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DE SCHOONMAAK. 

8lke maand is mooi. We houden van alle jaargeti den. En wat ge
lukkig dat we in een land wonen, waar we zo ech de vier getijder 
l!leebeleven. 
~ls de zon dan schijnt, dan kunnen we ons zo echt blij voelen. 
Maar in elk jaargetij komen ook regendagen voor. En juist "regen' 
is voor velen een dag van mislµkking. 
~ensen stroomden het stationgebouw binnen. 
~e waren als altijd zeer verschillend en het was de moeite waard 
om al die uiteenlopende figuren te bekijken Maar die dag hadden 
ie een ding gemeen. Ze waren drijfnat. 
[n de gereedstaande trein, zat ik alleen en ik verhuugde mij er 
~l in, een coupé voor me alleen te hebben. 
~ijn hoop vervloog toen een aantal pseudo-drenkelingen zich dam
pend door de deur naar binnen wrong. 
)nder meer waren het twee dames, en het eerste waarmede zij el
{ander te lijf gingen was over de schoonmaak. 
~atuurlijk dachten ze er niet aan nu het regende voor Pasen met 
ie schoonmaak te beginnen. 
ié, dacht ik, dat heeft miJn vrouw vanmorgen ook gezegd. 
~oen ik 1 s avonds thuis kwam, was mijn vrouw reeds met de schoon• 
naak begonnen. 
iat is de schoonmaak toch een wonderlijke koorts, en dat die koor 
üle dames aangrijpt. 
fanmorgen zei ik tegen mijn vrouw, (toen kon het nog) dat de 
schoonmaak geheel overbodig was, want immers eenmaal in de week 
;erd het huis toch al op de kop gezet. Mijn vrouw heeft gedaan 
tlsof ze het met me eens was. 
In nu is deze vreselijke schoonmaak koorts opgekomen. 
1orgen, zei mijn vrouw, vroeg opstaan mannetje, want dan gaan 
ie bedden en ma trassen eruit. 
lat was met toch te veel, en ik heb haar met mannelijke overre
lers kracht aan het verstand gebracht, dat schoonmaak overbodig 
.,ras. 
~oen nam miJn vrouw mijn rechter oor tussen duim en vinger en 
ieeft zij mij meegevoerd naar een emmer met zeer ~uil water. 
leet je wat dat is? zei ze. 
!atuurlijk wel, zei ik, dat is vuil water. Wat ben je weer goed 
>ij, zei mijn vrouw. 
ll dat vuil is allien gekomen-uit de vitrage van de voorkamer, 
iie jij zo schoon zo wit vond. 
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Ze konden nog wel een jaartje bli.jven hangen, volgens jou ten
minste. Ik wist nu maar al .te goed, dat de ko.orts er was, en dat 
ik mede werd ingeschakeld.Mijn reis ... voor mogen kon ik _wel opge ~. 
~oen ik de volgende nor gen wakker werd, was mijn ·vrouw al. beneden. 
Keihard hoorde ik het weerbericht door de radio. 
Het weerbericht was goed, tenminste voor d,e schoonmaak. Toen voe1 
de schoonmaakwoede in mijn vrouw. Wat ik_ moest doen? Dat blijft 
een geheim. U .mag er riaar raden, Gelukkig, wij mannen komen over· 
al goed door. De volgende dag mocht ik op reis,wat het regende, 
In mijn coupe zaten reeds een paar dames ook zij hadden het, hoe 
kon het ook anders, over de schoonmaak.Ze waren niet van plan de 
schoonmaak uit te stellen, want ook als het regende was er nog 

>veel te doen.Och .arme,dacht ik,het was de eerste keer dat ik 
medelijden met me zelf kreeg. 

ZUIDERZEETOCHT 19)':! De v('v0e1i-~~\\')1" 

De reis ging wel voorspoedig, na anderhalf uur hebben wij 
enige tijd op zee gerust. Het was mooi winterweer en we hadden 
wel een versnapering bij ons·, Het wqs erg stil om ons heen en wi 
hadden weinig zicht door een dikke zeedamp, zo nu en dan wat zon 
en de Loods zeide op het eerste eind, met het gezicht naar de 
zon en dan de linkerschouder naar de Lemstèrtoren dan kwamen wij 
op de staart van Urk aan. pe afstand was .:!:. 26 Km, en wij dachten 
zo wat op de helft te zijn en begaven ons dan al weer spoedig 
in de richting Urk. 

