert Kochstraat 21, Leeuwarden,

Twee NJjdam-fam111eleden waren van plan on deze ZOO)er met
Ai.gustus naar 1-hlland te kçrnen. Na een verbltjf van Z$S
jaar in de Ver .Staten hoopt.en z.:tj weer zes maanden in. het
oude vaderland te vertoeven. Alles was geregeld voor dit

Voorzitter: T ,N!1dam, Coornhertstr. 12, Leeuwarden, tel,5100-2167
Secretaresse: Mevr .M .H ,Ntjdam-N!jholt, R.Kochstr, 21 1 Leeuwarden.•
Pennitl;Jmeaster: C,van der Schoot Azn., Leeuwardei:-wGJ 63, Sneek,
tel. 5150-3028.
Leden: Mavr,P.Agema-:l~yn1a, St.at1onsw~ F 18, Dokkum.
W.Tsj,Vlaar, 11 0p Honk11 , lttrd6]ar!jp, tel, 5110-345.
U.Wyn1a, Schans 64, 1-berenveen.
H.N1jdam 1 Bataviastraat 68, Gronirgen.
\
Administrateur: H.J,Kapl;~tn, 2e Beukenlaan 6, Apeldoorn.
Postrekenirg N1}Jamstra Sticht1rg : 6 2 6 7 2 4 ten noma van
da Pennlrgmesster te Sneek,

bezoek en de voorbereidingen werden reeds getroffen •••••
Tot. dat deze familieleden van de N!"ldamstradcg met Hemelvaart
hoorden ..• ".. Z!1 trachten nu 11.ln plan te w1jZ1gen, door
met een Vll~..rl;uig 9p 26 Mei a,s. op Schiphol aan te. kanen,
~d'n da] voor de Nl.Jdamstradag 1 Doch daze veranderlrg za 1
tot gevolg rebben dat zu 14 dag"' korter in Nederland kunnen vertoeven dan 6nders het geval was, doch dit brergt
de 11 ruil11 van 11vaoani1en nu eenmaal met zich mee.
Mocht; dit plan slegen om eerder
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de oceaan over te steken,

dan zullen we zelfs van Amerikaanse deehiame kunnen spreken. Intuasen ooze bewonderi1'9 voor zoveel bela1'9stellif'9!

IN H 0 UD S 0 PG AVE:

schap van Bote Idzes Ng:lam -

Een voorbeeld voor alle familieleden in NedGrland !!1
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

laat cns saam. 9en tookcmst bouw~
Allen 't zelfde doel gemeen,
En getu1gen vol vertroowen:
In NUdamstra z!)'l wtj EEJll !
Sybout Nydam.

NIJDAMSTRA TYNJË.11 , u1teave van de· N!)damstra-8ticht1rg,

$·
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Enkelirg of massa - De nalatent1Arkjen Dwwes en. het ·Wyni'a-wapen- -

Geld 1n vroegere tijden - Reeg• - Uitzonderl!jke namen - Burgerl!Jk• stand - G"laegd ~ Allerlei - Lente - Bergen NowdHolland - Een merkwaardige acte uit 1820 ,- Do prae-historie
van onze planeet in getallen - f'et ontstaan van ons iand Uit da pers 1n de l& eeuw Ontstaan en betekenis van ooze
voor- en achtemaman VII - Over de grenzen - In, het verledm
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