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De klokken luiden het Kerstfeest in. Wij gedenken, met 
alle mensen1 zowel kleurling als blanke, de geboorte 
van onze Here Jezus Christus. Het geluid der klokken 
wordt overstemd door het machtige koor der Engelen: 

Ere zij God, 
Vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen. 

Dan zingen de negers: 

11 JesVi oenoerwa aholilwe (Jezus de Heer 9 is 
Aholilwe nenolie (Hij is heden geboren) 

geboren) 

Nu hoort U de blanken het prachtige lied aanheffen: 

Stille nacht - heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal. 

In de hemelen wordt gezongen: 

Daar ruist langs de wolken 
Een lief 1 lijke naam 

Kerst-evangelie 1967. 
Hoe is dit alles mogelijk, zo vraagt u zich af. Wat bij 
de mensen onmogelijk is 9 is mogelijk bij God. 
God heeft een Engel gezonden naar Maria en tot haar 
werd gezegd:· Dat heilige dat uit U geboren zal worden, 
zal Gods zoon genaamd worden. Hij. is op aarde gekomen 
en zijn belofte heeft hij gegeven aan u en mij: 
Wie in mij gelooft, ontvangt het eeuwige leven. 

Dan zingen we op het Kerstfeest 1967: 

·Daar is uit 1 s werelds duis 1 tre wollrnn 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel alle volken, 
en gij, mijn ziele bid het aan! 

... 

='""=''J 

·~ 
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r WEELDE EN ARMOEDE. 

·. ~ Elke keer als hier een Naco-bus langs komt op weg - ' r naar Alkmaar - en dat zijn er vrij veel per dag van À 
' twee lijnen - is deze bus zeer druk bezet. Dat duurt & 
~) nu reeds weke.n lang. In de vroege bussen zitten de • 
~ jongeren, die de school in Alkmaar bezoeken of er î 
~ hun werk hebben gevonden. Gezien het weer en de don-

i 
kere dijken laten zij in de wintermaanden de fiets 
of de brommer liever staan en worden klant van de 
bus. Later op de ochtend vinden we echter een ander 

~ publiek. Kordate huisvrouwen op weg naar de stad 

i voor Sintniklaas inkopen. In de namiddag en avond 
komen zij weer terug, bepakt en bezakt. Wat opvalt 

· is, dat er zulk een grote pakken worden meegedragen 
• 

} 

en dat het reeds zo vroeg begonnen is. Een winkelier 
in Alkmaar, die ik daar naar vroeg, bevestigde dit. 
Hij zeide: "De St. Nicolaas-inkopen zijn dit jaar 

• zeer vroeg begonnen. Eind October al. En het is op-

i merkelijk hoeveel dure geschenken er gekocht worden. 
Ook voor kinderen. Kinderspeelgoed van f 50.--, 
f 100.--, f 150.-- en nog duurder gaat vlot van de 

~ hand" 11 

~ 
Als St. Nicolaas straks voorbij is, begint het op-

- nieuw. Want de Kerst is in aantocht. Kerstbomen, 
_ hulst, dennengroen, kaarsen en dan ben ik nog maar 

~ 
aan het begin. We moeten met de kerstdagen ook eten. 
Gaat dat niet met een fijn kerstdiner in een chic 
restaurant, dan moet er thuis toch heel wat en heel 
wat bijzonders op tafel komen. 

