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Kwasjiokor

VN-troepen bezetten

r\E VROUW droeg op de rug een

gendarmerie-gebouw
in Elisabethstad
-

Troepen van de Verenigde Naties hebben
LEOPOLDSTAD (Rtr.)
het
zich een weg naar het hoofdkwartier van de Katangaanse gendarmerie mheett
Dit
gebouw
en
het
bezet.
Karavia-district van Elisabethstad gevochten
hadhet VN-hoofdkwartier in Kongo vrijdagavond meegedeeld. De troepen noorten
Albertstad,
den Katangaanse versperringen uit de weg geruimd. In
paraden van de Katangaanse hoofdstad, zijn ongeveer duizend Indonesische trekchutisten aangekomen die zich gereed maken om de hoofdstad binnen te
ken. Het burgerpersoneel van de Verenigde Naties is opgedragen, Elisabethstad te verlaten.
deze actie bevolen nadat er reeds geHet VN-onnerbevel in Kongo heeft tot
geschoten
en zch rond de Katangaanse
was

üssenpozen
vlvincidentenMhadden
afgespeeld. . D «
nöoSd
«X?
toen -*lJta ens
een hoogtepunt,
nacht van
openden
dagen

durende

—

6

volg

donderdag op vrijdag

VN-zegsl.eden

op VN-troepen die rond de stad

Kataneaanse militairen het vuur
Katanganen zelfs mortiervuur af.
waren gelegerd. Vrijdagmorgen vroeg gaven de
Tsjombé om zijn troepen binVolgens VN-functionarissen lijkt het er zonden aan
een
half
uur terug te trekken, of er
troepen
nen
zijn
op, dat president Tsjombé
oorlog uitbreken".
„algemene
zou
een
niet meer in de hand heeft. Het KatanKatangaanse prevan
de
verzoek
Een
toezegging
gaanse staatshoofd had de
ministers
hierover te
zijn
sident
om
gedaan, dat het vuren vrijdagmorgen raadplegen werd van de hand gewezen.
geom 06.00 plaatselijke tijd zou wordenVolKort daarop deelde het hoofd van de
staakt, maar dat is niet gebeurd.
in Kongo, Robert
gens sommige meldingen zouden Isjombe VN-vertegenwoordiging
had opgehij
dat
contact
Gardiner,
mee,
en zijn ministers de Katangaanse hoofd- nomen met secretaris-generaal Oe Thant
stad verlaten hebben, maar de berichten
bij ElisaDe ge- en dat alle wegversperringen
hierover zijn nogal tegenstrijdig.
noodzakelijk zouden worbethstad
indien
hevigste
de
Vechten in Katanga worden
opgeruimd. „Wij zullen zover gaan
genoemd sinds december van het vorig den
kunnen", zo verklaarde hij. Spoewij
als
laar. In Elisabethstad zelf was de toewerd bekend, dat het hoofddig
daarna
net
stand uiterst verward. Omstreeks
van
kwartier
de gendarmerie in het Kaelekzonder
middaguur kwam de stad
was
ravia-district
bezet nadat de verzitten.
triciteit en water te volgden
de weg waren geruimd.
uit
sperringen
vrijelkaar
De gebeurtenissen
dag in snel tempo op. 's Morgens vroeg,
Bij VN zeven gewonden
to en de strijd in alle hevigheid gaande
dat
Hoewel president Tsjombé het ultimaWas, werd in VN-kringen vernomen
tevan de Verenigde Naties zou hebben
fronten
een
tum
twee
men op minstens ondernemen.
Tevoren verworpen, nam de strijd bij het invallen
genaanval wilde
te van de duisternis wat af. Volgens een
Was de VN-troepen opgedragen, alleen
doel
Het
VN-woordvoerder zijn bij de gevechten
zelfverdediging.
schieten uit
een
zoals
voor
zover bekend zes Ethiopische VNzou,
van deze tegenaanvallen
zrjn soldaten en een Indiër gewond. Er is
gevangenneming
de
VN-officier zei,
van de huurlingen die waarschijnlijk de geen melding gemaakt van doden.
van de NV zei later,
hand hebben in de Katangaanse aanval Een woordvoerder
dat Tsjombé nog steeds in zijn ambtswoen de Katanganen aanzetten om op ons ning
Is. De Katangaanse ministers heeft
t* blijven schieten.
men echter al verscheidene dagen niet
Tsjombé laten kijken gezien. Het is mogelijk dat zij naar de
mee, dat rimboe zijn gevlucht. Men acht de kans,
Een Indische officier deelde Tsjombé
dat Tsjombé de stad zal verlaten, niet
president
VN-functionarissenhadden
meegenomen groot, omdat de troepen van de VN alle
donderdagnacht
wegen rond de stad beheersen.
buiten Elisabethnaar de golfbaan even
stad waar Indische troepen door de Katanganen onder vuur werden genomen,
te laten
om de Katangaanse president Tsjombé
deden.
mannen
zijn
zien wat
zorhad daarna beloofd, ervoor te zullen
gen dat het vuren gestaakt zou worden,
met gehetgeen
naar later bleek

Eigenlijk voert de gisteren weer gehouden Weststellingwerfrit door en langs de
mooiste plekjes van Friesland. Het is

dan ook geen wonder, dat deze sterrit
zoveel trouwe aanhangers telt. Hier
enkele deelnemers by de molen in het
reservaat-Lindevallei. Voor een verslag
van deze prachtig geslaagde toertocht
zie men elders in deze Friese Koerier.

Meisje overleden
na val op ijs

—

NIEUWEHORNE
Het negenjarig
dochtertje van de familie Sj. Rozenberg
is vrijdagavond na een val op het ijs
overleden. Het meisje, Froukje genaamd, was met andere kinderen op de

na afloop van de
gistermiddag gehouden hardrijderij. De
bestuursleden van de ijsclub en de mees»
te anderen hadden de baan al verlaten.
Tussen vijf uur en half zes, toen het al
bijna donker was, is het meisje gevalen en daarbij blijkbaar zeer ongelukkig
met het hoofd op het üs terechtgekomen. Zij werd naar huis gebracht en is
daar enige tijd later overleden.
ijsbaan achtergebleven

Voorkeur Centraal Comité: Van Eijsden

Roolvink is favoriet bij

—

—

beurde
geschoToen'vrijdagmiddag nog steeds van
de
ten werd, had de bevelhebber
VN-troepen in Katanga, de Indische gegeneraal

1,

Prem Chand,

een ultimatum

het weer

(Van onze weerkundige medewerker)
8 uur.

Barometerstand:

hedenmorgen

1009 mb (= 757 mm).
Tendens: onveranderd.

-

Temperatuuruiteraten: max. 3.1 gr. C.
(-1.3); min.-6 gr.C. (-3.9).
Geen neerslag.
B.
Zondag: zon op 8.48, onder 16.38,
ftaan op 11.13, onder 20.45.
"
Maandag: zon op 8.48, onder 16.39;
'"aan op 11.43, onder 22.03.

Opstekende
oostenwind

het plaatIn de afgelopen nacht kwam
vorst
strenge
selijk in Nederland tot
Holland
meldde -10, Hoek van
-11 gr. C, Den Haag en
ven -9, De Bilt en IJmuiden -8, Schiphol -7 graden Celsius. Portugal fc_-M#
tae«tt
Een depressie boven
Tussen
uit
Frankrijk
haar invloed orer hogedrukgebied bo«it minimum en een
Scandinavië versterkt dit weckende
0e aanvoer van koude lucht uit oost tot
tot
richting. Bij
Noordoostelijke
«1
Jachtige wind zal het f wellicht nog

Maastricht

«£

.^

,

>

matige,
.

«raden vriezen, plaatselijk
*ta meer. De kou zal een stuk onaanis perse "« »
Renamer worden. Dooiuit,
dat 1963 kouu
Het ziet er naar

>SÜSfö

voor Friesland.Bewom
vanmiddag
tot morgenavond)
_Op
enkele opklaringen.
plaatselijk
*»«
droog, maar later een
plaatsen
«" meeste niet uitges oten. Matge, tot
oostelijke wind, aanhoudende

_

vorst, 's nachts meest matig.
Verdere vooruitzichten: Voortduren
van
de kou.

AR-kiesverenigingen

Piloot dood, passagiers ongedeerd

Convair vliegt tegen
dijk op Zestienhoven
—

Op Zestienhoven is even voor twaalf uur een vliegBridge, die deel uitmaakt van de British United Air
over de kop geslagen, waarbij de piloot, John Tootill, beFerries, bij de
in de zwaar beschadigde cockpit en dodelijk werd gewond.
klemd raakte
Katy Wood, werd met lichte verwondingen aan het hoofd
stewardess,
De
de heer Barton.
naar een ziekenhuis gebracht, evenals de boordwerktuigkundige,
ontslagen.
behandeld,
uit
het
ziekenhuis
zijn
werden,
na
te
Beiden
werden geen van allen ernstig gewond. De eerste
De twaalf Britse passagiers
Ron Richer heeft vermoedelijk een shock.

ROTTERDAM (ANP)
tuig van de Channel Air
landing

FR WONEN nu meer dan 3 miljard
" mensen op de wereld, dat is een
onvoorstelbaar grote hoeveelheid:
3.000.000.000, drie duizend miljoen. In
officier
het jaar 2.000, waarin het eindelijk
vrouwen
passagiers,
„Pont
de
onder
wie
en
toestel,
de
en vree zou moeten zijn, zullen
pais
verongelukte
Het
pc" is een Carvair, een voor het kinderen, het vliegtuig te verlaten. De er 6 miljard zijn en die o miljard
meer
van passagiers on auto's om- passagiers en de beide licht gewondp zullen vooral geboren
vfrvoer
worden in Afribemanningsleden werden voorlopig ongebouwde DC-4.
ka, Azië, Zuid-Amerika. Dat wil zegDe Carvair vloog tegen de zgn. Bo- dergebracht in het restaurant.
De cockpit van het toestel is zwaar gen: er worden natuurlijk veel meer
vendijk, die de landingsbaan in het
Het duurde meer dan een geboren dan 3 miljard, want
noordoosten scheidt van het polderland- beschadigd.takelwagens
van al die
haar uitelkaar
schap. Op die plaats zal tzt de baan uur voor
nieuwe
kinderen
gaat
meer
dan de
hadden getrokken.
worden verlengd.
helft
weer dood voor ze tien zijn, door
Direct na het ongeluk werd het
De gevolgen waren direct zeer ernvliegveld afgesloten voor andere rei- honger en ondervoeding. Van alle
stig: een lichtmast knapte af en het
zigers en de pers. Door persoonlijke mensen op de aarde heeft de helft te
de kop, waarbij het een vleugel en een
vleugel
bemiddeling van burgemeester mr. G. weinig eten. Ze hebben niet allemaal
en
een
waarbij
kop,
het
de
motor verloor. Tenslotte belandde het E. van Walsurn, die evenals de sub- honger, maar ze krijgen wel onvolstituut-officier van justitie mr. J. M.
op de bovenzijde in de dikke laag
van Leeuwen naar de luchthaven doende en vaak verkeerd voedsel.
sneeuw, die naast de landingsbaan lag.
Ouders, die hun kinderen mager en
kwam, kreeg de pers later gelegenVermoedelijk is het aan de sneeuw
heid tot een onderhoud met luchtha- ziek zien worden, weten dat ze daar
te danken dat de uitstromende benzine
venmeester A. D. F. van der Hoek. niets aan kunnen doen.
Ze weten ook,
geen vlam vatte en dus geen brand
Van Schiphol is een commissie van al vele geslachten lang, dat de mens
uitbrak. De passagiers konden het toestel via een noodluik verlaten, evenals onderzoek van de rijksluchtvaartdienst geen honger verdraagt én allerlei hande stewardess en de boordwerktuigkun- naar Rotterdam vertrokken, vergezeld digheden uitvindt om er
aan te ontvan enige leden van de dienst luchtdige.
komen. Die wetenschap passen ze toe
vaart der rijkspolitie.
Hulp van alle kanten
in Nigeria, waar ze de kinderen geEerste ongeluk woon
Onmiddellijk na het ongeluk kwam
achterlaten bij de vuilnishopen
van alle kanten hulp toesnellen. Op de
Er was tot dusverre op Zestienhoven, van de blanken, omdat ze daar meer
verkeerstoren zag men de ramp aanko- dat zoals bekend in 1957 werd geopend, te eten
vinden dan bij moeder thuis.
men en de sirenes loeiden al toen het nog geen vliegtuigongeluk gebeurd.
vliegtuig nog lag te tollen. De vliegDe Carvair is een type toestel, dat de Zo zijn er veel voordelen van oeroud
veldbrandweer kreeg assistentie van de aan de British United Airways gelieer- gedrag. Dat oude gedrag is vaak heigemeentelijke dienst, die twee wagens de British United Air Ferres (ontstaan lig gedrag.
In Kenia eten bijvoorbeeld
met o.a. schuim- en poederblusappara- door fusie tussen de Channel Air Bridde
Masai,
een
zwerfvolk, alleen melk
ge en Silver City) heeft ontwikkeld
tuur naar de luchthaven stuurde.
Een nog onbekende jongen, die vlak voor het gecombineerde vervoer van en bloed, dat ze aftappen van hun
bij de plaats van het ongeluk woont, passagiers, vracht en auto's.
Maar de veestapel is door droogtevee.
en
was als eerste bij het toestel. Hij hielp
Het zijn naar een idee van mr. F. ziekte in 1962
geslonken van 500 000
A. Laker omgebouwde DC-4 toestellen,
waarvan de oorspronkelijke cockpit- tot 200.000 stuks vee. Nu zijn de blanop het toestel is geplaatst en ken gekomen om ze granen te leren
ruimte
Vrijdagmiddag is een DC-4 van de
openklapbaar is gemaakt, waarneus
de
eten, maar granen zijn verdacht voed„British United Airways" op Zestienhoven verongelukt. Het toestel raakte door de auto's zonder meer naar bin- sel, vreemd en vies en
niet door de trabij de landing een dijk en sloeg vier nen kunnen rijden. Elk toestel kan 5
ditie geheiligd. En dus leren
middelgrote
6
kleinere
tot
tot
auto's
en
maal over de kop. De piloot werd zo
ze het
alleen door de honger, die rauwe korernstig gewond, dat hij later overleed. 22 passagiers vervoeren.dagelijkse
Er is een
dienst tussen het rels
ernstig