Toen wij dan weer een uur gereden hadden hoorden we de mist
hoorn ·van Urk al blazen als teken voor ons, de richting te be
palen. 

Onze loodsen hadden er niet veel werk mee, maar.het was voor 
ons een hele geruststelling dat het ijs erg dik was. Wij konden 

r niet doorslaan met een grote vissersbijl. Zo kwamen wij dan 
·óm half twaalf in de Urkerhaven aan en werden binnengehaald 
zowat door de helft van de Urker inwoners. De paarden werden uit 
gespannen, kwamen ieder bij een Urker boer op stal en werden 
goed verzorgt, waarna wij ons in de gelagkamer begaven en hier 
en daar rondkeken. Toen wij enige tijd daar waren, kwamen er 
ook bewoners van de Noord Holàandsche kust en van Overijsel 
en Gelderland, met enige auto's, waarbij met levensmiddelen en 
brandstof 

Na ons enige tijd met hen onderhouden te hebben, begáven wij 
ons naar het gemeentehuis, waarwij na een gesprek met de' 
Weledel.Heer van Gravenstein.- Burgemeester aldaar; een oorkonde 
in onvangst namen, waarop de.namen als voornoemd - datum - enz. 
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let was al weer half twee toen w:ij öns op de terugweg begaven 
•erst hadden wij nogal even gewàcht,want de Burgemeester wilde 
ins uitgeleide doen, maar de paarden werden zo druk, dat wij ons 
!oor de grote stroom van mensen niGtS meer Op de haven Vertrouwde 
m maar vertrokken zijn. N8, een uur op onze terugweg zagen we 
_n de verte iets aankomen, ook al langs het spoor van ons van 
's morgens, waarlangs ook wij tén naasten bij ons hi~lden. 
la enige tijd bleek dit de eerste auto vanaf de Lemmer te wezen, 
'n wel. de hoofdonderwijzer IJ.Oosten van Workum. Na 'allen gefo
;ografeerd te hebben en een gez0l!Jig onderhoud zijn wij weer 
1llen elk eenkant opgegaan. Laat mij nog even noemen, dat ook 
Ie vader van onderw.Oosten- destijds dé heer H.Oosten Follega ir--
1890 van de partij was, 

Later kwamen ons nog meer auto's van Lemmer tegen waaronder 
iok vrachtwagen met brandstof enz·. 
)m twaalf uur was bij ons in Follega; bericht gebracht uit Lemmer 
lat wij goed in Urk waren aangekomen, 
la eerst nog wat averij aan een der· sleden gehad te hebben, kwa-
1en wij dan weer om vijf uur in de Lemmer aan van een geslaagden 
•n volbrachte tocht over de Zuiderzee. In de volgende dagen, 
>edurende de eerste week van Maart '.29 ziJn nog dagelijks auto 1 s 
:ietsen naar Urk getogen, gedeeltelijk voor voeding enz en ook 
roor eigen ontspanning. 
~ater is men nog al eensper auto naar Urk geweest over het lJS, 
1aar toen was de afsluitdijk e:rr al en ook de ringdijk. N.O.Polder 
lk meen hiermede ons ondernemine van toen enigszins-belicht te 
1eben, namens allen, 

de Tochtleider - Meine P,Wienia Follega 43 - Brug 

wordt vervolgd. 

FRIES II. 

fadat wij de vorige maal .reeds een aantal voorwerpen bekeken,wel
rn werden aangeduid met het bijvoegelijk naamwoord "Fries" willen 
;ij thans onze wandeling voortzetten. 