~ 
Wanneer je dit alles zo eens beld,jkt is er slechts 
één conclusie: "Wat een weelde, wat een weeldel 11 

Maar boven dit stukje staat ook het woord "armoede". ·-
i 

Na de Sint-Nicolaas ben ik namelijk eens gaan kijken 
bij dat jongetje, dat die peperdure, technisch vol
maakte, auto-race-baan had gekregen. De hele fabriek 

~ lag uitgespreid op de vloer van de kamer. St 0elen en 
~' tafel waren opzij geschoven. De auto's gierden langs 
~ de baan. En Jantje zat er midden tussen in' lllet een ~~ 

dood-ongelukkig gezicht. Want telkens, als Jantje 
~ ook maar een vinger uitstak naar dat prachtige speel-

~'"'Z'Sl. "~ {>~ ~~ .. 41 ~9 ,...st &~~ "fl~'1 ,'Ç 31& -
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-~ goed, was er de noodkreet van vader of moeder of van ~ ~ beiden tegelj_jk: "Pas op, Jantje, voorzichtig". Totdat i' 
~ Jantje er genoeg van kreeg en maar weer naar z'n oude 

i 
verveloze wagen ging met waardeloze busjes en potjes. 
Daar kon hij tenminste fijn mee spelen. En zoals het ~-

bij Jantje ging met zijn auto-race-baan, zo ging het ~ 
" c1 ok bij Marietje met haar prachtige pop en bij Pietje ~ 

i 
met z'n geweldige spoortrein en bij Liesje met haar , 

oude speelgoed. De ouders zeiden: "Wat zijn die kinde-
net-echte wieg en poppenwagen. Ze vluchtten naar het t' 

. ren tegenwoordig toch ondankbaar. Wat hadden wij vroe-

~ 
ger? 11 Maar ik zeg: "Arme kinderen aan wie doordomme ~-
ouders wordt ontroofd het mooiste wat een kind heeft: 

" 
zijn fantasie, zijn verbeeldingskracht, zijn net-doen-
alsof." Bij al die weelde, wat een armoede. 

i Î
' Datzelfde straks bij het Kerstfeest. Allerlei prachti-

ge, heerlijke, kostbare zaken met "Kerst- 11 er voor. 
~ Wat een pracht, wat een heerlijkheid. 

~ 
Maar waar is nu het Kind bij dat Kerstfeest. In de • 

• 

kribbe? Ja, maar staat die boom er dan l;liet voor, zo- i· 
dat U dat Kind in de kribbe niet kunt zien? Of staat U 
misschien zo rechtop in al Uw fierheid en al Uw weelde, 

~ 
dat U over die kribbe heen ziet? Want om goed in de ~-

•
. kAr

1
ibbe tehktunknentfzient, m?e

1
t
1 

je knielen. 
11 

t h 
s we ec _ ers ees wi en vieren, zu en we oc 

} 

ergens God moeten ontmoeten, God in dat Kindje Jezus, 
in de stal van Bethlehem. Als. we God niet ontmoeten op î' 
het Kerstfeest, dan wordt het bij alle weelde maar een 

.\ armoedige zaak. Net zo armoedig, als die stompjes kaars, 
\\1 die U we,.ggooi t of die bossen hulst, waar U misschien " 

(~ ~=n~a~~:l p~~:s~a~~~k!~ar, vanuit al dat kunstmatige i 
~ 

kerstlicht, terug, in die pikzwarte duisternis van el-
ke dag. Wilt U blijvend Kerstlicht? Dan is de enige î~ 
weg: op Uw kerstfeest Jezus Christus. Hij heeft gezegd: . 

• "Ik b_en het Licht der wereld.-11 

W Een licht, zo groot, zo schoon, dat het Uw gehele leven i· 
~ verlichten wil en kan. 

Koedijk. Ev. H. Nijdam Lzn. 

~~·~·~'~·~·~·~·~·~·-~,~ 
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r ~or Gods goedheid werden wij verblijd met de ge-

RICHARD PETER r boorte van een zoon 

M.W. de Vries, P. de Vries-~îijdam. 
, Groningen, 17 oktober 1967. Soendastraat 76. 

ft} Ynsté fan kaerten. - - -
~ Tankber en bliid dogge wy 

. JOHANNES 

tynge fan de berte fan ûs 

r
~ jonkje en bruorke 

C. Boersma, B. Boersma-Wienia en bern. 
' Aldegea W. nû. 99. 8 novimber 1967. r Geboren 
• 

f 
ANCTA BOUDINA 

dochter van 
J. Wijnia en J. Nijdam, 
Hempens, 17 november 1967. 