,

Staatssecretaris Roolvink van Sociale Zaken blijkt de favoDEN HAAG
622 kiesverenigingen hebben er
riet te zijn b« de Anti-Revolutionairen. Van de
gesteld voor de Tweede Kamer.
niet minder dan 620 de staatssecretaris kandidaat
hoogste
aantal kandidaatstellingen op zijn
Daardoor heeft de heer Roolvink het
geeft er echter de
A.R.-kiesverenigingen
naam gebracht. Het centraal comité van
specialist
Eijsden,
de financiële
van de A.R.voorkeur aan om de heer H. van
candidatenlijst
plaatsen.
te
op
een
de
nummer
Kamerfractie,
als
Tweede
uitge- verzekeringsbank te Amsterdam en 15.
De kiesverenigingen hebben zich
voorlopig
P. C. Elfferich te Delft, thans lid van
van
een
sproken aan de hand
de de Eerste Kamer.
Na
comité.
het
centraal
van
advies
Daarentegen heeft het centraal comikomen
heer Roolvink als nummer eenvolgorde
té
opgesteld
in
deze volgorde opgesteld: Van Eijsden,
lijst,
die
is
op de
Van Eibergen, mr. BiesSmallenbroek,
kandidakeren,
dat de
van het-aantal
Roolvink, prof. Versteeg,
heuvel,
de
622
kiesverenidr.
door
gesteld
ten zijn
Meulink, mr. Aantjes, Elfferich, Kieft,
gingen vervolgens voor: 2. dr. J. MeuAan- mej. mr. Rutgers, Tj. Walburg, te Leeulink 3. H. van Eijsden, 4. mr. W. Smal6.
J.
Biesheuvel,
warden, mr. dr. N. Geelkerken, advotjes 5 mr. B. W.
lenbroek, 7. prof. mr. A. Versteeg; 8. caat en procureur te Leiden, Van Bennekom, dr. W. Alberda en mr. C. BoerA. Kieft, 9. J. van Eibergen, 10. J. A.
S.
H.
J.
tien
11.
dr.
J.
A.
te Geldrop. Als mej. Rutgers wordt
Bennekom,
van
Verkerk,
13.
gekozen,
dan zal zij de eerste vrouw Van de passagiers werd
Bruins Slot, 12. mr. dr. A.
niemand
mej.
zijn,
vliegveld Southend op de Engelse oostmr.
J.
C.
Rutdie
voor
de AR-partij in de Twee- gewond.
14.
Alberda,
dr. W.
geeft een beeld weer
Deze
foto
van
sociale
komt.
de
de Kamer
kust
en* het continent. In het luchtnet
gers, lid van de directie
van de situatie.
zijn o.a. Rotterdam, Oostende, Bazel,
Genève en Straatsburg opgenomen.
In het vliegtuig bevonden zich drie
auto's, die waarschijnlijk wel flink
beschadigd zullen zijn. De eigenaars
daarvan hebben van de luchtvaartmaatschappij andere auto's in bruikleen ontvangen.
Omtrent de oorzaak van het ongeluk
is nog niets met zekerheid bekend. Het
is echter mogelijk, dat de piloot door
de sneeuw het hoogteverschil tussen de
dijk die aan het begin van de startbaan ligt en de startbaan zelf niet goed
heeft gezien en daardoor te laag is
binnengekomen.

—

VAN DE BABY's die in 1961 in
Londen werden geboren, is een op de
acht onwettig, tweemaal zoveel als het
gemiddelde voor geheel Engeland bedraagt. Sinds 1956 is het aantal onechte kinderen in Londen met het jaar
toegenomen. Het aantal van 7.632 van
1961 betekent een toeneming met 1.102
ten opzichte van 1960.

hebben. De Nederlandse Organisatie

Internationale Bijstand (NOVIB)
zal het wel versturen en de NOVIB
heeft een gironummer: „Anti-hongeractie, Den Haag, nummer 100200".
Wel, het kan nog net voor het oude
jaar van welvaart afloopt.

voor

Gurbe:

„hynsteiis".

bundeltje vel over been van
anderhalf jaar. Er was geen voedsel in
het dorp. Daarom geeft zij het kind
nog de borst. Misschien ook niet daarom: alle moeders hebben dat altijd
gedaan in het dorp, zij voeden het
kind tot ver in het tweede jaar. Maar
er was dan ook nooit voedsel in het
dorp. Alle moeders weten, dat kinderen niet vrolijk worden. Laatst zagen
ze op een film vrolijke kinderen van
vijf jaar. De film werd gedraaid door
blanken in het dorp en het waren
blanke kinderen. Hun eigen kinderen
blussen uit als ze vijf zijn. Ze worden
ziek. Zij lachen niet, ze spelen niet, en
zitten bij elkaar op de grond en hebbij honger. Ze hebben ook pijn. De
moeders hebben vroeger zelf ook pijn
gehad. Pijn hoort bij groeien, dat weten ze al van hun grootmoeders. Alleen sterke kinderen verdragen pijn
en worden later zelf moeders, zij krijgen elk jaar een kind, dat zij voeden
tot ver in het tweede jaar en de
meeste van die kinderen worden dan
ziek. De ziekte heet: kwasjiokor, dat
is de naam voor: „de ziekte die de
oude baby krijgt als de nieuwe baby
komt". De kinderen die dat hebben
zitten maar wat te kijken en daarna
gaan zij dood. Vandaar dat er in het
land van die kinderen een spreekwoord is: „het is beter te wandelen
dan te rennen, het is beter te zitten
dan te wandelen, het is beter te liggen
dan te zitten, het is beter te slapen
dan te liggen, en het is beter te sterven dan te slapen".

Ten. C.

maakt.
RIJ ONS bereiden de mensen zich
\>
zoet

vandaag al voor op het laatste
feest van het jaar. Dat is een wat
weemoedige, maar ook wel gezellige dag
De mensen kijken terug op een goed
jaar voor het land, een jaar van
loons-

verhoging en grotere bestedingen, van
ijskasten en auto's en steeds meer aankopen bij de banketbakker. Volgend
jaar, voorspellen de economen, is het

weer goed. Het wordt zelfs beter. Misschien niet direct zo snel en zo veel
beter als dit jaar, maar toch mag men
hopen op meer en meer.
Misschien zijn er hier en daar menen die zich schamen. Alle
mensen op
de hele wereld horen bij elkaar. Dat
lijkt niet altijd zo, maar dat is de
schuld van de mensen. Misschien zijn
en hier en daar wel mensen, die tussen
oliebol en appelflap eventjes willen
nadenken over de kwasjiokor in midden-Afrika.
Dan komt, net als bij alle andere
grote moeilijke problemen, de vraag:
wat kan ik daar aan doen? Niet zo
veel. Alleen maar wat geven van de
eigen rijkdom. In Nederland kan dat
heel gemakkelijk, men hoeft het niet
eens te brengen naar wie het nodi"
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HARDRIJDERÏJEN
Zaterdag 29 dcc.
IJsclub
„Spannenburg

Rijd voorzichtig
maar plezierig
op schaatsen

De „Johan Willem Friso" kreeg vrijdag

een aanzienlijke hoeveelheid levensmiddelen meer naar het eiland.

IJSCLUB

„VOORUIT"

Amelanders na drie dagen uit
isolement verlost
Vermoedelijk slechts voor één dag
LEEUWARDEN - Vier uur lang heeft de Amelander veerboot Job»*
door mist en drijfijs geploeterd, krakend tegen dikke J)
Willem Friso

OLDEBERKOOP

door ons geslepen! (Aangesloten bij KNSB)
e.0."
Speciaal ingericht voor
NOREN.
Eeden ZATERDAGAVOND
29 december
Aanzetten en richten
Alle voorkomende
reparaties
op zondag 30 dcc.
B. H. DE VRIES, Prijzen 25.-, 15.- en 10.1.30 uur. Aan(estafette 2 heren, 1 dame)
St. Nicolaasga Aanvang
gifte tot 12 uur in Hotel
Prijzen f 30, f 21, f 15 en f 9
Tjalma, 05164-300. 'Inleg
Tel. 358 (05134)
Inleg f 0.50 p.p.
1 gulden. Minstens 12
Aangifte tot 6 uur in wegdeelnemers. IJs en weder
restaurant De Witte Tent,
IJsclub
dienende.
Het bestuur
tel. 05143—215.
Aanvang rij derij 7 uur
„De Oefening"
IJs en weder dienende
IJsclub
Het bestuur
Elsloo

HARDRIJDERIJ
VAN MANNEN

Hardrijden

voorleden

IJSCLUB

„lISNOCHT"
SIEGERSWOUDE

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS
tot en met 16 jaar
OP ZONDAG 30 DEC.
Prijzen 15, 10 en 5

’ ’’ ’
I,—

HARDRIJDERIJ

VAN MEISJES

’’ ’ ’

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS

IJsclub

„Eendracht"
De Blesse

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS
t.m. 17 jaar
op zondag 30 december a.s.
Prijzen: 20.-, 10.. en 5.Aangifte tot 1 uur in café
Langhout, tel. 05264-212.
Inleg ’l.-. Aanvang rijderij 1.30 uur. IJs en weder
Het bestuur
dienende.

’

IJsclub

„Eendracht"
Gorredijk
(Aangesl. bij de KNSB)

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS
t.m. 16 jaar
op zondag 30 december '62.
Prijzen ’25.-, ’20.-, ’15.-,
10.-, 7.50 en 5.-.
Aangifte tot zondagmorgen
10 uur in hotel De Haan,

’ ’

’

tel. 05153-415. Aanvang rijderrj 1 uur. Minstens 12
rijders. IJs en weder dieHet bestuur.

nende.

XC „KINEA"
W „READ

SWART"
BOVENKNIJPE
Zondag 30 dcc.

HARDRIJDERIJ
VAN
ADSPIRANTEN
t.m. 15 jaar
en

HARDRIJDERIJ
VAN LEDEN
en ouder, en
donateurs.
Inleg voor deze laatste
rijderrj
0.50. Aanvang
beide rijderyen precies l
uur en aangifte tot 10 uur
'«morgens in café Koen.
18

jaar

’

kwamen weer thuis.

„Eendracht"

Grote Veenpolder
(Aangesl. bij de KNSB)

Langebaanafvalwedsirijd

t.e.rn. 16 jaar
op zondag 30 december.
Prijzen
15.-,
10.-, 5.-en 2.50.
Aanvang 1 uur. Aangifte
voor 11 uur bij H. v. d.
op zondag 30 dcc. 1962
Heide, telefoon 05262-287.
waardebonnen.
Minstens 12 deelneemsters. Prijzen:
Inleg 50 cent. Us en weder Aangifte tot 11 uur in
Het bestuur. café Kaoer, Scherpenzeel,
dienende.
tel. 05268—258.
Minstens 16 deelnemers.
Aanvang 1 uur.
IJsclub
IJs en weder dienende.

Minstens 12 deelnemers
„Volharding"
Aangifte in Café Postma,
tel. 05125-277 tot 1 uur.
Boyl
RiiderU 1.30 uur
(Aangesl. bij de KNSB)
IJs en weder dienende
HET BESTUUR Zondag 30 december a.s.

’ ’

bak«£

’ ’ ’

Zondag 30 dcc.

Inleg

vrijdag
velden botsend, schurend over de Waddenzeebodem soms. Maar plotseOT
doemde de kop van de veerdam bij Holwerd op uit de mist. Zonder
en bij slecht zicht hadden kapitein H. Keijer en zijn mannen de weg gevO'
den door de barre wereld van het ijzige Wad, door Molengat en Dantzig G»
in een koene poging om het isolement van Ameland te doorbreken. He*
maar één reis geweest, want de moeilijkheden zijn te groot, het drijfijs
zwaar gebleken. Maar door die ene succesvolle poging zijn tachtig
en „vastewallers" in staat gesteld terug te keren naar hun werk en bijna o*
tig Amelanders, die de feestdagen op het vasteland hadden doorgebraC

voor mannen

IJsclub

„Molkwerum"
te Molkwerum

HEDENAVOND

BAAN GEOPEND.
Het bestuur.

IJsclub
„Naar buiten"
Oldeholtpa

(aangesl. bij de KNSB)

’ ’ ’

Langebaan2696
2231
2806
3110
afvalwedstrijd Kengetal
Heerenveen 05130

op maandag 31 december

(Niet aangesl. bij de

HARDRIJDERIJ
VOOR VROUWEN

„Voorwaarts'%

HARDRIJDERIJ
VAN VROUWEN

op zondag 30 december

’

60, 40.
om prijzen van
20 en 10
Aangifte tot 11 u. in café
Brouwer, tel. 05166—351
Inleg
I.—
Aanvang rijderij 1 uur
Minstens 12 deelneemsters
IJs en weder dienende
Het bestuur

’

IJsclub
„De Eendracht"

HARDRIJDERIJ
VAN MANNEN

op zondag 30 december

om prijzen van totaal 40
Aangifte tot 12.30 uur in
café H. Haveman, tel. 260
Aanvang rijder ij 1.30 uur
Minstens 12 deelnemers
IJs en weder dienende
Het bestuur

’

.

Echte Hoge Noren
maat 43. 44. 45

...

„Lyts bigjin"

Oudehome

(2 heren pi. 1 dame, heren

moeten lid

(lid KNSB)
ZONDAG 30 DEC.

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS

café Niiholt, tel. 270.
Het bestuur.