Zeer apart is de "Friese nagelkaas". Een bekend en geliefd 
;rtikel.Wanneer men in een stad ~ls ;'1kl-mr, met haar wereldberoemde 
rnasmarkt, welke vooral gericht is op Edammer kass, een goede - . 
raashandel binnenstapt, dan vindt men onder de soms wel 20 of 30 
;oorten al tijd de Friese nagelk2,as, Een zij neemt een erenplaats 



in als een bijzonder produc't tiet zeer aantrekkelijke eigen.schap
pen. Zo is overal in den lande en zelfs oo.k daarbuiten. Dit 
valt des te meer 3p, daar gewoonlijk het vetgehalte de aanbe
veling vormt. We behoeven hier slechts het kenmerk 40+ neer te 
schrijven om dat te bewijzen. Welnu de Friese nagelkaas vehoort 
niet tot de vette kaassoorten, maar is een magere kaas. Zij 
wordt dan ook bereid uit afgeroomde melk, waar kruidnagelen en 
k<:,mijnzaad aan wordt toegevoegd. Daardoor V\)rkrijgt men een 
product van speciale. kleur en smaak, hetwelk voor de liefhebbers 
een nimmer vervelende traditie betekent. 

Nu we bij de Friese nagelkaas geweest zijn, will~n we:ook 
wel iets weten over de producent daarvan. Dat waren vroeger de 
_riese boeren of beter de Friese boerinnen. Haar taak is evenwel 
voor het grootste gedeelte overgenomen door de fabrieken. Evenwe 
deze producenten bedoelen wij niet. Onze gedachten gaan uit naar 
de leveranciers van de belangrijkste grondstof: de melk. En ze 
komen we dan bij het Friese rundveeras, .de glorie van Friesland 
.ja zelfs in zekere zin de glorie van Nederland. 

Het Friese rundveeras kenmerkt zich door een zekere adel. 
Vooral de fijne mooie kop en de slanke romp geven dit ras iets 
voornaams. Wie in d.e zomer zich de tijd gunst om een weide met 
Fries vee een poos rustig gade te slaan, wordt verrast door de 
schoonheid, welke hem daarin geboden wordt. Het zwart-bont~ 
dat overheerst, is toch ne;rgens eentonig, aanwezig als het is in 
talloze variaties. 

Zullen we nu we toch bij de boerderij gekomen zijn, tevens 
even gaan.kijken bij het Frièse schaap. Helaas kunnen we hier 
niet steeds spreken van "is". Bijna hadden we moeten zeggen 
"was"• De fokkerij van het echte Friesche schaap is jarenlang' 
-eer verwaarloosd. In 1884 scheen het bijna-uitgestorven. De 

·öChapen, welke men nu in Friesl.and het meest ziet, komen voort· 
uit bet Lincolnras. Na 1884 zijn enkele fokkers zich speèiaal 
gaan.bezighouden met het instandhouden van het echte Friese 
schaap,d~t dikwijls als het beste melkschapenras wordt beschouwd 
Zo bleef het ras voor uitsterven bewaard. 

En vanzelf komen we nu ook bij het Friese paard. Het paard, 
een edel dier, waarbij we niet spreken van "kop" maar van "hoofd 
niet van "poten" maar van 1lbenen". 

Het Friese paard is een oud ras, dat eenmaal wereldberoemd 
was, doch dat in volle zuiverheid zeldzaam geworden is. Voor·al 
als koetspaard heeft het Friese paard glorie-tijden beleefd. 
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et Frî'e-se paard wordt ons beschrevën als sierlijk, maar niet 
terk. Vooral het benenwerk is zwak. De harddravers, welke er· 
i t voortgekomen zijn, waren dan· ook korte baan·· renners. Voor 
e lange baan waren zij te zwaak~ 

·we moeten natuurlijk goed begrijpen,dat, wanneer wij spreken 
ver het Friese paard, wij bedoel·an het aldus genoemde ras, niet 
e paarden die in Friesland voorkomen. 

Het Friese paard, als ras, kwam ook in Groningen voor. Hier· 
as het wat ·zwaarder, maar is nu geheel verdwenen. Ook het wat 
leinere Drentse paard behoorde tot het Friese paard als ras en 
ok deze groep is verdwenen. Meer naar het Zuiden, op de Veluwe er 
verijssel, zijn er nog de Zwolsè zwarten, die ook tot het ras va:r 
et Friese paard worden gerekend, 

Een volgende maal hopen wij nog weer verder te gaan met enkelE 
riese specialiteiten. 

lkmaar H.Nijdam Lzn. 
FAN IT FRYSKE MED. 