rib Henk Nijdam en Lots van ~e~ ~olen. 
~ Ons het die genoeë om U namens ons ouers bekend te 
• maak dat ons in die huwelik sal tree op saterdag 
ft~ 11 nov. 1967 om 3 uur n.m. in die Nederduits Her
~ vormde Kerk te Kaapstad, Hatfieldstraat Tuine. Die 
• bevestiging sal plaatsvind deur Weleerwaar 

~ 
Dr.A.J.G. Dreijer. 
Geleentheid vir gelukwensen van 4-5 uur n.m. te Rose 

, .Mount-Avenue 24, Kaapstad. 
~~ Voorlopige adres: Bo-oranjestraat 14, Oranjezicht, ~ 

' Kaapstad. l 
• Ondertrouwd: - - - - - ~ 
~.) M.H. Winia te Siegerswoude en a 
' T. Oosterbaan te Friesche Palen. ~ 

·~ --- ~ 

~~-~-~·~·~·~·--»--,~·~,~ 
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·~ GENEOLOGIE. f 
~ IX. 878. AREND HARMS NIJDAM, . ~· 
~ + 30-3-1847 te Paterswolde · 
, t 5-10-1878 te Groningen, arbeider 

i trouwde 9-6-1873 aldaar met ' 
ALBERDINA PLOEG. k 

, + 3-6-1850 te Vries (Dr.), dochter van Otto (~ 

J 
Ploeg en Harmtien Reinders. , 

Kinderen: ~ 
lo GESI!TA + 16-8-1873 te Groningen 
, HARM + 4-7-1875 te Groningen ·n·i OTTO + 10-1-1877 te Groningen ' 

J) ROELF + 20-4-1878 te Groningen, t 8-8-1878 aldaar :k 
~H, HARl\IKE + 16-4-1879 te Groningen ~~ 

~. IX. 880. SIESE HARMS NIJDAM. i 
~ + 16-2-1850 te Paterswolde, bediende. q~ 
' trouwde 30-11-1876 te Groningen met , 
~ ll!AT.JE VEENEKAMP. + 
~ + 8-3-1855 te Groningen, dochter van Willem 

Veenekamp en Matje Evenhuis. 

~ 
Kinderen: ~-. 

'!J HARM + 
.i'(o l.V"lAi:L'JE + 

~;~.J ~~~~El!! : ~ 
~ KINDEREN VAN WILLEM JELMERS !HJDAM EN HOTSKE REITZES ~~ 
,\ DE JONG }. 

\. IX. 881. JELMER YIILLEMS NIJDA!VI. ~ f + 23-1-1820 te Oldeboorn, t 28-11-1904 aldaar, , 

i 
boer, trouwde 3-5-1846 in Utingeradeel met ~ 

I. YTJE JANS STEEGSTRA. 
+ 16-9-1813 te Akkrum. t 17-9-1858 te Grouw, , 

~ dochter van Jan Sipkes Steegstra, koopman en k 
i Atje Sijbrens Schouwstra. 

hertrouwde 16-5-1860 in Idaarderadeel met 
II. WIEPKJEN TJERKS REITSMA. 

°' ·' + 6-10-1831 te Grouw, t 29-1-1879 te Oldeboorn, ' 

l~,~··~·~..,,,,..,,,~,,.;;;:V" -~-1~·~· 

\. 
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. ~,~,~·~·~·~·~'~·~·~.,..e-~ r dochter van Tjerk Ruurds Reitsma, herber- ~ 

~ Kinderen: gier en Rinske Abes van der Meulen. î' 
/i(tj,.'> f WILLEM JELMERS + 27-10-184 7 te Grouw 
;'lé/Y • HOTSKE JELMERS + 13-7-1850 te Grouw, trouwde 