IJsclub
„Eensgezindheid"
IJsclub
Fochteloo
„De Twa Wylpen"
(aangesloten bij de KNSB)
DeWilp

maandag,

Maandag 31

IJSCLUB „DE
VRIENDSCHAP"
OUDEHASKE
(LID KNSB)

HARDRIJDERIJ
VAN VROUWEN

’

llllllllllllllllllllllllllllilllilflililillilll

’ ’ ’ ’

Dokter, tel. .05160-8247.
tot en met 16 jaar
-en 20I,—.
Inleg
-plus een aandenken van OP MAANDAG 31 DEC.
Aanvang rijderij 1 uur.
55,
Prijzen totaal
minstens 12 deelnemers. Aangifte DetotWilp.
Aangifte tot 11.30 uur
12 uur in
IJs en weder dienende.
in Café Hulst. tel. 05162café E S. Helmholt, tel. -370.
Inleg
05944-500.
’l.-.
Inleg I.—
Minstens 12 deelneemsters. Minstens 12 deelneemsters
Aanvang rijderij 1 uur.
AANVANG 1 UUR
IJs en weder dienende.
IJs en weder dienende
Het bestuur.
HET BESTUUR

’

—

’

lISKLUB
„TRIJEGEA"

SKARSTERBRÊGE
Lid KNSB

HURDRIDERIJ
FAN MANNEN

IJSCLUB 'EENSGEZINDHEID'
NOORDWOLDE
(Lid K.N.5.8.)

op moahdei 31 des.
Prizen ’60.-, ’30.-,
MAANDAG 31 DECEMBER (OUDEJAARSDAG)
15.-, 7.50.Ynliz 1 goune. It bigjint
Oanjefte by
1.30 üre.
café Dykstra oant 12 üre.
till. 05138-2350.
(prestatiesysteem)
Totaal aan prijzen ’3OO.
Aangifte tot 11.30 uur in café Oosterhof, tel. 05263—261
Aanvang wedstrijd 1.30 uur
Minstens
12
deelnemers.
IJs en weder dienende
folkje"
jonge
Het bestuur

’ ’

(Beschermvrouw mevr. P. G. Halbertsma—Hylkema)

Grote hardrïjderij van mannen
—

t.e.m. 16

jaar

EENDRACHT"
IJS IJSCLUB „DE

Uw ijsbanen sneeuwvrij met
GRAVELY
Te leveren met: SNEEUWPLOEG en ROTERENDE

BEZEM,

geheel compleet voor f 2850,—
demonstratie en inlichtingen

Fa. G. Hooghiemstra- Hardegarijp
Stationsweg 17 — telefoon 05110 - 373
IJS

GENEMUIDEN

(Aangesloten bij de KNSB)

traditiegetrouw

om erwtensoep naar Grouw
Via Wirdum en Wargastervaart
óf Eernewoude en Folkertssloot
óf Akkrum en Zijlroede
óf Terhorne en Ringvaart Oudeschouw

Dinsdag 1 jan.
IJsclub ,Oudkerk'
(aangesloten bij de
K.N.5.8.)

VOORLOPIG BERICHT

Grote nationale hardrijderij
van mannen, op de korte baan

Grote kortebaanwedstrijd van
mannen

IJsclub „Donia"
St. Nicolaasga

Aangesloten bij de KNSB

HARDRIJDERIJESTAFETTE
(2 heren,
dame)
1

vrije samenstelling

op dinsdag 1 januari a.s.
15
Prijzen
60, 30 en
Aangifte tot 11 uur,
(afval-systeem)
telefoon 05134—333
op maandag 31 december a.s.
op dinsdag 1 januari a.s. Inleg 50 et. per persoon
Prijzen ’loo.—, ’6o.—, ’4o.—, ’2o.—, ’lo.—.
Aanvang rijderij 1 uur
483 en 326. Prijzen ’300,— (behouAangifte tot 1 uur, tel. 05208
IJI tn weder dienende
Inleg I.—. Minstens 12 deelnemers.
Het bestuur. dens goedkeuring B. en W.)
Het bestuur

’

-

„

Het is allemaal gelukt en ze zijn
maal thuisgekomen, de Amelanders>>,
de mensen van de vastewal. Op de **,
so werd tot het invallen van de vro%
schemering een respectabele
heid levensmiddelen geladen, die Ai**,
land moet helpen ook een verder i*°j,|
ment door te komen. De Friso br»
ook de post van vijf dagen naar f£j,
eiland en de kranten van de
dagen. „Hier is een zoodje oude
hebben ze op het eiland tenminste *L
te doen", zei iemand. Door mist en d«jj|
ternis voer de Friso terug naar f,
eiland waar men nu weer helemaal
der ons i

j

5....

De

eilanden

andere

Vandaag zal de boot wel niet
varen nu de mist weer dikker op »j|
./
worden. Dat zal ook de Beavers
vliegbasis aan de grond houden. Het
lement zal vermoedelijk slechts voor
dag onderbroken blijken.
,^
Schiermonnikoog dat donderdag & ,1
leerd werd, vvas ook weer bereikbas/üi
duurde de tocht met de Brakzand »..
en terug V/i uur langer. De ha*Jv
tiënte uit de St. Egbertkolonie, dle <> ,1
derdag al moest worden
werd meegenomen naar de vaste \t
en in het St. Bonifatiushospitaal
Leeuwarden opgenomen.
w'
De postboten voor Vlieland en
schelling wisten de eilanden ook te
reiken, zij het met enige vertraging'
Vandaag zullen alle schepen de
tochten weer proberen te maken.

i^>

°

Strop voor

mosselvissers.

venn-

De winter betekent niet alleen
en voor de brandstofhandelaren een Ktf
den tijd. De mossel- en kokkelv
zien met zorg de toekomst tegemoet
staat vrijwel vast, dat nu reeds yê
schade aan de teeltplaatsen is
door laag water en grondijs, waa» y>
mossels, en kokkels dood- of an *fd
schotsen c J
\\s vastvriezen en met de mosselper
drijven. Alleen voor de
wordt de schade al op minsten»
j
half miljoen geschat.

*

Agenda hardrijderijen.
ZATERDAG 29 DECEMBER
Spannenburg leden estafette 75,Warga leden-estafetté (avondrijderij).
Wommels mannen kamp. Hennaarderadeel (avondrijderij).
ZONDAG 30 DECEMBER

’

Benedenknüpe meisjes

’’ ’

t/m 15 jr.

, is>
Rien ledenestafette.
St Nicolaasga estafette (2 h., 1 d.)
Stiens vrouwen 230 en ereteken*
Tijnje langebaan afvalwedstrrjdefl-

’

'

JANUABIV

DONDERDAG 3
Jubbega-Sluis meisjes kamp.
Heerenveen.

60.—.

Instructief boekj e

Blesse jongens t/m 17 jaar 35,-.
Boyl jongens t/m 16 jaar 50,-.
Bovenknijpe adsp. leden en donateurs

over

„Kinea" en Read Swart.
Elsloo meisjes t/m 16 jaar ’32,50
Gersloot vrouwen kampioenschap gem.
Heerenveen "5.— -f mcd.
Giethoorn Nat. hardrijderrj voor mannen kortebaan (prest.) ’275.—.
Gorredijk jongens t/m 16 jaar 82,50.
Heerenveen Nat. langebaanwedstrijden
dames en heren (Falkenabeker).
Hemrik vrouwen f 130.—.
Jubbega (Derde Sluis) junioren
110.—
noren.
-f
Juhbega-Streek mannen 40,-.
Kortezwaag mannen kamp. van Friesland ’340,— (Tjallinga-systeem).
Lippenhuizen vrouwen 65,—.
Luxwoude leden.
Oldeholtpa vrouwen 55,—.
Oldeberkoop mannen 50,—.
Oranjewoud jongens t/m 15 jaar ’4o.—.
Oudehome jongens t/m 14 jaar 35,—.

Majolica

Op het gebied van beschilderd *
0
werk zijn al verscheidene
schreven, ook in onze taal. De **Lj«£
vermeerderd met een nieuw „D' SpjiiK
je" Nederlandse Majolica, door *£ r
man Korf, Uitgeversmaatschappij yP"
3. van Dishoeck, Nieuwe 's GraV
seweg 19 te Bussurn (geb. 4,90)-. *t
Dingeman Korf is op het geb» e /
de majolica een erkend expert eIJ J,aJ"«
eist. Hij definieert het begrip <etf j
ca" aldus: „aardewerk, dat ovet
met een laag wit,
tinglazuur, waarop een meesta*.*'
kleurige schildering is aangebraf 1
dit boekje is uitgegaan van
dat op systematische wijze ëe? n ti/irj
werd en aan de hand van talrijke f iK,
wit tekeningen gerangschikt. M e
in de meeste andere werken ove:e
Scherpenzeel (Gr. Veenpolder) lange- lica zijn de na 1650
tels in de beschouwing betrokken» y.
baan afvalwedstrrjd waardebonnen.
ook de uitwendige vormgeving pe>(>"
paren
Stiens
200.—.
voorwerpen
hier en daar werd
Tijnje Gymnastiekver. Tijnje leden.
ken
rf
Uilesprong leden-estafette.
f
In deze gedegene handleldW'pjiji
Warga Langebaan afvalw. luxe v.w.
spreekt de schrijver de techniek
Wartena jongens t/m 16 jr. 45,—.
vervaardiging van aardewerk, "ZpflPf
TAANDAG 31 DECEMBER
een historisch overzicht van de jf,,
ca-bakkerij van de vroegste tijden n
Appelscha meisjes t/m 16 jaar 55,—.
de verspreiding ervan,
Arum jongens t/m 16 jaar 50,—.
schillende stijlen en decors n
Beetsterzwaag leden estafette.
over zg. Delfts aardewerk.
.„dPJ
Fochteloo mannen 65,—.
Aan de hand van 150
Genemuiden mannen 230,—.
35 foto-illustraties geeft hij ee eiPj
Grouw meisjes t/m 16 jaar 125,—.
van het vele materiaal, dat °*|stf*>
Jutrijp-Hommerts vrouwen ’230,—.
fragmentarisch is gevonden en
Langebaan
Molkwerum
afvalwedstr. in musea of particuliere verzan*
luxe voorwerpen.
Een instructief boekje met tal
Noordwolde mannen prestatiesysteem teressante bijzonderheden.
300.—.
Oldelamer leden-estafette (2 h. 1 d.).
Oudehaske vrouwen kamp. gem. HasAt I'
kerland.
Uitgeverij Andries Blitz wil %{J
Scharsterbrug mannen
112,50
kende strips van Maarten
*V
Sloten Vijfmerentocht.
tprp
ten verschijnen in een
Vegellnsoord leden.
„Albums", onder de naam
De Wilp vrouwen f 220,—.
1 j>
Wijnjeterp langebaan afvalwedstr. man- ders". Omdat men behalve
,
jeugd ook belangstelling van
!>/
nen 250,—.
verwacht, Heeft men een vruVl
maal formaat aan de pocketbo e
DINSDAG 1 JANUARI

’

’

’’
’

’

’

’

ffh\

’

’

.

.

-

’

HOTEL 00STERG00

HARDRIJDERIJ van MEISJES Der

OP ZONDAG 30 DECEMBER 1962
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN FRIESLAND
Kamoioensoriis medaille van de Commissaris der
OP MAANDAG 31 DECEMBER A.S.
Koningin en bondsmedailles.
Totaal aan prijzen f 125.—
PRIJZEN ca. ’340.—.
Er wordt gereden volgens prestatie-systeem.
Aangifte tot 10 uur 's morgens in Hotel Oostergoo te
Er wordt gereden volgens het Tjallinga-systeem.
Grouw. telefoon 05662—309.
Aangifte tot 10 uur. telefoon 05133—309.
Aanvang precies 12 uur.
Aanvang wedstrijd 1 uur.
Ledenkaarten zichtbaar dragen.
IJs en weder dienende.
Het bestuur.

IJS

’

’

IJsclub „Foar it
te Grouw

KAMPIOENSCHAPEN FRIESLAND
KORTEBAAN VOOR MANNEN

IJS

IJSCLUB
„DE FRIESE
GRENS"
APPELSCHA
(Lid

f 69,—

’
„DE STER"

zijn)

op maandag 31 dcc.
Inleg f 1. Aanvang 1 uur.
Aangifte tot 11 uur in

Liefhebbers van
de ijssport lezen
de Friese Koerier

HARDRIJDERIJ (Aangesl. bij de KNSB)
KNSB)
VAN MANNEN Grote hardrijderij
op
31 december
HARDRIJDERIJ
van vrouwen
Prijzen: 30,-, 20,-, 10,5,-.
dcc -en
op maandag 31 dcc. a.s.
VAN MEISJES
Aangifte tot 11 uur bij W.
Prijzen ’lOO.-, ’60.-, ’40.-

OM HET
KAMPIOENSCHAP
Friese Noren
VAN HASKERLAND
12,50 OP MAANDAG 31 DEC.
PB-fabrikaat
Prijzen f 30, f 20, f 10
en 7 plus beker en medailles.
LINDEGRACHT 31
Aangifte tot 12 uur in
HEERENVEEN
Café Dijkstra of tel. 05130-7253.
TEL. 2882
Aanvangrrjderij 1 uur
IJs en weder dienende
HET BESTUUR

....