n de rij van de reeds verschenen jaarboekjes van het Genealogysk 
urkforban is dat van 1960 het tiende deeltje. Een jubileum uit
avEl dus, Daarom heeft de redactie gemeend dit jaarboekje een 
nigszins feestelijke aanzien te moeten geven. Het boekje is 
evat in een half-stijve band van zacht bruin-grijze kleur met 
nkel ~p .de buitenkant in een fraaie en sprekende letter titel 
n jaar van uitgave, sober en stijlvol. Het papier is van goede 
waliteit en het boekje is rijk geïllustreerd. 
et eerste artikel in het boekje is een in Memoriam gewijd aan 
e overleden voorzitter van het Wurkförban, de Heer A.J.Glastra 
an Loon, geschreven door de secretaris van het Wurkforban : . 
• s. Roorda, Bovendien geeft het'bóekje de kwartierstaat van de~ 
eer Glastra van Loon, De Heer H,G,van Sloten, van het begin af 
én der redact<)uren van het jaarboekje , heeft een artikel ge
chreven. Tien jaren Genealogysk jierboekje. Daarin zegt hij, dat 
ndanks vele moeilijkheden, de r"daetie met recht trots mag zijn OJ 
e reeks jaarboekjes, Deze boekjes werden steeds gunstig ·~ntvangei 
n. peoordeeld. Zelfs moest er van sommige dEél tjes een tweede dr.ul 
cird.en opgelégd. 
atuurlijk bevat het boekje ook weer de gebruikelijke overzichten 
~n de. werkzaamheden van het Wurkforban van sept '58 - sept t 59 · 
.lsmede het jaarverslag_ van de Fryske Rie foar Heraldyk. 
':ij vinden ·er ook in gegevens betreffende openbare instellingen, 



- 6 -
)Ommissies, en verenigingen, welke werkzaam z1Jn op het gebied 
ran geschiedenis, oudheid en heemkunde, geslachts, en wapenkun
le in de provincie Friesland. 
rer gelegenheid van deze tiende uitgave hebben bekende publicis
oen in Friesland: J,J,Kalma, M.P.van Buytenen, J.Tj,Piebenga en 
1.G.van der Wielen hun visie in zeer interessante en leerzame 
irtikelen op de genealogie ten beste gegeven. 
le Heer W.Dolk geeft een toelichting op .e familie~antekeningen, 
;ahais, alsmede een genealogie betreffende de Cahaisf, 
Tooral de familie-aantekeningen, geschreven door Samuel Cahais ( 
'.1715-1805), meester rijglijfmake~ te Leeuwarden later aange
mld en gecorrigeerd door diens neef Ds Isaäc Gahais (1751 1818) 
~.jn het lezen meer dan waard en wel om verschillende redenen. 
lerst krijgt men enig inzicht wat het voor veel protestant3e 
faJllilies in Frankrijk moet hebben betekend, dat in 1685 het Edict 
ran Nantes werd opgeheven, waardoor deze families om des geloofs 
;ille het land moesten ver la ten en een nieuw bestaan moesten 
;oeken in de vreemde G,a, Nederland en Engeland, Het wekt on
;illekeurig vergelijkingen op met wat wij in onze tijd noemen de 
1di splaced persons11 • 

ferder geeft het ons een beeld over de familie-verhoudingen in 
ie 18e eeuw, de vaak patriarchale verhouding tussen de groten 
ier aarde en de eenvoudige mensen, De schrijver van deze aanteke~ 
lingen is een diep gelovig man, maar zijn geloofsvoorstellingen 
loen ons wel wat kinderlijk aan en wij leren beseffen, dat er 
ln twee eeuwen tijd heel wat is veranderd op maatschappelijk en 
>eestelijk gebied, 
len groot deel van het jaarboekje wordt in beslag genomen door 
rnschrijving van de genealogie va:1 de familie :Beekhuis, · 

i.n de ~hand van Jhr. 1,1~·J. v .Lertnep. 