Oldeboorn. i 24-1-1873 in Utingeradeel met • 
HOTZE RUURDS DE ROOS, timmerman te ~ 

) l/'I {'" TJERK JELMERS + 25-2-1861 te Grouw 

t W t 8-9-1863 te Mantgum i 
;vv ~ RINSE JEHIIERS + 28-11-1862 te Mantgum ~ 
;v'I), RENSKE JELli!ERS + 15-1-1864 te Mantgum, trouwde An- ( li dries Wassenaar van Menaldum. 
/ y yi/I RUURDJE JELMERS + 26-9-1866 te Mantgum î' 

t 27-6-1909 te Amsterdam. 
/'f'ibj ,~· TJERK JEH.!ERS + 11-4-1868 te Mantgum 

t 2-9-1868 aldaar. J 
/ i(S<>- JOUKJE JELMERS + 17-2-1871 te Mantgum -~ 

·- i· f /- 1-- ~ 1954 te Akkrum. 

IX. 882. REH'ZE WILLEMS NIJDAM. ~-
+ 10-11-1822 te Oldeboorn, boer, trouwde 
6-5-1849 te Utingeradeel met 

~ AALTJE JOHANNES VAN DER ENDE 

~ +14-12-1828 te Oldeboorn, dochter van ~-
- Johannes Wijtzes van der Ende en Gatske Hijl-
- kes Hijlkema. 

.• i l(J1 te Gauw ~ ~~~~~r~~~TZES + 22-4-1850 te Oldeboorn, t 3-11-1866 ~~ 
j<tJ!_,. i• JOHANNES REITZES + 20-4-1852 te Oldeboorn, veehouder, 

t 2-2-1897 te Oldeboorn. Hij trouw- (~ 
de met Grietje Bottinga + 21-3-1860 fJ. 

, te Marssum, t 13-7-1936 te Oldeboorn, e 
· ~ dochter van Abraham Bottinga en , 

Adriaantje Dijkstra. >·WIEP!\ :IJ~ w/H .' i. rui i 
11/ {) WILLEM REITZES + 11-10-1854 te Oldeboorn, is i°3:J~ .. ;:_;";.._," . 

i 
Amerika gaan wonen. ' 

/;, -v GATSKE REITZES + 3-6-1857 te Oldeboorn, huwde. met 
1 

, 

'1 '
1 

· Evert D;J·k -·· 1/.. '•' ,_. ' · / · I ~ .... ...... • ~ .J;(,t --,A_t:.LI.!- ),, - i,,.').._-r·-1"Jri.A _,}"'. -

~ ~.,z;:;;;: b "~" "-~ ",z:S> -~~· ,~ !) .• ;se'Sti> ..... {l•z;_S'tii.:.._; :"~ S;;._ 
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·~~ '~'~'~'~'~ ,~,~ "~<..,,., ~~ 
},l/lf~t WIJTZE REITZES + 26-12-1859 te Oldeboorn, 

4 
t 9-2-1865 te Gauw. 

/Y JETZE REITZES + 17-9-1862 te Gauw ~· 
t 29-10-1936 te Oldeboorn, is onge- · 

, huwd gebleven. 

V zie pag. 367, deel IV. ~-r KINDEREN VAN W I L L E M S I E B E S N I E U W J; A M 

t
, en AALTJE HENDRIKS DE JONG. 

IX. 887. 8IEBE WILLEMS NIEffiVDAM. i 
( + 20-4-1817 te Nijega (sm.) 1~ 

t 
t 28-6-1888 aldaar, boer, trouwde 10-5-1845 in ~-
Smallingerland met 
HILTJE JANS FABER. 
+ 8-6-1824 te Bergum, dochter van Jan Wijtzes 

i Faber en Trijntje Harkes Vriesema. ~-
Kinderen: 

l.,Yf, ~;,,. WILLEM SIEBES. + 2-3-1846 te Nijega, jong gestorven. 
'v)~hî TRIJNTJE SIEBES + 5-5-1847 te Nijega, t 1889 aldaar, ~' 

trouwde haar neef WILLEM HENDRIKS NIEUWDAM. 
"tf>? AALTJE SIEBES + 16 - 5-1849 te Nijega, trouwde 

13-11-1880 in Smallingerland met ~-
./ W JOHANNES BERGA, boer te Nijega. 
'Î-0.~ WILLEM SIEBES + 14-11-1851 te Nijega. 