Hardrijderij van
leden (estafette)

IJsclub

t.e.m. 14 jaar
Prijzen t 20, f 10 en f 5
Aangifte tot 11 uur in café
te Jubbega aan Bos, tel. Aanvang
05135—248. Inleg
50 cent.
1 uur.
de Streek
IJs en weder dienende.
Het bestuur
Aangesloten bij de KNSB
HEDENAVOND
BAAN GEOPEND

(Aangesloten bij de KNSB)

vrijblijvende

Dit zijn de TELEFOONNUMMERS voor het opgeven
van uw rjsadvertenties:

IJSADVERTENTIES,
DD3
'S MORGENS
VOOR
1962.
Aangifte tot 11J0 uur bij ACHT UUR WORDEN OPGEGEVEN, WOEDEN
K.N.5.8.)
Café v. d. Ploeg, tel. 05149- DEZELFDE DAG NOG GEPLAATST.
-337.
Geeft de ijsadvertenties echter vroegtijdig op. U kunt
Aanvang 1 uur.
Prijzen luxe voorwerpen, dit de hele dag doen, van 's morgens half acht tot
IJs en weder dienende 's avonds acht uur.
Het bestuur
Advertentie-afd. N.V. Friese Pers
op ZONDAG 30 DEC. a.s.
IJsclub „Haast U" Prijzen f 25, f 15, f 10 en f 5
Leeuwarder Courant
Friese Koerier
IJsclub
Aangifte tot 1 uur in café
Hemrik
Van der Meer, tel. 05260—
Aangesloten bij de KNSB 2382, of bij het bestuur.
Inleggeld f 1.
Oldelamer
Aanvang hall twee.
Het bestuur

t.m. 16 jaar.
Prijzen
25.-, 15.-, 10.-.
Aangifte in café Van Biezen, Boyl, tel. 285, tot 11
uur. Inleg 50 et. Minstens
12 deelnemers. Het bestuur.

IJSCLUB „HALDT MOED"
KORTEZWAAG

Voor

IJSCLUBBESTUREN

Want, hoewel Ameland al sinds maandag geïsoleerd was, bleek het ook gisteren niet mogelijk een luchtbrug in te
stellen. Een Beaver van de vliegbasis
Leeuwarden vloog wel naar het eiland,
maar kon door de mist niet landen.
Terwijl de veerboot Brakzand van
Oostmahorn met hulp van een sleepbootje andermaal naar Schiermonnikoog
en terug worstelde, vertrok de Johan
Willem Friso vrijdagochtend om elf uur
van de aanlegsteiger in Nes. Het was
allemaal plotseling opgekomen en de
dorpsomroepers hadden zich gehaast om
het nieuws in de dorpen bekend te maken. Bijna tachtig passagiers maakten
deze pioniersreis van de Johan Willem
Friso mee. „Het was echt prikken",
zei ons kapitein Keijer. „De bakens zijn
verdwenen, de tonnen zijn weggedreven
en de radar kon ons dus niet helpen.
Dirk Tieman, Jan Elgersma en Piet
van der Meij hebben de hele tocht met
peilstokken op de voorplecht gestaan.
Soms moesten we achteruit draaien voor
het drijfijs, dat met het afgaand tij op
ons af kwam. In het Dantzig Gat raakten
we vast. We waren wel gauw weer los,
maar toen was het de kunst het vaarwater terug te vinden. We voeren van de
ene wal naar de andere. Toen hebben we
maar gewacht tot het water zover gevallen was, dat de wallen droog kwamen"
Nee, van ijsbergen heeft de Friso geen
last gehad, want de bergen liggen op de
zandbanken, vertelde hofmeester Piet de
Boer, die rustig zn kopjes koffie uitschonk aan de tap, alsof er geen vuiltje
aan de lucht was. „Neem ook een bakje, 'k vind 't leuk dat jullie komen kijken," zei hij hartelijk, daar aan de steiger in Holwerd. Daar had chauffeur R.
J. Hoogland van de NOF drie uur lang
de motor laten draaien om te voorkomen, dat zijn 24 passagiers voor Ameland een longontsteking zouden oplopen.
Zijn passagiers waren Amelanders, terug
van kerstviering op het vasteland, maar
nog in het onzekere verkerend over de
vraag of ze thuis zouden komen of niet,
even onzeker als de bijna tachtig passagiers van de veerboot die door drrjfijs
en mist een weg zoclh\

’ ’

’

’
’
’’ ’

’

*
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Uitstekende strips.

’

Q^

’

’

Arum meisjes t/m 16 jr. 45,
f- mcd.
Bakhuizen Paard en arreslee luxe voorw.
Hemclum vrouwen '230.—.
Jubbega (Derde Sluis) mannen ’310.—.
Nij Beets leden-rijderij.
Oostermeer vrouwen
230.— -f- eretekens.
Oudkerk mannen 300,—.

’

’

geven.

0
1
Verschenen ?ijn twee verbal 6. ;

°J

v*

Olli B. Bommel, de zo
~<,
van stand en twee over Panda
De naam Maarten Toondtf\.j,S\é
voor zich zelf
het zijn *Jits t e>y
strips, vaak nagevolgd, rn s3rpl) e
geëvenaard. Knap stdiduaé

—

knap geschreven.

?ATERDAG 29 DECEMBER

3

KOERIER

FRIESE

1962

Warmgestemd afscheid van een
voortreffelijk burgemeester

Heerenveens eerste burger werd

„vulkaan van energie" genoemd
even

HEERENVEEN

(Van een onzer verslaggevers)
i
i
rvnrlrttate zag er gistermiddag al
-De
De hele zaal was met
o„

anders uit dan bij
gevuld en behalve de
*<*>rdig om het afscheid van burgemeesh*
«meesters, hoofden van Dienst, oud
der Koningi en van

andere personen tegenD
bijJ te wonen: collega-burvan de
di
ondervan
hoofden

delen
"
-w^^f tlnties,
„
en Het
2?rnrni
s
sari
S
m
hulafgevaardigden
gemeentelijk
het
Richtingen,
Je
P
burgemeester
van
(
standplaatsen
vorige
Jwdt,
nls

jvu

en

.

vele anderen

en de
Mevrouw G. Kuperus-Kuperus
e
waren
zoons met hun dames horenmeeuit
om hun en vader te

° Jde
komen,

Toespraak loco-burgemeester
*>e loco-burgemeester, de wethouder K.

~?! Boer,

hu
hield een rede, waarin de
onder
schetste, wat
m

leiding van burgemeester
Ruwende
s «en jaar tot stand is Selsome nnog

n
te
had ook na de oorlog vond,
Spr.
met werkloosheid.
voor deze gemeente het te
$daanleggen van het industrieterrein
betekenis
verstrekkende
mag
gehad. Met dankbaarheid
gorden geconstateerd, dat de mdustriais gein de gemeente op gang
gemeente
de
van
De aanwijzing
ot Primaire ontwikkelingskern speelde
dege?farbij
een belangrijke rol. Dat
alszodamg,
>neente werd aangewezen
dat er een
voort uit het feit,
was,
e
aanwezig
gin
?
van
erWijl dieindustrialisatie
aanwijzing op haar beurt
van
**er
oorzaak was, dat het tempo
a ontwikeling
werd versneld.
Er is, aldus weth. De Boer, ln uw
"««btsperiode een basis gelegd voor
«en gunstige ontwikkeling in de toekomst. Uw persoonlijk aandeel in de
°P het stuk van industrialisatie verachte arbeid is zéér, zéér groot gefeest.
uitbreidingsplannen
t Ook zijn er veel
gerealiseerd. Het
en
stand gekomen
be «ld
van de gemeente is grondig verproblemen
welke
Maar
er werkevóór
opgelost,
gebouwd
worden
kunnen
een
J Woningen
woningbouw
uit is de
«** lrTjaargeweest.
laatste
de
Vooral
ï°'Wnkrnd
vraagstuk
Jaren
een benauwend
dan
gewe u het
burgemeester
est> Het Zai u,
juist
dat
stemmen,
tot voldoening
nU*bii
markt er
het scheiden van dedoor
het in
nl.
gloort,
enig
Ucht
'«'eer
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man,
van
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Er is een periode
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voor de toekomst van de gemeente. Ook
elders, voor de buitendorpen, zal veel
van u worden gevraagd.
Hoewel wel eens anders wordt beweerd, is er bij de bevolking toch wel
veel belangstelling voor de publieke
zaak, wat spr. met voorbeelden illustreerde. Het zal goed zijn plaatselijke belangavonden te organiseren, waar mogelijkheden en wensen, de concrete plannen worden besproken, of kernavonden
of forumavonden.
Vervolgens merkte de burgemeester
op, dat hij nog niet was heengegaan,
wanneer de fatale leeftijdsgrens er niet
was geweest. Toch was hy dankbaar,
dat hij 16 jaar het burgemeestersambt
hier heeft mogen vervullen. Dit ambt,
dat mijn grote liefde heeft, omdat het
zo afwisselend, zo mooi is, omdat het
met zoveel mensen in aanraking komt,
omdat je zoveel kunt doen in het belang
van de gemeente en haar ingezetenen,
dat je altijd bezig houdt. Ook was spr.
dankbaar voor veel medewerking, zowel
bij departementen als bij provinciale or.
ganen. Dankbaar voor de vriendschap,
de collegialiteit, die ik van mijn collega's heb mogen ondervinden, dankbaar
jegens het gemeentepersoneel, jegens
wethouders en oud-wethouders en jegens
raadsleden. 1000 vergaderingen van b.
en w. heeft spr. mogen leiden en 200
raadsvergaderingen. In de raad is soms
wel fel gestreden, maar dat heeft nooit
geen aanleiding tot persoonlijke verwijdering gegeven.
Men moge spr. dan veel lof hebben
toegezwaaid, het vele werk, dat tot
stand is gebracht, is een gevolg van
raadsbeslissingen. Daarbij had ik het
gevoel, dat ik uw vertrouwen had. De
lof wilde spr. overhevelen naar personeel en raad en andere medewerkers.
Spr. dankte voor de mooie geschenken.
Speciaal voor het gemeentelijke ereteken toonde hy zich buitengewoon erkenteiyk. Zyn laatste woord was een wens
voor het welzijn van de gemeente en
haar inwoners.

voor tb-bestrijding heeft de heer
rus een berg werk gedaan.

Kupe-

De heer P. de Boer herinnerde aan
de prettige samenwerking met het bestuur van het waterschap Schoterlandse
en opsterlandse Compagnonsvaart en
de heer J. van der Meer uit Jubbega
bracht dankwoorden over namens de
LTS te Jubbega; het werk van de burgemeester is voor de jeugd van de oosthoek van grote betekenis geweest. Deze
laatste spreker deed voorgoed de deur
toe met de aanbieding van een tuinameublement, vervaardigd door de jongens van de school.
Burgemeester Kuperus zeide buitengewoon blij te zijn, dat al deze aanwezigen naar hier waren gekomen, om dit
afscheid mee te maken. Allen heel hartelijk dank voor de belangstelling en
is. Ik blijf mü
voor hetgeen gesproken
vriendschap
in
uw
en hoop
aanbevelen
u terug te zien op bepaalde plaatsen.
In enkele vertrekken van Crackstate
werden verversingen aangeboden en in
de werkkamer kon men afscheid nemen
van de familie Kuperus.

Kaak gebroken

—

Bij het schaatsenrijEMMELOORD
den is mej. T. Benedictus uit Ens op de
Enser ijsbaan in botsing gekomen met
andere rijder. Bij de val brak zij
Een rij sprekers een
haar onderkaak en moest in het ziekenhuis te Kampen worden opgenomen.
Nadat de officiële raadsvergadering
was gesloten hebben talrijke sprekers de
Botsing op
ijs
lof van de heer Kuperus als burgemeester, als functionaris en als mens verkonDonderdagavond
DONKERBROEK
digd. Allen wezen op de actieve persoon- ongeveer acht uur zijn de heren K. Zijllijkheid, de stage werker, het innemen- stra en W. Dragstra Hzn. bij het schaatde karakter van de scheidende.
senrijden op de Opsterlandse CompagDe heer mr. G. W. Hartung, kabi- nonsvaart op elkaar ingereden waardoor
sprak uit een botsing ontstond. Beide personen
netschef van de commissaris, Ged.
Sta- Werden gewond en moesten onder
naam van de commissaris en
ten, opmerkende, dat de heer Kuperus behandeling van een dokter stellen. De
hard gewerkt heeft en dat Heerenveen jeugdige Dragstra had een wonde aan
nu een goede toekomst tegemoet gaat. zijn hoofd en klaagde over hoofdpijn. Na
Mede door het grote aantal bij-functies behandeling van de arts kon hij huiswaarts keren. De heer Zijlstra kreeg
heeft het werk u jong gehouden.
ernstige wonde boven zijn rechter
een
Burgemeester Oppedijk van Veen van
oog en moest voor nader onderzoek naar
In-,
Bergum voerde het woord voor het
ziekenhuis te Heerenveen worden
dustrieschap Oostelijk Friesland en de het
overgebracht. Na in het ziekenhuis te zijn
kern;
de geholpen kon
Industrialisatieraad Friese
heer jhr. Storm van 's Gravesande voor naar huis gaan.ook de beer Zijlstra weer
de 1.W.G.L.. De laatste getuigde van de
heer Kuperus te zijn een man van warOnderscheiding
me bewogenheid onder de schijn van
koele nuchterheid.
HARLINGEN, Aan de heer Jan van
Drooge te Harlingen is uitgereikt de
De heer E. Dorenbos roemde de activiteiten van de heer Kuperus voor het grote dr. Schucking Kool legmedaille, uit
waardering voor
vele werk, hetgeen
onderwas en de heer W. Harmsma uit lüj gedurende 32 het
jaar heeft gedaan voor
Olterterp, namens collega's, gewaagde
Centraal Genootschap voor kindervan de grote steun, die de heer Kupe- het
herstelüingsoorden en gezonidheidskolorus steeds is geweest.
nies.
Voor de afd. Friesland van de Ver.
van Ned. Gemeenten en de afd. Friesland van de Ver. van burgemeesters en
secretarissen sprak burgemeester A.
Oosterhof uit Witmarsum tot de voorzitter van deze beide afdelingen.