1ochten er onder ons familieleden zijn die op de één of andere 
;ijze geparenteerd zijn aan de Beekhuizen~ dan zullen zij zeker 
net veel interesse van deze genealogie kennis nemen 
Teel leden toch van deze famil_ie munten uit op wetenschappelijk 
>ebied: genees- en rechtskunde, theologie en bekleedden vroeger 
3n ook nu nog veoraanstaande posities in de maatschappij. Boven
lien is het artikel.verlucht met enige sprekende portretten , 
'lij zouden nog vèei- interessants uit bet boekje kun.nen aanhalen 
,,v, het artikel ·van de Heer D,J,van der Meer_, Nij ljocht op de 
lldste generaesjes fan de slachten Van S·•hel tinga en Heixa.n 
m dat van de Heer K,M.v.d.Kooij: Tsjerke en Heraldyk'; . 

zie vervolg blz.1 
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1EBOREN 

KORNELIS 

zoon van 

Hessel Wijnja 

Cornelia Postma 

Jaa~tmeer, dec. 1959 • 

GEBOREN 

ERRIT JAN 

zoon van 

Johannes Vleer 

Bokje de Vries. 

Weidum, jan. 1 60. 
... ·························-··········· ················-·· .. ························ .. 4 ............... " ..................... ·············-··············-····· ·······························--················· 

1EBOREN 

AALTJE ROELOFJE 

dochter van 

Beene de Leeuw 

Jeltje Nijdam 

)udehaske, jan. 160. 

·······--···-·-····· ........ " ....................... ······+····· 

iEBOREN 

SIEBREN TJIPKE 

zoon van 

Hein Wijnia 

Baukjen de Ringh 

lneek 1 febr. 160. 
' 

GEBOREN 

. CORNELIA GEESKE 

doch.ter van 

Anthonie Winia 

Saakje de Vries 

Follega, jan. 150 

Door Gods goedheid werden 
;•ij verblijd met de geboor
te van een zoontje 

ANNE DIRK 

Wij noemen hem André 
De dankbare ouders 
D.v.d,Galiën 
Kl.I.A.v.d.Galien-Nijcla! 

Bussum, 21 febr. 1960. 
Dwarslaan 8 
Tijd, _D:i,a.aonessenhuis lfaarden. 

·····················-····--·············· ································-··········--····.L········-······--···············--······-········--···············-············-···-···········--.-·-······-· 
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ONDERTROUWD 

Klaas Dekker 

te Oosterend 

en 

Sjoukje Winia 

te Follega 

Jan. 1960 • 

Aah de Chr. Kweekschool te 
Sn.aek is o.m. geslaagd voor de 
akte van volledig bevoegd 
onderwijzer 

de heer H.Nijdam 

te Oosthem. 

18 januari f60. 

.......•..•.•• " •...... " •....•......•.•.•....••.....••....•..••.•.•......•..... - .•....•••....•..................•.. j •• ·············---··························-·-·····································-························-···-

HARLINGER TWEELING OP VER
J AARSVIS ITE BIJ DE 

PRINSES. 
Harlingen-Een deputatie van het 
Prinses· Margriet Fonds heeft 
Prinses Margict gisterniddag een! 
geschenk aangeboden. 
De deputatie, die op paleis 
Soestdijk de prinses,· het pete
kind van de Nederlandese koop
vaardij, een boek en de gebrui~ 
kelijke verjaardagstaart aan
bood t.g.v. haar 17de verjaar
dag, bestond uit Johannes Corne
lis de Boer en Taerts Doeke de 
'oer, een 10-jarige tweeling 

-Uit Harlingen met hun moeder, 
mevrouw A.dè Boer-Houtman,als
mede mevr.S.Wijnia-Taekema,lid 
van het Comité Harlingen van 
het fonds. 

WIJNIA DUIDELIJK DE SNELSTE 
IN JUBBEGA. 

Jubbega - De ijsclub Eendracht 
te Jubbega aan de Streek hield 
gistermiddag een hardrijderij 
voor mannen. Daar er zich voor 
deze wedstrijd slechts tien 
rijders hadden aangediend be
sloot het. bestuur er een A-
en B-rijderij van te maken.· 
W.Wijnia uit Uitwellingerga 
toonde zich in alle ritten 
vrij duidelijk de sterkste, 
zodat hij tenslotte bes1ag 
legde op de eerste·prijs 
van twintig gulden. 