J IX. 
8890 ~E~~~=~8~V~L~!Mii~!!~V:D~M;893 aldaar, boer en ~ f kerkvoogd te Nijega(sm;), trouwde 9-5-1844 in , 

Smallingerland met MINKE GJALTS V.D. LEI, k 
( \ + 7-10-1821 te Nijega, t 1889 aldaar, dochter · 
··~ van Gjalt Lieuwes v.d. Lei en Hiltje Reinders 
~ de Jong. ' 

i 
Kinderen: l 

'v.t; . WILLEM HENDRIKS + 18-8-1845 te Ni.j ega {v 
'l{Ó:i. GJALT HENDRIKS + 9-9-1853 te Nijega , 
y/7 - SIEBE HENDRIKS + 19-2-1856 te Nijega k 
'tÎf~ HILLEBRAND HENDRIKS + 19-2..:1856 te Nijega, 

,r ~ t 18-1-1879 te Grootegast. 
... 

1 
\ 

l~ ..... ~ .. ,...,,.. . .,,. ",.,.._ . ....,. . ,.,,,,._, "~. J 
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f KINDEREN VAN W I L L E M A U K E S V L E E R en ~ 

. ~
~.. IX. 

8900 
HANTJE TJERKS BOTTEM:A. î'. t AUKE WILLEMS VLEER. 
+ 30-8-1830 te Warniahuizen, t 4-3-1881 te 
Oldeboorn, koemelker en landarbeider, trouw-
de 10-5-1855 in Opsterland met î 

" TRIJNTJE li!ELI,ES V.D. VEGT , . 

i 
+ 9-10-1836 te Olterterp, t 15-12-1890 te 01-

. deboorn, dochter van Melle"Rinzes v.d. Vegt .. ~· 
en Wijtske Jans Veenstra. ~ 

• Kinderen: ~ 

4(,r1 i WILLEM AUKES + 29-12-1855 te Oldeboorn, , 
t 11-2-1856 aldaar î J!ill , VIILLEM AUKES + 19-11-1858 te Terwispel, · i t 1884 in het krankzinnigengesticht 
te Franeker. ~-

/L/ t;v . HANTJE AUKES + 10-5-1861 te Terwispel, 
- t 1-6-1872 te Oldeboorn, 

~
l'f;/t.(}

1
.~ i il/IEL:GE AUKES + 10-6-1863 te Oostermeer, ~-

t 12-2-1874 te Oldeboorn 
WYTZE AUKES + 25-9-1865 te Grouw, 

' • t 2-6-1871 te Lippenhuizen 
JY°.·,t,;;·. ~ TJERK AUKES + 23-1-1869 te Tjalleberd, ~' 

f ~ t 19-4-1870 te Oldeboorn 

~ 

~~ Auke Vlillems Vleer was verslaafd aan de drank, wilde ~~ 

f niet werken, verspeelde zijn geld, dat hij van zijn 

vader kreeg om boer te worden en bracht zijn hele ge-

.~· zin naar de ondergang. Hij is wel een voorbeeld ge- ~-
~ weest om te laten zien welke gevolgen de alcohol ~ 
~ kan hebben! ~ 

i ----- t~ 

-
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~ Donderdag 26 oktober a.s. hopen wij met onze geliefde ~ 
_ ouders t' 
_ K. WIJNJA en W. WIJNJA - DE VRIES 

~ 
hun 25-jarig huwelijksfeest te gedenken. 