—

—

Moeilijke jaren
Burgemeester D. de Zee van Het
Bildt herinnerde aan de moeilyke oorlogsjaren, die de heer Kuperus in Het
Bildt heeft doorgebracht, in welke jaren
hy daar als burgemeester de bezetter
niet in alles Wenste te gehoorzamen.
Daar moest hij onderduiken, daar heeft
men zyn woning met alles er in laten
afbranden.
In de Stichting Friesland voor Maatschappeiyk werk en het dageiyks bestuur daarvan is de heer Kuperus een
stimulator geweest, aldus verklaarde
de directeur, de heer G. van Dam, die
voorts de heer Kuperus karakteriseerde
als een „vulkaan van energie".
Voor de Ver. van Gemeentebelangen
voerde de heer Kamman uif Hengelo
het woord, daarbij wyzende op het
prachtige werk van de heer Kuperus als
docent en examinator van cursussen

het

D<: grote belangstelling voor het afscheid van burgemeseter G. H. Kuperus had
de raadsleden van hun vertrouwde plaatsen verdreven. Zij zaten hergegroepeerd
nu dicht (en gezellig) opeen. Op de tweede rij van achteren ziet men de familie
Kuperus; rechts mevrouw Kuperus, naast haar twee zoons met hun dames. Op
de middelste rij v.l.n.r. de raadsleden Wisman, Oldenhof, Rollema, Holtrop en Van
den Akker. Op de rug v.l.n.r. de heren Zandstra, De Vries, Huisman en Dijksma
en op de voorste rij v.l.n.r. de raadsleden Kampen (als PSP-er niettemin deze
middag ingedeeld in het „PvdA-vak"), Koopstra en Riemersma.

Uren, dagen, maanden,
jaren: een winterteen
DAGEN, MAANDEN, jaren
UREN,
vliegen als een schaduw heen". Er

zijn liederen, die een spreekwoordelijke
bekendheid genieten. Daar hoort dit

oudejaarsavondgezang uit de bundel van
de Hervormde Kerk wel zeker bij. In
het Hervormde kerkboek is dit gedicht van Rhijnvis Feith (1753 1824)
een zere plek, wist u dat? Een winterteen zou je het kunnen noemen: een
heel jaar merk je niets van hem en
dan ineens in dit seizoen begint hij te
kriebelen.
Wat is het geval? Geen enkele dominee van de hele hervormde kerk laat
dit lied graag zingen door zn gemeente.
We kunnen ons gerust nog sterker uitdrukken: alle hervormde dominees hebben een zeker gewetensbezwaar tegen
het opgeven van gezang 292. Daar staat
tegenover, dat het in honderden gemeen-

—

Sterker dan
de mensen
ten voor duizenden goedbedoelde kerkgangers pas een echte oudejaarsavond
is geweest, als dit gezang gezongen
wordt. Om nu te voorkomen dat de winterteen openbarst tot een echte kloof
(een kloof tussen de dominees en zijn
gemeente) laten veel goedige herdersen- leraars het lied toch maar op de liederenborden prijken, en dan zingen ze
zelf niet mee.
Let er maar eens op, als u in de
gelegenheid bent: de dominee neemt
een slok uit het spreekwaterglaasje of
hij snuit vol overgave zijn neus of hij
poetst zijn bril, maar hij zingt niet mee,
tenminste niet bij regel acht.
Want daar zit 'm de moeilijkheid, in
de .slotregels van het eerste couplet
Daar staat: „Al het heden wordt ver-

Gemeentepersoneel biedt
burgemeester album aan

(Van een onzer verslaggevers)
steeds op de bres gestaan,
de wegenook op het gebied vanburgemeesIn de avonduren nam burgemeester Kuperus in de
HEERENVEEN
De weg, die u,
schouwburg afscheid van het 400 man tellende gemeentepersoneel, dat hem bij
zal
voldoening
wellicht het
uw
monde van de heer J. van der Walle een groot-formaat album aanbood, dat in
geschonken en waaraan
foto's,
verbonden,
tekst en tekeningen een kostelijk stuk documentatie geeft van zön 16-jarige
*>am had moeten worden
ambtsperiode
in
plein
als magistraat van Heerenveen.
het niet dat daartoe een zeker de
is
werd uitgekozen,
De büeenkomst droeg na de meer eens voor dezelfde klas stonden proef**g langs de Compagnonsvaart ge
plechtige
van
samenkomst 's middags, een les te geven. De belangstelling voor het
activiteit
ken!"
Groot was ook de
Alle takken van dienst onderwas, dat de burgemeester later
intiem
karakter.
voorbereidingen
burgemeester by de
Secretaris
van
gemeentelyk
het
bedryf waren aan- voor een volontairsfunctie in overheidsGroenezyn
het Prinsenwykplan. Er
wezig. De heer Van der Walle sprak na- dienst verwisselde,
de heer H.
kwam tijdens zyn
en overal tai
De eemeente-secretaris,
, r Uisgebouwen verrezen sportaccomodagehele
mens het gehele personeel. „U was, zo burgemeesterschap ln Heerenveen tot
Velde,
in de
zei hij, voor ons allen een ware bur- uitdrukking in het beheer van de ondergebracht. Spr. wees op de spectacugervader". Hij schetste in dit verband wijsportefeuille. De heer Van der
elecde
aire ontwikkeling wat betreft
bezig
zijn
vele bemoeienissen in de personele wees er in het vervolg van zijn Walle
gemeentekeuken
in de
korte
trieiteits- en drinkwatervoorziening.
gewerk
belangrijk
sfeer door voortdurend te «veren voor toespraak op, dat by alle
Deze heeft
takken
van
van
spr.
de
w«ze
uiterde
van
de
arbeidsverbetering
sociale
dienst een warme waardering
Uw ambtsperiode was een onOok waardeerde
het
bestond
met
burgemeester
voorwaarden: „TJ had een open oog en voor de figuur van burgemeester Kupeproduktieve periode. Mede
omgang van de
een gewillig oor voor ons allen van hoog rus.
e uw leiding en vooral mede
prettig en vriendschappeiyk. gemeente-administratie.
door uw grote werklust en doorzethet werk voor uw medewerde
heer tot laag en van jong tot oud".
heer Roukema roemde
He
„Wij zien V node vertrekken", zei hij.
hooftot
Een
der
De spreker verklaarde ook om pergenoegen.
kprs tot een
ttuïsvermogen kwam er veel
Kuperus als de prettige voorzitter van soonlijke
„Zon
gezegd:
«Wil
dit album daarom beschouwen
heeft
graag
redenen
het
woord
te
stand.
hjj
hoden van dienst
„Beatrixoord"; in welke functie
Dat is wd pehjk
als blijk van welgemeende hulde en
nooit
voeren en haalde een herinnering op
we
aanbiyven.
zal
Ook
jaren
nog
van
uitplannen in een stadium
grote dank." Mevrouw
heb al
uit beider jongelingsjaren, toen zy samen
v
Kuperus, die
aleemeen gevoelen. Ooku ik
samengete krygen, moet men beginnen
met
met twee van haar zoons bij het afpleger
met
van hoofd
scheid aanwezig was, ontving een bouZlf Jn die plannen te geloven. U toonde werkt. U gaf u met uw gaven
steeds een rotsvast vertrouwen mons
een derseringen.
en
u
;*
o.uet
u
was
zoals
hart
en
l°ede afloop, wy hebben wel eensopü- mate krachtige persoonlijkheid, dat u
Eigen verantwoordelijkheid
*°°*d geschud over de mate van
zijn. Spr. wenste
stne, die u toonde, doch meestal bleek volkomen u zelf kon alle goeds toe.
De
burgemeester
zei, Inhakend op de
eind had het echtpaar Kuperus
r
woorden van de heer Van der Walle,
K*K ' dat u het by het rechteu ook.niet
Dankwoord burgemeester
Teleurstellingen
dat de bezetting van vele takken van
zat
gebleven. Maar nimmer
dienst sinds 1945 vaak verdubbeld of verhebBurgemeester Kuperus begon met zyn
echter by de pakken neer, zelden
drievoudigdwas „De verklaring daarvoor
van
de
verhe- visie te geven op de toekomst
wij u uw bfy moedigheid
ligt
niet in de wet van Parkinson, maar
de
Er ging van u op uw medewer- semeente. Er z«n reële gronden, dat
in
de
enorme groei van de gemeente.
meer
s een stimulerende kracht uit. Vele fiemeente in 1983 20.000 inwoners
heeft ieder van U op zyn eigen
Daaraan
uw
van
de
industriële
gevolg
u om
zal tellen, als
plaats met voortvarendheid en liefde
lt aliteit. onder hen benüden
ontwikkeling. Daartoe zal echter nog
meegewerkt. Hij wees er vervolgens op,
zijn trouwens
W
veel moeten gebeuren. Ergenomen
ons er in, dat u
dat hij er steeds naar gestreefd had ieder
oo *i I verheugen
heeft
al belangryke besluitenuitbreiding aande pensioengerechtigde
IÏÏL"
zyn
eigen verantwoordelijkheid te laten
toekomstige
6eft«d bereikt,u nog
volvan
gaande de
steeds over uw
e
dragen. „Het is naar mijn mening dé
die de plaats Heerenveen.
u
zult
Stellig
beschikt.
manier om een goede sfeer te bewerkchten ook in de toekomst in dienst
Spr. vroeg de raad met klem:
stelligen. Met van boven af alles regen de gemeenschap stellen.
zie de uitbreiding vooral ruim, stel
len
komt men er niet. Een dergelijk sydesnoods de prijs van de bouwteru gaat een burgemeester
steem
i
werkt beslist in het nadeel van de
reinen iets hoger, want deze door u
gemeente".
die met inzet van zijn gehezdn
te nemen besluiten gelden voor een
Persoonlijkheid en van al zeer
lange periode. En laat u zich
een
op
Hij besloot: zeer hartelijk dank voor
zeer
jachten
gemeente
de
V°ortreffe"ijkf
daarbij leiden door de gedachte, dat
alles dat U voor de gemeente hebt gewijze hee" gediend.
het niet alleen goed werken, maar
daan". De aanwezigen namen vervoldank van de raad
ook goed wonen in Heerenveen moet
gens met een handdruk afscheid, waareen besluit, om
zijn.
"erus, weirens bijzondere verdienna nog de gelegenheid bestond het al(
eretekenm de
bum te bezichtigen, waarvoor de tradenk
aan
het
Ik
kanaal:
een
levensbeor«» van een zonnewuzer toe teikengemakkeiyke stoel had moeditionele
hoefte voor Heerenveen. Ik zou u willen
gelukwensen
R' d
r hiedt burgemeester Kuperus de
?«*" Met de hartelöke aan en een toeroepen: laat niet af; het moet er ko- tkkemng o» van ac hem gemeentelijk
ten wijken. „Want die tijd is voor U
ereteken in uitzicht gestelde zonne«Pr. de oorkonde
nog niet aangebroken", aldus de heer
wijzer. Links achter de
heer De Boer ziet men wethouder Krul.
"ekeaimr Van de zonnewuzer, aie men. Bc denk aan de UTS, onmisbaar
Van der Walle.
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leden, schoon 't ons toegerekend blijft".
Toegerekend blijft. Het is toch ook wel
een beetje gek, dat een dominee een
heel jaar lang verkondigt, dat God vaderlijk aan zijn mensenkinderen de schul.
den vergeeft, en dat hij dan op de 365
dag de gemeente zou laten zingen dat
't ons toegerekend blijft. Ik heb het
eens beleefd, dat een dominee in zn
preek aan de gemeente goed duidelijk
had gemaakt, hoe onchristelijk en hoe
ketters het is om te zingen „dat het ons
toegerekend blijft", als wij weten dat
wij leven uit de vergeving. „Wij krijgen
alleen daarom telkens een nieuw uur,
nieuwe dag, een nieuw jaar", zei hij'
„omdat God ons de fouten van het vorige uur, van gisteren, van het vorige
jaar niet wil aanrekenen. Hij scheldt
ze
ons kwijt." De dominee vertelde ons
er zelfs bij, dat zijn leermeester prof.
G. J. P. J. Bolland voorstelde om de regel te wijzigen in „schoon 't zijn
merk
in het harte schrijft". Wij zingen het,
verkondigde de dominee, alleen omdat
het nu eenmaal in ons kerkboek staat.
Aan het slot van de preek gaf hij het
betwiste gezang op met nog eens ten
overvloede de waarschuwing: „en denk
er aan, gemeente, wat « zingt".
En wat denkt V? Zelf zong hij
mee. Hij nam niet eens de moeite niet
om
zijn neus te snuiten. Hij zat rustig met
zn lippen
op elkaar te luisteren
en maar te kijken. Ik verwachtte,
het erg stil zou worden bij regel 8, dat
dat
het orgel helemaal alleen de wijs zou
doorspelen. Maar nee, hoor: de gemeente zong uit volle borst, dat het haar toe-

e

gerekend bleef.
Zij gaf om zo te zeggen haar portie

van de vergiffenis aan Fikkie.
Laat ik deze keer eens eindigen

met

een revolutionair advies: Mocht gezang
292 worden opgegeven in de dienst, waar
u naar toe gaat vanavond, zing dan die
ene regel niet mee. De dominee zal het
begrijpen. Hij zal het u niet kwalijk nemen. Hij zal het waarderen. Ik ga nog
één stap verder met mijn opruiende raadgeving: Bespeelt u het orgel
speel dan vanavond eens één regel niet.
Laat een muzikale stilte horen. Tegen
die roerloze achtergrond kan de stem
van de bovengenoemde goedbedoelde
gemeenteleden des te
beter uitkomen
Bent u voor de rest een kundige en'
dienstvaardige organist, dan zult u van
deze kleine ongehoorzaamheid niet veel
narigheid beleven. En u hebt er
een actief aandeel mee genomen in de verkondiging van de boodschap, waar wij juist
ook op de oudejaarsavond zo dringend
behoefte aan hebben: „het lioogheiUa
evangelie Van de glorie"'«,i genade
God», volgens Luthers 62»
de
ware schat der kerk".
"

stellig £

F. v. d. HEYDEN

Zwembad Kleine Wielen
mag aangelegd worden

Si TK^ " *
vll*<"

LEEUWARDEN De gemeentebestucc Ward B en TietjerksteraVan het "fcfctari"
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid van
bericht ontvangen, dat het
zwembad
Kleine Wielen aangelegd kan
worden. Dit is
overigens een
aangelegenheid, die alleen Leeuwarden aangaat.
Het bad zal in de nu nabye
toekomst
de zwemmrichting Groote
Wielen
vervangen. Het maakt deel uit vangaan
het
recreatieplan Kleine Wielen, is
er zelfs
bet belangrijkste onderdeel van,
want
het wordt een modelbad. Het
ministerie
heeft nog meegedeeld, dat het vrykomen
van arbeidskrachten het mogelijk
maakt
in de komende
maanden met de aanleg
van negentien zwembaden,
verdeeld over
het gehele land, te beginnen. Met het
werk aan de Kleine Wielen mag
in februari worden begonnen.