······-Tï.;EE····ÏN .. ËÊN·-··ÏN-wA:iüëËNs·~······-· ·····-·--··-··-·········- ·-··--··--·····--·-·-----··· 

Man- en vrouw tazamen een, maar ook tezamen·-·honà.erd jC!.ar, zo 
liggen de kaarten .in Waaxens, gemeente Hennaardëradeel, waal:; 
boer Mijdam niet alleen precies even oud is als zijn vrouw,maar 
beiden ook op dezelfde dag hun verjaardag vieren~Als ar sp.rake 
is van het eenzijn van man en vro.uw,dan wel hier. De week zijn 
ze vijftig jaar geworden. 

····-··-····-··············-········································"-·-··········--·-········-"-·······-···,..··--····---·-"······--···-··-···--·········-····························· ... ···---······-·········· 
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. an de Badweg in Rottum is een merkwaardig experiment aan de 
:ang , zo althans zou je het kunnen noemen. Nauwelijks opgemerkt 
.oorde meeste voorbijgangers wordt hier een nieuw huis in een 
·ud huis gebouwd en werkelijk er is geen woord Frans bij, Opper
·lakkige kennissen, die op de hoogtë zijn van de nieuwbouwplannen 
·an de opdrachtgever, de schilder R.Wijnja zeggen vaak: 

Der gebeurt naait hwat", maar gisteren, toen het ons gegund was 
en kijkje te nemen, waren enkele binnenmuren al tot zolderhoogte 
pgetrokken, UNIEK, 
E IDEE is waarschijnlijk vrij uniek. Zij is ontsproten aan de 
rein van de aannemer , de heer H~Fabriek te St,Johannesga en 
.en zou haar een vereenvoudigde versie kunnen noemen van de te
:enwoordige toepassing om met plastic aan bouwwerken een afw·eer-c-· 
cherm te geven tegen weersinvloeden, Het kon in Rottum allemaal 
eel goedkoper doordat het oude pand, een klein formaat boerderij 
och ten offer moest vallen aan de nieuwbouw. Waarom haar dus nie 
·oo~lopig te laten staan en binnen het loze' ;omhulsels (want dat 
s het op dit moment ) alvast begonnen? 

VOORDELEN. 
LDUS GEZEGD, aldus· gedaan, Het werk is nu, buiten de fundering 
m, ongeveer drie weken gaande en de ervaringen zijn tot volle 
evredenheid , Het "casco" van de oude boerderij omkapselt de 
ele nieuwbouw en alles wat een dragende functie had is zoveel 
.age.lijk weggebroken. Om niet tot het uiterste te gaan heeft 
.en een steunbalk voorlopig moeten hDndhaven en omdat die precies 
en binnenmuur in tweeën splitste is daarin een ruimte uitge
paard. Bij alle voordelen is er één nadeel: geen groot, maar wel 
en lastig, Dat is het gegrek aan voldoende licht, waarin men 
ater op de dag voorziet door het aansteken van een petroleumlam11 
n een vergasser. 

GELIJK HAD HIJ. 
ITERLIJK is aan de boerderij vrijwel niets merkbaar van wat er 
n het verborgene geschiedt, maar binnenin groeit de toekomstige 
oning van de heer Wijnja snel naar zijn uit·erlijke vorm: een 
amer, een keuken, drie slaapkamers, douche, w.c, enz, Dat is iet 
·oor Fries Mozaïek zei een onbekende tipgever, die ons opbelde: 
.ij had volkomen gelijk. Een huis in een huis, en dat te Rott;um 
aar nooit iets gebeuren.zou, 
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Ulbe Wijnia van Bozum op klompen naar het Midden-Oosten. 
Twintig stuks fokvee en zes kanaries in een grote DC 6. 
Dat was wat op Schiphol om een.20-tal koeien en zes kanarie
pietjes per luxe DC 6 naar Teheran te sturen. 
Maar het is gelukt. 
Wanneer U dit leest zijn de koeien allang in Iran en is Wijnia 
al weer thuis. 
Hij is toch maar de 'eerste veebègeleider geweest die een hele 
DC 6 tot zijn beschikking kreeg. 