' 

Hun dankbare kinderen: Gerben, Jakob - Rita, Hanneke. i 
Sneek, oktober 1967. Grootzand 51. 

- - - - -

~ 
Op î 5 november 1967 is het 25 jaar geleden dat onze ~-· 
ouders 
S. NAUTA eh Y. NAUTA - WYNIA 

(" getrouwd zijn • . t Wij zijn dankbaar voor wat God hen en ons gegeven heeft. ~' 
De liefhebbende kinderen: Jaa·p - Joke, Dirk - Renskje, 
Germen - Jantsje, Otto en Rety. 

~-- Woudsend, november 1967. _ _ _ ~ 

.f Zondag 12 nov. hopen onze lieve ouders en grootouders ~ 
\V. NIJDAM en B. NIJDAM - WAALKES , 

~ 
hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. î 
Hun dankbare kinderen en kleinkind, 
Zuidlaren, nov. 1967, Tienelsweg 44. 

~.-. Op 21 december 1967 hopen ~n~e - geliefde ouders' en ~-f grootouders 
H. Tj. NIJDAM en J. NIJDAi\I[ - DE JONG 

~ 
te gedenken, dat zij 40· jaar geleden in het huwelijk i· 
zijn getreden. 

, Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en verdere familie. 
~) Amsterdam ( Osdorp-W. ) , Klarenburg II ( 1 e galerij) ... 

l~ Heden behaagde het de ~e~e-t~t-Zich te nemen voor ons ~ 
zeer plotseling, onze innig geliefde zuster en tante ~ 

~ l!ISKE WIJNIA i" 
geliefde echtgenote 'van H.H. Schraa, op de leeftijd 
van bijna 57 jaar. 

i Gez. 174. t' 
Sneek, 25 okt. 1967. 
J. v.d. Wal-Wijnia 

.... Do v"d" 'vValo 

~~·~·~'~·~·~'~'~·~·~'~ 
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~ Heden werd plotseling van ons weggenomen onze lieve ~ 
' zoon 9 broer~ zwager en oom ..... 

f CORNELIS DIKKERBOOM i 
echtgenoot van A.G. Dikkerboom-Loen, oud 45 jaar. 
Heerenveen, 25 okt. 1967. 

~ !:·~~k~!~~~~~~~~jdam. _ _ _ _ _ i 
Tot onze diepe droefheid overleed onverwacht, op de 

·r' leeftijd van 39 jaar, onze lieve schoondochter, schoon- · ~(-. 
. zuster en tante '(~ 

JANNIE WIJNIA 

t' innig geliefde vrouw van Tj. Wijnia. ·î' 
Heemskerk, 6 dec, 1967. 
Itens: ~·am. s. Vlijnia. 

". Hallum~ Fam. J. SmitG 

~,b Oudega (Sm.): Fam. P.O. Wijnia. i' 
~ Mantgum: Fani. K. Wijnja, 

Tzum: Fam. T. v.d. Meulen. 

t Itens: E. Wijnia, i' 
Rien: Fam. J. Boonstra. 
Sneek: Fam. H. Wijnia. 

' ~~ Itens: Fam. s. Wijnia. _____ 

1967

- ~ 

~ FAMILIE-NIEUWS. 11 november . ~ 

f 
Wij lazen: T.v. program N.C.R.V. Rien van Nunen als , 
Freerk Nijdam, de taxi-chauffeur in de nieuwe serie i 
nEerate man 11 , onder regie van Paul Cammermans" We 

' zijn benieuwd. 

~ 13 nov. 1967. Het zal voor-R~e~ v. Nunen voorlopi.g ( 
, nog wel heel moeilijk blijven om zich roem te verwer- ~ 

~ 
ven als taxi-chauffeur Freerk Nijdam in de nieuwe t' 
N.C,R.V, televisieserie 11Eerste man". Niettemin was 
de eerste aflevering niet onaardig. Het kan een gezel

J? lige serie worden. 