—

BLESDIJKE IJsclub „Klein begin»
Langebaanwedstrijd voor leden op twee-

de kerstdag. Aantal deelnemers 16
Afstand 2000 meter. Uitslag: l. wisselbeker Andr. Fortuin, Blesdijke, 2.
mcd E.
de Vent, Steggerda, 3. mcd. Jan Ensing
Paaslo, 4. mcd. A. Berger, Blesdijke.

NOORDWOLDE

-

De afdeling

van
de Bond van Landpachters hield de jaarlijkse ledenvergadering.
Als gast was

aanwezig

de heer G. de Boer

-deberkoop. In het bestuur warenuit 01dend de heren W. Veen, J. Jagaftreer en
K-. Bos. Zij waren niet
herkiesbaar
werden opgevolgd door de heren en
J

Bootsma, C. Lem en P. Kamer

4
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Midwolde
„Vredewold"

Famüieberichten

Vlot spreken

a.s. zondag 30 dcc. hopen
A.s. ZONDAG
onze lieve ouders
middags
's
en 's avonds
J. Hofstra
en
G. Hofstra-ter Schuur
m.m.v.
hun 25-jarige echtvereniging te gedenken.
„The Swing Specials"
Hun dankbare kinderen
Vry entree
Jan
Harmke en Dikkie
GEMEENTE
14,
Wolvega,
Merelstr.
dcc. 1962.
OPSTERLAND

in bet

Nely

Heden heeft de Here
tot Zich genomen, onze
lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder
Froukje de Jong,
sedert 22 januari 1956
van
Teerdze
wed.
Brouwer, in de gezegende ouderdom van
85 jaar en 11 maanden.
Heerenveen,
27 december 1962
De diepbedroefden:
Oosterwolde (Fr.):
Th. T. Brouwer
Wolvega:
R. Looyenga—Brouwer
K. Looyenga
't Meer:
Tj. Brouwer
I. Brouwer—Schram
Kuthjk:
W. Brouwer
J. Brouwer—Eizema
klein- en achterkleinkinderen.

Condoleantie-adres:

't Meer 219, Heerenveen.
De rouwdienst is bepaald op maandag 31
december a.s., 's middags om 2 uur in de
Ned. Herv. Kerk te
Katiyk, waarna teraardebestelling aldaar.

weegt slechts 10 kg. Lasstroi
50-70-90 amp. Geheel compleet met las-knp-

..,

en kabels.
Prys f28folder
of & on5
stratie bij
'ang

Fa. Joh. Beenen,
Gorredijk

SPECIALE AANBIEDING ARISTONA

BANDRECORDERS
Wy ontvingen een partijtje Aristona Bandrecorders
type 6137 A, bandsnelheid 9,5 cm/sec - 4 sporen geschikt voor haspels tot 15 cm
Compleet met 13 cm band en microfoon. Deze recorders kunnen w« u aanbieden voor de uitzonderlyk
lage prys van 229,Volle fabrieksgarantie en de bekende Postuma service.

’

DE NUTSSPAARBANK TE JOURE
IS GESLOTEN

LUCHTMEIJERS

-

VUURWERK

-

en alles gaat U zoveel gemakkelijker af!

iffffv»..

N

/jX

JÊ

—

Echtenerbrug

Noordwolde

Dinsdag 1 jan., groot

Nieuwjaarsbal

's middags 3—6,
's avonds vanaf 7 uur.
Orkest The Doubles
Combo (5 personen.)
met o.a. de bekende
radio en televisie zanger Dick Rienstra.
's avonds 2 dansvloeren 2 orkesten kleine
zaal Trio Joop Koopman.
Wy wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

30 et.
30 et.
1.50
30 et.

SAUCIJZEBROODJES

-

Zaal Oosierhof

10 voor f 1,00

HARTMANN'S
CAFETARIA

HYPOTHEKEN
Op courante onderpanden
tot 90% van taxatiewaarde
billyke condities

R. J. POSTMA

TEL. 2306

DRACHT 40

1
%

**

WARENHUIZEN

met rozijnen

buorman
Jelle de Vries.
Lippenhuizen, des. '62
Fam, I. v. d. Bos
—^——————^—

HOFJUWEUER

-—~/

Hfer een eleufje beitelen, daar een gaatje boren;
alles moet op en In elkaar passen.
Geduldwerk precisiewerk
werk, waar héél wat licht bij komt kijken.
En goed licht In huis kost maar 20 weinig.
Doe Uzelf niet te kort met licht!

KALSBEEK'S

OLIEBOLLEN
12 voor f 1,00
OLIEBOLLEN

CROQUETTEN
HUZARENSLAATJES v.a

VRAGEN OM GOED LICHT

J

Herestraat 60. Groningen

*

TlgïlwL

MILLIMETER-WERKJES

Uitgebreide collectie

Joure

APPELFLAPPEN

-

-

mÊÊm

Volop Vuurwerk
Verkoop MAANDAG,
OUDEJAARSDAG.
Geopend van 8 uur 's v.m.
tot 9 uur 's avonds.

*— VOOR OUDJAAR! —-\

De earste krystdei forstoar hommels üs beste

,

’

JUWELEN
SIERADEN

I

HEERENVEEN

Breedpad. Tel. 2345

schoonzuster
Geeske Kleinhuis-Kramer
in de ouderdom van 57
jaar.
Oldeboorn, 27 dcc. '62
Uit aller naam:
KI. J. Kramer

Wolvega:

-

POSTUMA

overleed onze

_

Dagbladreclame
is goedkoper

postbus 5,

’

CONCERT

*

LASTRAFO

lieve dochter, zuster en

Heden overleed zacht
en kalm onze lieve
vrouw, moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder
Janke Kuperus,
od de leeftyd van ruim
83 jaar.
De diepbedroefden:
J. L. Baron
Arnhem:
M. Dijkstra—Baron
S. IJ. Dykstra
Drachten:
J. Slagman—Baron
S. Slagman

GESLOTEN

i

fiS

’’

„TWA KEER TWA IS TWA"

Molenwal
GORREDIJK

de gehele dag

FRYSKfeORKEST

Tevens heerlyke appelbol- op WOENSDAG 9 JANUARI 1963, 's avonds 8 uur
len! Wees wakker en koop
in de Schouwburg te Heerenveen
by een zelfst. bakker!
Komt allen!
Entree
1.50
Dirigent: ALFRED SALTEN
Solist: HERMAN KREBBERS, viool
Uitgevoerd worden:
Bakkerij, H'veen
H. ANDRIESSEN Kuhnau-variaties
Vioolconcert
BRUCH
Korflaan 39, tel. 3117.
PROKOFIEFF 7e Symfonie
van 2 t.e.m. 10 jan. a.s. Rentebrjschryving vindt
Toegangsprys ’2.—; jongeren tot 17 jaar ’1.—; schoplaats op 9 en 10 jan. a.s. Zie ook onze volgende
lieren 0.50. Voorverkoop bij de Schouwburg.
advertentie.

Een kleine lichtnet

Heden is van ons heenlieve
gegaan
onze
zorgzame vader
Jacobus de Jong,
in de ouderdom van 88
jaar, wedn. sinds 17
mei 1961 van Antje
Kleefstra.
Oldeboorn, 28 dcc. '62
Weaze 19
S. J. de Jong
H. de Jong-Bergsma
Heden

31 december

Maak Oudejaarsdag tot
een feestdag met oliebol1.00 met
len. 15 voor
krenten 10 voor 1.00

Opvoering van het blijspel

Schoenen
G. LOOIJENGA

maandag

Alle gemeenteiyke bureaus
zullen op maandag, 31 dcc.
1962 voor het publiek gesloten zyn. De gemeentesecretarie zal die dag uitsluitend voor aangelegenheden de Burgerlyke Stand
betreffende geopend zyn
van 8.30 uur tot 9.00 uur.

i

Speciaal

is

OLIEBOLLEN!

op 1 januari 1963, 's avonds 7.30 uur, in de
Geref. kerk

Kinder

HEERENVEEN

- OUDEHORNE

Muziek- en Toneeluitvoering

Q#

De Marktwinkel

BUREAUS

en
R. W. Lanting
Heerenveen
Wassenaar
29 dcc. 1962.

dage-

GRATIS PROSPECTUS
aan Instituut Koning, Afd
51, Haarlem

SLUITING

Hoekstra

en

omgang. Overwinnen van spreekangst, stotteren, blozen, verlegenheid
volgens speciaal-metbode
Vraag

DANSEN

Verloofd:

openbaar

lijkse

ATTENTIE

Ook voor 1963

A
"

■

Beëdigd

É

Makelaar & Taxateur.
v. Maasdykstraat 34

HEERENVEEN,

Maandag, 31 dcc. na 1 uur

telf. 05130—2523

GESLOTEN
FA. BUITENGA

:■

-

OOSTERWOLDE

GAFÉ 00STRA

- TJALLEBERD

OLDEBERKOOP

-

IN 1963

:■

Voor spoedgevallen achterom.

B

9

\

»
Kt
HL

S

"JB

4

'n Goed» halverlichting betekent
voor U een prettige thuiskomst
en voor Uw gasten een gezellig*
ontvangst.

HEDENAVOND

—

DANSEN

F. Stedehouder
Baron
P. Stedehouder
klein- en achterkleinkinderen.
Drachten. 28 dcc. 1962
Burg. Wuiteweg 47.
zal plaats
De crematie woensdag
vinden op
2 januari 1963 's morgens 11 uur in het
Crematorium te Gro*

Muziek: „THE JACKSON BOYS"
Aanvang 7 uur

-

BURGERWONING LIPPENHUIZEN

yl| voozfnvw

* scmrnHM»ma

ENB!/B£UORENDE

Donderdag 3 jan. a.s. finale veiling v. d. Burgerwoning met erf en grond, te Lippenhuizen, Sluis 255A,
groot 12.40 are, laatst bewoond door mevr. de wed.
G. Veenstra.
naar
ningen.
Aanv.: Na betaling v. d. koopsom, beh. toest. b. en w.
Bezichtiging 1 uur v. d. verkoop en op verzoek.
Harteiyk dank voor alle Ingezet op
16.254,—.
biyken van deelneming en Biljetten ten notariskantore.
meeleven, betoond bij het
Nots. Sijtsma.
heengaan van onze
lieve
■ Kantoormachine- ,en ■
moeder
■ kantoorboekhandel te ■
Antje Vervat-Woudstra
in het büzonder voor de Notaris L. Sijtsma te Gorredyk, zal op vrydag 4 jan.
haar 1963, des namidd. 2 u. ten huize v. h. bewoond door
trouwe verzorging,
bewezen door de directri- mevr. de wed. G. Veenstra, te Lippenhuizen, Sluis
van 255A, by boelg. a contant verkopen:
ce en personeel
„Nieuw Friesburg".
2466 ■
Een nette en in goede staat van onderhoud verke- ■ Telef. (05260)
Namens de familie:
met
een ■
inboedel,
stoelen,
tafels,
jaar,
rende
als: fauteuils
thee- ■ Een nieuw
J. Vervat
kastjes, haard, spiegel, staande schemerlamp, ledinieuw begin, óók ln a
Knype, december 1962. kanten m. spiraalmatras, bedden m. toebeh., klok, ■
uw boekhouding!
klokstel, vloerkleed m. kleedjes, traploper m. roeHiermee betuigen wy onze den, overgordünen, vitrage; voorts televisietoestel,
harteiyke dank voor de veradio, elektr. kookplaat m. pannen, stofzuiger, naaile biyken van belangstel- machine, potten, pannen, glas-, aarde- en nikkelling, voor en by ons hu- werk; enig tuingereedschap enz.
welük ondervonden.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Bezichtiging 1 uur vóór de verkoop.
K. Hoekstra
A. Hoekstra-Kok
OIESELTKKKKERS 20 -30-40-50- 60 en 80 pk.
Langweer, december 1962
In diverse uitvoeringen, tegen gunstige pryzen.
Stevenshoek 132.
Voor Fruit-, Landbouw-. Loon- en Weidebedryven,
IR

’

BOELGOED

- LIPPENHUIZEN

39

'M
M

JZWIKSTRAJ
j

WOLVEGA

-

Hl

R'fl

ak

Goed licht op de trap betekent Een goede verlichting In de kri*
meer veil '9heid: U ziet óók dia der bespaart U ds ergernis van
ene losliggende roede.
lang zoeken en bukken.
_^^

j
wlfjU

'

m

""■■■wllllllJiPl"

Neem ws& meer

—

F_üJr» I I

HL

R-9

\\

f
m

\wsMJ

U kunt ook *a avonds van L/v*
tuin genieten als U enkele buitei'
lampen laat aanbrengen.