-------
Hieronder staat een gedichtje van een nmchtje van 14 jaar. 
De ouders zouden graag willen weten of hieruit mag worden aan

~ genomen dat he't meisje het schreef naar de indrukken die tot 
haar kwamen of dat het uit andere hoofde moet worden verklaard. 
Wie zal het ontzenuwen? 

Graag uw mening. 

DE STROOPKWAST. 

In iedre klas der H.B.s. 
daar wordt gesmeerd, gestreken 
En al die met de stroopkwast loopt 
die heeft het goed bekeken! 

De mensen zijn er van gediend 
Er wordt gesmeerd met ijver 
Al meen je er ook vaak niets van, 
lt kan schelen in je cijfer! 

En als je dan van school af bent 
Op eigen benen staat 

Redacteur. 

Houdt dan de stroopkwast bij de hB.nd 
Wie weet, hoe goed lt dan gaat. 

Want wie je ook vleit met vals gepraat 
Een vrouw of wel een man 
Men wil zo graag bedrogen zijn 
Een ieder houdt er van. 

Dus is het leven, en op school 
Op ieder ogenblik 
De strooppot en.de kwást er bij 
Deel uit, een flinke lik! 



FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1959. 

Saldo 1Q58 f. 96.64 
Nagekomen betaling 
over 1958 2.~ 

Familiedag 1959: 
Reservefonds· 
Im;ohrijfgelden 

1 aan ·Donaties (contributies) 
~ Abonnementsgelden N.T. etc, 
~ Aans~haffinsfonds 181.95 
. 1 ~rijwillige bii.~drag!IJ 178.85 

f:liervoor('in 1959 

f. 98.64 

700.--
572.50 
309.50 

- 1076.25 

Losse verkoop Nijdamstra boek 
360.80 
26.--

f. 3143.69 

=========== 

Uitage "Nijdamstra Tynje 11 

Kosten Familiedag 1959 
waarvan batig saldo gestort in 
het aanschaffingsfonds 
Donatie Fryske Akademy 
Drukwerken 

f. 295.92 

- 1272.50 
10.--

3.90 
Porti 1 s telefoonkosten 44.82 · 
Reis en verblijfkosten 15.40 
Vergaderkosten -.--
Bijdragen Rijksschatkist 10.--
Reservering aanschaffingsfonds- 360.80 

. Reservering familieboek - 1089.20 
Saldo 1 januari 1960 41.15 

f. 3143.69 

========== 
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0 N T V A N G E N 