\ nov. '67. Zwemmen in d; Le;u;a;der overdekte vrije ~ 
> slag estafette 5 x 50 meter, Kees Nijdam te Leeuwarden. ~ 

~~~ ,~-~-~~ ~~~-~'~'d>''~ 
~-' , 
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~ Van het Gemeentelijke van Reekum Galary te Apeldoorn 1 

i ontvingen wij een uitnodiging tot het bijwonen van de • 
opening van de groepstentoonstelling groep van Apel- ~· 
doornse Kunstenaars "de Bent". Deze tentoonstelling, 

~
' die gehouden werd van 18 nov. t/m 10 dec. 1967,stond 

onder. leiding van Frits Grim. Er waren 11 exposanten ~-. 
o.a. Joop Nijdam. Van de uitnodiging konden we geen 

' gebruik maken, .maar wij hopen dat het een succes ge-
N weest is voor alle ~exposanten. ~-
b Red. 

( - - - - -

i 
Wij worden niet bepaald verwend met gelukwensen, maar 

. deze Engelse gelukwens willen wij ook U niet onthouden. i 
. Red. ~~ 

i 
May Peace, Joy and Happiness Be yours this Christmas ~-

Season. Jim + Gay Remington + girls. 
- - -

' 

Î 
' 

. AOL DOMNIES STHIED. }, 

. Een verhaal deur Jaap van der Woude. ~ 

Het .maoken van een neie preek·~ was veur aal Domnie .., 
N hooit een probleem west, maor dis keer wol 1 t niet ~ 
~ vlotten. "Die verduvelde Rieksie ook", gromde d 1 aol, 

maor zuk opiens zien funktie veur ogen haolend sluug 

i
' hie de ogen omhoog en lispelde: 11 Di t was eh •• een mis- i 

· se beurt veur mij". Toen daoluk daarop zien pen ook {~ 

·,. nog op de vloor viel, was dat veur Domnie opnei aan- , 
.\ leiding um zien gramschap bot te vieren en hie perbeer- ~·· .. · 

l_, de der zodaonig tegenan te schuppen, dat dizze handel-
f .Wieze van bovenaf onzichtbaar blieven zul. Toen dan de 
, ontstaone stilte niet deur vermaonings verbreuken weur, ~-. 

i greep d'aol de pen weer van de grond en begunde overnei. 
Hoe ter wereld mus hie een preek non zodaonig inkleden, 
dat zien volgelingen met ien zullen begriepen, wat hie , 

' veur har zunder naomen te nuumen. k 
~ Het was eigenlijk almaol kollimen deur die jeuzel van een . 
~ Harm, de jachtopziener, die aol Domnie urenlank was 
, komen vermuien met verhaolen over de dorpelingen, dei ' i zoas Harm zee, "as wilden an het streupen west waren".. ~ 
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t 11 En 11
1 zee Harm 7 

11 het zul zo nuttig wezen as Domnie l\ 

i 
in zien preek ies wees op het verkeerde hiervan en 

1
. 

der was der dan ien in het biezunder .••• ". 
Die ien in het biezunder, rees in gedachten toen 

• torenhoog tussen heur beiden op, en ze keken in het 

i..
. lachend

1
de ma?r niette~in slimme gezicht van Rieksie, î·. 

een ba aod1g mannegie. 
En toen har.Domnie in arren moede Harm beloofd urn 

. ~ der dan toch ma or wat an te doen. "Rieksie", mompel- ~-.. 
de Domnie en luut het "verduvelde", ditmaal achter-
wege, want diep in zien hart, mug hie het keerlie 
slim geern lieden. 

i Harm har het as een heilige taok beschoud urn Rieksie ~-
te griepen, maar hie was der nog nooit tegen opwas-

• sen west en aol Domnie betrapte zugzelf opiens op 

~ 
eenbhieldbred

1
e glhiml

1
adch ••• 

1
. "Foei" ,dzede hie hakrdop, ~-