JJR

J. H. tandarts
HUISMAN
Heerenveen
Maandag 31 december
AFWEZIG.

Vraagt vrijbiyvend inlichtingen

R. G. HUISMAN en ZN. N.V.

b«:

- Landbouwmachines - PINGJUM

TELEFOON (05177)—252

|>|
Cl

w

*
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Kapbomen waren dit
jaar extra zwaar
(Van een onzer

verslaggevers)

winterweer geweest, er zijn

-

Bedrijvigheid in Bolsward
nam in 1962 flink toe
Daardoor grotere bevolkingsaanwas

het bos

in

—

BAKKEVEEN Al is het dik
gevallen.
Duurswoude deze week niettemin heel wat zweetdruppeltjes
uit
a
Ie
hoeken
die
Het was van dik hout zaagt men planken voor padvinders,
voor
de tweede klassers
van Friesland naar „In 't Hout" zijn gekomen, waar
werkelijk niet
wordt
insigne
Dat
het „houthakkersinsigne" te verdienen is.
gewerkt.
cadeau gegeven, want er moet voor worden
toescheen, een dertig meter
Onder leiding van de districtscommis- naar ons
zeventig
zestig
van

saris van de padvinderij in Friesland,pad-de
heer T. <~>oppij uit Franeker, zijn 46 met
vinders en een tiental leiders bezig veei
allerlei zaken, waar een padvinder net
belang in stelt. Want behalve datvinttt
houthakkersinsigne te behalen is,
ook een oper in het vacantiecentrum Hierbij
is de
leiding voor koks plaats.
zee, de
ter
kapitein
Boelier,
heer Daane
het
grote leermeester. In de keuken van
en
gewerkt
praktisch
centrum wordt
door
kampvuurgeheimen
worden vele
Êe
en
en dat was
hun montmoeting, moeten 10 jongens allemaal
ook
ke" maken. Je moet dat
maar weten.
antemett „aante
Wy zagen twee padvinders
de
kenbord en papier voor zich, op
weg tussen Duurswoude en Bakkeveen
daar_zyn
lopen en wy dachten: „Ha,
waar
de hout
vroegen
wij
Maar toen
da :m
twee,
die
hakkers waren, zeiden
„baike,.
zij
maakten
wisten,
dat niet
te kun
Om van tweede tot eerste klassersde jon
nen worden bevorderd moeten zwerf
gens die hike maken, d.w.z. een
een be
tocht met opdracht, waarbij van

D7n

.

eigeniyk««*«£

.

huni

st*aa£.

ze:

tot
centihoogte en een
meter doorsnede misschien en dat moet
geveld worden. Waarbij van te voren de
plaats, waar de boom neer zal vallen
wordt bepaald.
Vrij kappen, inzagen, inkappen, weer
inzagen, weer afkappen en dan „onderuit". Als de boom ligt wordt de stam
behandeld, vry gekapt, van de top ontdaan om dan uit het bos te worden gesleept. Echt mannenwerk, waarby je heel
goed de warmte kunt houden. Vooral omdat je geregeld op de vingers wordt gekeken: door de houtkappers van Staatsbosbeheer, door commandant Coppy en
door de heer Van der Meulen. Enfin, als Van dik
hout zaagt men planken, maar dat hout moet dan eerst ook nog gekapt
u deze krant leest, is het hout geveld en
de padvinders kregen dit jaar werkelijk bomen onder handen, goed
worden misschien de werkelijk verdiende worden. U ziet,
zwaar en degelijk hout en het houthakkersinsigne moest verdiend worden.
onderscheidingen uitgereikt.

Gemeenteraad Doniawerstal

Zware

zal
sportvelden
Complex
wetenswaardigheden
moeten worden verplaatst

paalde streek
kaart
en geographische Wonderheden xn
gesteia
gebracht en op schrift
worden
bomen

Alles over bos en

is met
Ook het houthakkers-insigne mensen
leidimTvan
voor de poes. Onder in
vm de
van Staatsbosbeheer,
jon
aan
de
moet
heer Van der Meulen
bos
en
gens van alles omtrent het bos
bo
soorten
gebracht:
beheer worden b«
kaptheorie.zieKte
men, houtbenamingen,
verpleging
herkenning, ziektebestryding
planten en
en
uitdunnen
bos,
van het
er vak
dergeiyke. En ten slotte moeten Bomen
kundig bomen gekapt worden
die dit jaar extra zwaar en gr?ot
jaar oud
Goed sparrehout, ongeveer 50

dit■«ejal

Meke£

< Advertentie LM.)

IVoor

uw HAARD of KACHEL

73-75.
FA. JAN DE JONG, Dracht
Heerenveen, telefoon 2265

Filmtheater De Witte:
Tarzan brengt

iv.

bren, te
slotte uitkomst,, wanneer
van de wildernis alles omverrenn
nogai

verhaaltje is als gewoonlijk W
maar de dierenopnamen
veel.
grandioos. En dat vergoedt
de> echte
Nieuwjaarsdag
er
tanks in de Witte, in „Pants
o
do's", een film die in de laatste
over,
te
log in Italië speelt. Spanning ev e
wanneer het er om gaat de
e, n
nen van de Duitsers af te snydenn
n
kleine Italiaanse jongengeallieerden
naa
brengt
de
hij
heim en
de overwinning.

_

rommelen,

° °"

° ff *"

Schouwburgbioscoop:

opgelost
het

Een jongeman Robert ontvlucht
luxejacht van zijn vader "ar
met een aantal vrienden en "enain
en

Je»

leidt
nen een
vis
vete
van
komt aan wal op een
Zee.
serseilandjes in de Middellandsem een
Daar raakt hy betrokken
moordzaak en leert hij een onbedorven
knut
meisje kennen. Hij ziet kans het oom
waanzinnige
te redden van haar
die bekent de moord te hebben gepleego.
hy echter nog
Voor het zover is moet op
lossen. Dat
heel wat moeilijkhedengeluklog
niet
hoeft de. toeschouwer
ay
rrea
zingt
Nieuwjaarsdag
„ an
zee, niaar daarnaast
over zyn geliefde avontuurlijk
verhaal
ontrolt zich een
over arme lerse vissers, die verstriK!
netten
dreigen te raken in de loucheeten,
die
band macnt
van een stel gewetenloze m
hun
een van hen volkomen
*„
nebben
weer m
Freddy
brengt .en diefstal
u
jongen die de
het reine en de arme
pleeg
misdadigers,
Prooi werd van de
wc-rcu
vis
m zyn wanhoop zelfmoord. De
m de Schouwburg blijkbaar nog steeds

~dolcevita»-bestaan

de>

duur

!laast

betaald.

Directeur Chr. HBS
is

benoemd
-

Met ingang van 1
HEERENVEEN
direc
september 1963 is benoemd tot opricn
m
teur va n de Christelyke HBS ui Aal
«ng de
heer dr. H. A. Schuring: m een
ten. Vermoedelük zal men «tartenaan
ac
noodgebouw achter huize HonK
burKemppster Falkenaweg.

bet hoofdbestuur van de CïTCf heelop
voor de Tweede KamerverKie
Besteld
«gen.
2i

gfmeente

bestreed deze mening. De voormalige
directeurswoning van het gasbedrijf werd
aangewezen als dienstwoning, waartegen de meerderheid van de KVP-fractie
zich verzette.
Na afloop van de raadsvergadering
schot had Bolsward steeds, maar dat bleef de raad nog enige tijd in aanwewerd veelal geheel of voor een groot zigheid van diverse genodigden bijeen
gedeelte te niet gedaan door een verom een serie filmpjes, dia's en klanktrekoverschot. Dit jaar bedroeg het ge- beelden van het internationaal folkloboorteoverschot 14, maar er vestigden ristisch festival te zien en te beluistezich hier 125 personen meer dan er ren.
vertrokken. Op 27 december bedroeg
de bevolkingsaanwas derhalve 199 peren
met
sonen en klom Bolsward van 8402 tot
8601 inwoners. Deze cijfers kunnen weliswaar voor 1 januari nog een lichte
wijziging ondergaan, maar betekenen
toch een keerpunt.
NIEUWEHORNE
Het is al jaren
De raad handelde de agenda vlot af. goede gewoonte bij de toneelvereniging
Groenewold,
die Nocht en Wille met de kerstdagen haar
Wijlen de heer J.
zich als penningmeester van de ge- uitvoering te geven. Dit maal was de
meentelijke instelling van sociale zorg keus gevallen op „It Skot", geschreven
niet beschikbaar had gesteld voor her- door Meint Visser en dit seizoen voor
benoeming, maar nog voordat in de het eerst in roulatie.
door zyn bedanken ontstane vacature
Het is een stuk met de kenmerken
was voorzien, plotseling kwam te over- van een thriller, dat weliswaar niet al te
laden, werd door de voorzitter her- veel scherpzinnigheid van de toeschoudacht. De heer Groenewold was als wer vereist, hier en daar nogal gewild
stadsdierenarts en directeur van de ge- aandoet, maar toch over een aardige
meentelijke vleeskeuringsdienst aan de en spannende intrige beschikt. Het
zyn plaats verhaal speelt zich af
gemeente verbonden. In
in een strandpenwerd benoemd de heer J. Visser, n.l. in sion, waar de scepter wordt gezwaaid
zijn functie als wethouder.
door een weduwe, die met planNamens de AR, WD en zyn eigen nen rondloopt zich te ontdoen van haar
CHU-fractie verklaarde de heer E. S. pleegdochter teneinde haar erfdeel in bede Jong nog niet de noodzaak te zien zit te krijgen. Met behulp van verdovenom vooruitlopende op een nog niet aan- de middelen en een trouwbelofte weet ze
genomen wetsvoorstel, de gemeenteiyke zich hierbij de medewerking te verzekeinstelling van sociale zorg nu al onder ren van een aan marihuana verslaafde
directe invloed van b. en w. te bren- vriend. Juist in de tijd dat een politiegen. De heer J. M. A. Mulder (KVP) inspekteur in het pension zijn vakantie
komt doorbrengen wordt er een mislukte moordaanslag gepleegd op de pleegdochter. De politieman ontdekt dat de
pensionhoudster de schuldige is. Het
stuk krygt een melodramatisch, uit de
toon vallend slot, wanneer de pensionhoudster, beseffende dat haar spel is uitgespeeld, vergif inneemt.
Spelers en speelsters hebben zich met
wisselend sukses van hun lang niet steeds
moraal in dit wat geconstrueerde, soms gemakkelijke taak gekweten, waarbij
wel eens wat goedkope, maar toch wel een kompliment aan mevrouw Van
der
boeiende blijspel, dat althans in Leeu- Spoel voor haar goede
pensionals
spel
warden een gewaardeerde lichte kost, houdster zeker op zyn plaats is.
„It
zo aan het eind van het jaar was.
Skot"
zal"
zaterdagavond
nog
eens
worDe toneelgroep „Centrum" heeft voor den opgevoerd, dan voor getrouwden.
een beste opvoering gezorgd. De rol van
Maribel, met welke figuur het stuk eigenlijk stond of viel, werd door Ina van Kwarteeuw toneelvereniging
der Molen uitstekend gespeeld. Piet RoTER IDZARD
De toneelvereniging
mer was als Marcellino, een knappe te- „De Vriendenkring" heeft in café Reitgenspeler. Dankbare rollen hadden de
sma haar 25-jarig jubileum gevierd. Er
beide oude dames dona Paula en dona was een goede belangstelling. Veir daMathilde; de vertolking, die Nel Knoop mes zongen een toepasselijk lied op „De
en Sara Heyblom ervan gaven, heeft Vriendenkring" en voorzitter Nijenhuis
veel bygedragen tot het succes, dat de- gaf een kort historisch overzicht van
ze toneelavond heeft gehad.
het werk van de vereniging. Na een
P. T. korte pauze met tractatie voerden verschillende personen het woord, nl. de
G. A. de Vries, oud-voorzitter en
ton heer
leider, voor zichzelf en namens VolksIJLST
In een spoedeisende raads- onderwys, onder aanbieding van een envergadering heeft de raad van IJlst veloppe met inhoud. Een andere oudz.h.st. besloten een voorstel van b. en voorzitter, de heer B. de Roos, haalde
w. goed te keuren een lening van herinneringen op. Ook hij kwam met
100.000 te sluiten bij de NV Bank voor een envelop met inhoud. De heer H. BethNederlandse Gemeenten ter financiering lehem voerde het woord namens zes
van een bouw subsidie van 20.000, aan- plaatselijke verenigingen en hij offreerleg kampeerterrein, mechanisatie van de even zovele dergelijke enveloppen.
de gemeentelyke administratie en der- Dezelfde geste kwam van de zijde van
gelyke.
de heer B. Koelma namens de toneelVerder zal het gemeentepersoneel van- groep van de korfbalvereniging.
Allen
af 1 januari 1963 by wyze van voor- gewaagden met waardering van het werk
schot een salarisverhoging ontvangen, van „De Vriendenkring."
toe te kennen ingevolge de richtlynen
Na een dankwoord van de voorzitter
van de minister.
werden vier leden, die al die 25 jaar
aan „De Vriendenkring" hebben meegewerkt, benoemd tot erelid. Zij kresen
Oriënteringsrit van „De
e
bloemen en sigaren.
Met eigen krachten zijn vervolgen*
Twa
DE WILP De auto-, motor en brom- twee schetsjes opgevoerd. Het gebode!
fietsclub „De Twa Wylpen" organiseer- M„Xer d m
en eul a PPIauS beloond.
m
de ook dit jaar op de tweede kerstrk ,g verlee«dem de
dag een oriënteringsrit. De opkomst was vvioas uit Echtenerbrug, die ook vnmniet groot. Slechts 24 auto's verschenen de dans speelden. Deze vier dames wisaan de start. Een circa 40 km. lange ten er wel de fleur in te brengen
route was foutloos uitgezet door de heer
Joh. Nicolai en liep in hoofdzaak door
Voor
9.143.000.— ie aan u-+
de gemeente Opsterland.
A Faas te
1. M. Bakker, Lutjegast 15 strafpun- dam door de Dienst der Zuiderzeewer
ten; 2. K. Hofsteenge, Grootegast 102 ken opgedragen de bouw
van een
strafpunten; 3. Tj. Gjaltema, De Wilp schutsluis en de onderbouw van een ooistrafpunten.
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van Tarzan
Zelfs het huishouden Brenda
Joyce>
(Johnny Weissmuller en
in
iunete is zo vreedzaam als dat