vrijwillige bijdragen in 1959 voor· het Aanschaffingsfonds. 

~~~-----~-~-=-'_"'-'_"'-'_'it-___ '"-'_"--'_;:__:"-"-'o.....oo.....o;._.o-~-'--"-;...c:-:......:;-:....c:-:....- - - - - - -

H~N. te A 1.50 A.N. te G 1..-- G"H-.N" te 0 1.50 
D.c.N. re A 1;50 P.H.N. te G 1;50 J .d •. J ... N te s 1.50 
A.J. te A 1.50 P.S.N. te H 1.75 A.V. te s 1. 50 
D.N. te A -.25 E.N-d.R. te H 1. 50 J.F.N. te s 1. 50 
C .J. -G te A 3,25 A •. J. V. te H J .• 50 F.E.N. te w 1; 50 
R. d.G-Nte c 1.50 o.w. te H 0.75 T,V-N te w 1. 75 
G. \1. te D 15.30 G.W. te H 2.50 A.K.-N te z 3.--
"'l;A.-W te D 15.30 s.w. te H G.50 K,H-J te 0 -. 50 

----R.A. te D 4;50 A.Il:,-N te H 1;50 J.K.N te s 1.50 
G,A.N. te E 1;50 J.Y.-W te L -;50 H"W. . te p . 1;50 
P.v.d.Bte F 2.50 H.T •. N. te M 1. 50 Familiedag 100.--

1 
TOTAAL f. 178.85 

N,B. Het verbindingsteken (-) in plaats van "punt" duidt er op, 
dat voor deze initialen de aanduiding: Mevrouw behoort te 
staan. 

KERSTPUZZEL, 
De oplossing van dit invulraadsel was als volgt: 

BE E LLJK 
VE E Je N DEL 
VE R GU I. ZEN 
ER ·F LA T ING 
AN T IT H ESE 
PR E DI c AAT 
LI E RD I CHT· 
WI N DS T OOT 
HO 0 FD S TUK 
KO F FI E DIK 
AR M BN Z ORG 
FI E TS N AAF 
LE E GL 0 PER 
MA R SO R DER 
GE L DK 0 ERS 
LE E SW 0 EDE 
ON D ER V OED 
ME E DI N GEN 

Op de 3e rij van bove 
naar beneden en op de 
6e rij van beneden. 
naar boven staat dan 
de aanmoediging welke 
op al onze leden v.an . 
toepassing is namelij 

"WERFT EEN OF' MEER LËDEN'' 

VOOR ONZE STICHTING", 

(lé.esdorst) 
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NA LOTING VIELEN DE BOEKENPRIJZEN 
TEN DEEL AAN: 

Neef O.Nîjdan,· 

Johan Willem Frisostraat·2s 
Sneek. 

1 e prijs_ 11Geillustreerde os;..15 
Omnibus door Kirst 

en 
"Engelandvaarders"' d'oo.r Norel 

Nicht J. Veens t'ra-Ni j dain 

Burgemeester Wutewec 96 
Draohten. 

ae prijs "Zuster Luc" door Katleyn Hulme 
en 

"Het Achterhuis" door Anna Frank_. 

Neef W.P.Nijdam 
85 te Rauwerd; 

3e prijs "Het dubbele Leven van Dr Gerhard 11 

PROFICIAT ! C.van der Schoot Azn. 

-.-. -"-.-
AN IT FRYSKE MED. vervolg v.blz. 6. 

it vorenstaande blijkt overduidelijk, dat wie belangstel-
ing heeft voor genealogie en aanverwante wetenschappen veel be
angrijks wordt geboden in dit boekje. 
ij bevelen da.arom dit boekje ten zeerste àan. 
et is te verkrijgen bij de Fryske. Akademy, Coulonhûs Leeuwarden 
f bij de Uitgeverij Laverman te Drachten. 
estel het spoedig, opdat U-niet word.t teleurgesteld, dat de 
plage reeds is uitverkocht. 

A.Vleer. 
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DOE ••••••••••• ZOALS VELE LEDEN 

• 
Stort of gireert Uw contributie over het eerste half jaar 1960 
v66r 1 april a.s. op gironummer •, 

!'l2. 67. 24 

t.n.v.penn. Nijdamstra-Stichting, Sneek. 

Het is U bekend, dat de contributie bij U thuis geind met 
_50 cent incasso-kosten moet worden verhoogd·, zodat er alles 

voor te zeggen is het verschuldigde uit eigen beweging over 
te maken. 

Het blijkt nog steeds nodig te.zijn, de bedragen te vermelden, 
welke betaald dienen te· ·worden. 
Lidabonné r s be.talen f. 4. 25 pèr half jaar. 
Gewone leden (donateurs) f. ·1.- p_er half jaar. 

Lidabonné 1 s die tevens de contributie (resp.donatie) van htÎn 
gezinsleden overmaken verhogen dus dehalfjaarlijkse contri
butie ad f. 4;25 met even zovele guldens als er gezinsleden 
donateur.zijn. 

Vanzelfsprekend is er niets op tegen tweemaal dit bedrag 
(dus over het gehele jaar) over te maken indien U dit gele
gen komt. 
E.conomisch bekeken is hiéralles voor te zeggen. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

De penningmeester. 
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~ESTUUR N I J D A M. S T R A - S T I C H T I N G 

Voorzitter T.Nijdam, Çoornhertstraat 12, Leeuwarden, 
tel 05100 - 22167. 

Secretaresse: M.H.Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat 21, 
Leeuwarden" 

Penning!Ueester: C.van der Schoot Azn. Leeuwarderweg 63, 
Sneek, tel. 05150 - 3028. 

LEDEN: 

P.Agema-Wynia, Stationsweg 18, Dokkum. 
H,Nijdam-Smit, Paterswoldseweg 132b, Groningen. 
M.P.Wienia 1 Nieuwedijk'75. 1 Lèm:ner. 
A,Vleer, H.Sytstrastraat 18,. Sneek. 
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