en egun e vo se u gevuu an een un erpree waar-
in hij dudeluk en zunder urnwegen, kenbaar maakte, 
dat streupen geliek stun met roven en dat straf heur 

} ~
' deel zul worden en dat ••.••• enz. 

Zaoterdagsaoms toen het al duuster was kwam aol 
Domnie terug van een hoesbezuuk an verschillende ge-

~ 
mienteleden en gewoontegetrouw gung hie achterurn en ~~ 
stak de sleutel in de achterdeur. 
Het wol niet recht lukken en Domnie har al gauw deur, 
waorurn neet. Der hung wat veur en doe Domnie de "hin-

i
~~ dernis". ies betastte, bleek het een riekeluk gevulde ~~ 

plastiekbuul te wezen. Ienmaol in hoes, bij het licht 
van de lamp vergaapte d'aol zuk an een pracht van een 
haos met de neudige pakkies botter. De totaolpracht 

~ 
( 1 

wuur echter ontsierd deur een smerug stuk karton ~ 

waarop in een priegelug handschrift schreven stun: /! 
. , "Hartelijke groeten van Harm". e 
~i g::;~~1::i[ :~;: ~;;,:;:;,~:n;;, :;:;:;;;::;:n ~ 

ook elk en ien beurbij. As het klokgeluu over het , 
dorp galmde, hadden de meinsen niet veul haast en ~ 

.,. heur tempo was vvaoi"dig en staotig" Oolt dat ieY.te k:lei-V ne rrLannegien har gien 11aost ~ ;::;o oÎ en toe keek hie 
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~ umzichtig achterum en doe hie de grieze haoren van ~· 

l 
Domnie in de gaoten kreeg, mannevreerde hie zo, dat 
Domnie vlak an hum veurbij mus. Toen ze naost mekaor 
lupen, keken ze mekaor tegeliek an. 

' "Zwien", :fluusterde Domnie, Rieksie plompverloren toe. 

i Inplaots van verbaozing, zag Domnie in Rieksies ogen 
een oetdrukking van verhevenheid en een dik stuk ple

' zier, asof Domnie hum het mooiste toezegd har, wat 
~ maor meugelijk was. Doe Domnie de kaansel opgung huul 
~ hie de dunderpreek stief in zien haand. Ze zullen der 

(
. van lusten dis keer. 

Nao gebed en gezang overzag hie zien gemiente, en ifuh 
~ de kark opiens verdacht vol. 
~ Even vuul zien blik op Harm en op zien gezicht las 
, Domnie het zuut van de overwinning. 

~ 
Toen zien ogen wieder de kark deurdwaolden, zag hij 
Rieksie. In zien ogen las Domnie genegenheidmet een 
klein mengeltien van spot. 

' 

i 
Veur het volle geheur van de gemiente zuchtte Domnie 
toen hiel diep, dee umslachtig zien dunderpreek vot en 
zee: Gemiente, wij zult het in de preek van dizze zun

' dag ies hebben over het begrip 11 naostenleefde en dank
N baorheid 11

• 

~ Overgenomen uit het off. orgaan van de Ver. "Drenthe" •. 
' 

i 
' 

Swift had een bediende, die hem op een morgen, toen hij 
uit wou gaan, zijn schoenen ongepoetst binnenbracht. 
"Waarom heb je mijn laa_rzen niet schoongemaakt?" vroeg 
hij boós. "Daar wij toch dadelijk op reis gaan", luid
de het antwoord, "dacht ik, dat zij toch direct weer 
vuil zouden worden. 
Swif't zei hierop niets en trok zijn schoenen aan. Toen 
hij klaar was, beval hij de knecht dadelijk z'n paard 
voor te brengen, daar zij zouden afreizen. De bediende 
vroeg ·een ogenblik tijd, opdat hij even kon ontbijten. 
"Onzin", antwoordde Swift. "Waarom zou je ontbijten? 
Je krijgt toch dadelijk weer honger! 11 
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