Het
wezenloos,

?48 LpntueTe Ö"X

—

uitkomst

vangers afspraken schenden
waardige koningen ten offer
de hebzucht van hun neven.
Tarzan, met de olifanten,

aan 2

ROTTEVALLE— Op de Bildtwei passeerden de door de heer J. Atsma te
Groningen bestuurde personenauto en de
vrachtauto van de heer Tj. Boersma uit

Het woningtekort blijft bij dit alles het
grote probleem. In het afgelopen jaar
kwamen 51 nieuwe woningen gereed;
47 zijn nog in aanbouw. Gunstige cijfers
kon de burgemeester geven over de begeboorteovervolkingstoename.
Een

Wetzens elkaar. De personenauto hield
daarbij sterk rechts aan, kwam daardoor op de harde, gladde sneeuw aan
slippen en botde kant terecht, begon te op.
Beide voertegen
de
vrachtauto
ste
tuigen werden zwaar beschadigd. Geen
om van de heer persoonlijke ongelukken.
De raad van Doniawerstal heeft besloten
i AKrWEEB
kopen
ter grootte van
grond
enige
percelen
aan
te
Nicolaasga
ïl„
». TT
«» <st
grond is 0.47.58 ha bestemd
m
2.
Van
deze
per
/MO
69 hvoo de
Meisje fietste tegen auto aan
uitbreiding van het bejaardenbouw van bejaardenwoningen ter
V f
Alie Huisman (14) uit
gymnastieklokaal
een
DRACHTEN
bouw van
met
di Boskranne", 0.37.06 ha voor de sportvelden.
«
reed vanaf de Ryweg rijksvan
aanleg
voor
Rottevalle
en 3.64.06 ha
weg 43a op en vergat voorrang te versportveldencom- middel van een deugdeiyk slot op be- lenen aan de door de heer J. v. d. Zee
was
het
Aanvankelük
terreinen, die voor hoorlijke wnze afgesloten.
uit Drachten bestuurde personenauto.
olex geprojecteerd op
van Voor het wegenknooppunt en busstation Zij botste tegen de auto op en kreeg
eigendom
reeds
gedeelte
een groot
Spannenburg, werd een nieuw verlich- schaafwonden aan het hoofd. De fiets en
waren. Daar het bestaande
de
tingsplan vastgesteld. Dit voorziet in het auto werden beschadigd.
volzijn
zal
uitbreidingsplan binnenkort
herzien. aanbrengen van 35 lampen, waarvan 6
gebouwd, diende dit te worden
Vegter nachtbranders. De jaarhjkse kosten van
Ir.
planoloog
De gemeentelijkeuitbreiding ontworpen, de nachtbranders zijn voor gemeentehjke
heeft nu een
rekening. De overige lasten draagtRijkswaardoor het sportveldencomplex een
waterstaat.
kan
plan
krijgen. Dit
Plaats moet
biedt
aanHet
genoemd.
geslaagd worden
trekkelijke mogelijkheden voor de bouw
Bosing op gladde wegen
in
van woningwetwoningen en woningenaan
de partikuliere sektor, aansluitend
dorp bt.
de huidige bebouwing van het
toneeljaar 1962 is donderdagavond
Nicolaasga.
in
Leeuwarden besloten met een vroDe ontwerper heeft de geprojecteeide
zij
het vrij onbetekenend, maar toch
lijk,
sportvelden, annex gymnastieklokaal
sympathiek
blijspel. De toneelgroep
wel
moeten overbrengen naar de noordzyde
die
«nkele weken geleden
„Centrum"
visafslag
Zongen over
invan de Kerklaan. Dit had uiteraard
dan
Allen
de thriller „Een
voor
Kunst
sluisbedrijf
grijpende konsekwenties voor de vergebracht nu
speelde
en
Moordkans"
vorderde plannen voor de aanleg van de
vereniging De Harmonie het uit
voor
de
De raad der gemeenSTAVEREN
sportvelden.
het Spaans vertaalde stuk „Maribel"
b. en te Staveren kwam in begrotingsvergadeuiteindelijk
met
was
het
De raad
Miguel Mïhura. Er was weinig
van
w. eens dat deze financiële konsekwen- ring byeen. B. en w. konden een sluibelangstelling; de tijd heeft gepublieke
ties moesten worden genomen. Volgens tende begroting aan bieden. Het ge- leerd, dat bij een toneeluitvoering tusde nieuwe opzet zal het totaal kosten- meentelyk visafslagbedryf blykt ondanks
kerstmis en nieuwjaar in de Hartot zoveel mogelijk bezuinigingen langza- sen
bedrag van ’123.560,— stijgen
monie de zaal nauwelijks half vol loopt.
merhand een blok aan het been te wor142.600,—.
Dat het toch nog een prettige toneelden. Het nadelig saldo werd geraamd avond is geworden, was vooral te danvrij
langdurige
Dit besluit viel eerst na
Het gemeentelyk sluisbedryf ken aan de animo en het plezier, waardiscussies, waaraan deelnamen de leden op ’3562.
rendabel, hier wordt bet mee „Centrum" dit stuk, dat hier en
niet
meer
is
ook
NauHepkema,
Van Dam, Van der Sluis,
op 7314.
geschat
saldo
nadelig
en
daar aardige speelkansen gaf, bracht.
ta, Sijbesma, Holtrop, Mous. Dooper
inzicht
beschouwingen
van
die
Het
algemene
Spaanse element is in deze komeverschil
By
voorzitter.
Het
de
de
zat voornamelijk in de verdeling der ho- de heer J. Smits (CH) heeft gehouden die niet overheersend; de oude dameeen
als moeder en tante
gere grondkosten over het sportvelden- namens de raadsleden bleek dat men tjes die
stadsmeisje
optimistisch
woningbouwterremen.
nogal
bleue
zoon
aan
een
modern
algemeen
over het
complex en de
uit- is gestemd. Men vreest evenwel gezien willen helpen, zouden in Engeland of
Ter ontsluiting van het ontworpenINucode achteruitgang van de vissery, dat de zelfs in Nederland kunnen wonen. Die
breidingsplan „Groenendal" te St
grond
van
perceeltje
gemeentelyke visafslag bij nog verdere beide dametjes zijn goedwillende, liefwerd
een
laasga
per
moeilykheden voor
de hebbende, naieve mensen en zo kan het
achteruitgang
4,50
van
prys
550 m2voor de
Wat het sluisbe- in dit verhaal gebeuren, dat de zoon een
aangekocht van de heer A. J. Homma gemeente zal opleveren.
drijf betreft, hoopt men op een opleving meisje van lichte zeden als zijn geliefde
te Hengelo (G).
stichting als de nieuwe sluis er eenmaal is. Men binnenvoert in het huis van zyn tante,
de
van
Als bestuursleden
0.1. school te laten vervallen zonder dat zü (en ook hijzelf) enige inDe Boskranne" waren periodiek aftre-te besloot devoor
subsidiëring der bijzon- druk van de afkomst der uitverkorene
Vleer-Haarsma
basis
G.
als
dend mevrouw
te
minister goedkeuring hebben.
Lange
J.
I.
de
en
de
dere school
Langweer en de heer
de byzondere lagere
wenste
Voor
Laatstgenoemde
te
verzoeken.
Nicolaasga.
Zelfs als drie vriendinnen-vakgenotes
St
vastgesteld op op
vergoeding
aanmerherbenoeming
in
is
de
school
een
voor
bezoek komen en de situaties uiterniet
plus ’l3 per leerling aard vermakelijk worden voor de toeking te komen. Mevrouw Vleer werd met ’5O per leerling
In de voor het aanschaffen van schoolbehoef- schouwers, wordt Maribel
het meisalgemene stemmen herbenoemd.
de ten enz.
gekozen
werd
Lange
je, op wie de niet-onbemiddelde jongeDe
vakature
nog steeds
man verliefd is geworden
heer W. H. Aukes te Doniaga.
werd
politieverordening
voor
een
eerbare
algemene
verloofde gehouden.
De
Botsing op gladde wegen
aangevuld met een bepaling waarbij het
Maribel, eerst wat verbaasd en terugen
Op de betonweg kwamen houdend, wil het haar gunstig gezinde
WAPSE
verboden is tussen zonsondergang
zonsopgang fietsen en bromfietsen op of een personenauto, bestuurd door de lot wel een handje helpen, wordt verte plaat- heer A. Mandema uit Sappemeer, met liefd en blyft op het geluk vertrouwen,
aan openbare wegen onbeheerdtenzij
door elkaar in botsing. De heer Snippe ook als haar vriendinnen haar byna tot
sen of in stilstand te hebben,
moest in verband met een vóór hem verkeerde gedachten brengen en comrijdende fietser temgschakelen en gleed plicaties scheppen.
tengevolge van de gladheid van de weg
Dynamo's van viertal
En zo komt er zelfs nog een vleugje
af. Een botsing met de trekker, die
afgehaald
fietsen
tegenovergestelde richting kwam,
Verdacht van ont- uit onvermydeiyk. Er deden zich geen
Petroleumkachel oververhit
DRACHTEN
was
vreemding van een viertal dynamo's persoonlyke ongelukken voor. Beide moGistermorgen
OOSTERWOLDE
de torrijtuigen liepen schade op.
van fietsen welke bezoekers in
werd de brandweer gealarmeerd voor
schuur bij een café in Rottevalle hadbrand ten huize van de heer W. Adema
den geplaatst, zyn de 29-jarige A-B. uit
Botsing door niet verlenen
aan de Quadoelenweg. Hoewel dikke
Houtigehage en de 21-jarige w. G. uit
gemeentepolitie
aanvankelyk het ergste dede
rookwolken
voorrang
van
Boelenslaan door
den vermoeden wist de met verlof thuis
aangehouden. Zij bekenden hun daad in
Vrydagmiddag zyn een zynde zoon een overhitte petroleum-kaJUBBEGA
een jolige drankbui bedreven te hebben.
personenauto bij de chel van de bovenverdieping te verwyen
een
nog
vrachtauto
zy
in hun beDe dynamo's hadden
met
elkaar
in botsing ge- deren en kon de brandweer weer terugpolitie,
zuivelfabriek
had
de
naAanvamkeiyk
zit.
vrachtwagen
van
de
diefstal
De
de CAF uit keren zonder te hoeven ingrypen.
melding
van
komen.
dat de
vorige week zaterdag was binnenge- Gorredyk verleende geen voorrang by
komen, geen houvast bij het onderzoek. het opryden van het CAF-terrein. De
Rijvereniging NEO
Deze week leidde het echter de aandacht personenauto van de heer Jonker uit
De rijvereniging NEO, die telkenjare
naar beide jongelui. Zij zyn in het po- Donkerbroek en de vrachtauto kregen
vry veel schade. Persoonlyke ongeval- met eigen krachten tot een goed verlitiebureau te Drachten ingesloten.
zorgde uitvoering weet te komen, heeft
len deden zich niet voor.
gebroken met deze goede gewoonte.
Tractor ging naar links,
Men had nu medewerking verzocht van
wegens
naar
het
maar
van LandbouwDe 25-jarige los arbeider banktoneelgezelschap
ASSEN
Op rijksweg 43a zou de
OPEINDE
Steenwijk. Deze toneelgroep
te
uit
Oosterwolde heeft veertien voerde op het blijspel „Dokter
heer A. Hiemstra uit Surhuisterveen Bareld S.
Lexo".
terecht gestaan verdacht
vrijdagmiddag met een tractor, waar- dagen geleden
plegen
van ontucht met minderMuziekuitvoering
achter twee wagens waren gekoppeld, van het
eis luidde toen negen maaneen inrit rechts inslaan. Daartoe naaide jarigen. De
DONKERBROEK
De Chr. muziekden met sftrek en voorwaardelyke terbe- vereniging „De Bazuin" gaf
hij uit naar de linker kant om een ruionder leime bocht te kunnen nemen. Dat kon schikkingstelling met een proeftijd van ding van de dirigent de heer H. Tiggede achterop komende heer A. Veenings drie jaar. Als byzondere voorwaarde laar te Appelscha, haar traditionele muuit Groningen niet verwachten, temeer vroeg de officier verpleging van ver- ziekuitvoering op tweede kerstdag ln de
dachte in een psychiatrische inrichting. Ger. kerk. Vóór de pauze werd het mudaar deze door de hoge lading op de wagens de met de arm door de heer
Het vonnis was milder: zeven maan- zikale gedeelte afgewerkt, afgewisseld
Hiemstra gegeven tekens niet kon zien. den gevangenisstraf met aftrek van door declamatie. Na de pauze is met
Hij nam aan. dat deze naar links af- voorarrest en ter beschikkingstelling eigen
krachten opgevoerd een fries tosloeg en ging rechts passeren. Er volg- van de regering voorwaardelijk
met
een
„Afke" Dit stuk werd goed geneelstuk
de toen 'e heer Hiemstra ook die kant proeftijd van drie jaar. Wanneer de toe- speeld, waardoor het talrijke
publiek De echte liefhebbers wachten niet lang. De arreslee
opging een botsing, waarbij de voertuizichthoudende vereniging dit nodig acht er volop van
wordt te voorschijn gehaald
heeft genoten. „De Bazuin" en de training kan beginnen. Want de heer Pasma uit Haskerdijken
gen schade opliepen, doch zich geen per- dient verdachte ach te
is een groot
onderwerpen aan kan op een goed geslaagde uitvoering te- liefhebber van het Friese paard en van draverijen.
soonlijke ongelukken voor deden.
een psychiatrisch onderzoek.
En hij weet het: als het winrug zien.
ter blijft, komt de arreslee vanzelf aan de beurt.

Tnlere
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schade

BOLSWARD
Burgemeester mr. J. A. Geukers kon donderdagavond
in zijn oudejaarsrede voor de gemeenteraad optimistische klanken laten horen.
1962 is in vele opzichten voor Bolsward een goed en belangrijk jaar geweest.
De in 1961 ingezette industrialisatie vond in het afgelopen jaar zijn consolidatie en geslaagde voortzetting. De vestiging van de NV Nooitgedagt kreeg
Bolta, de Hollandse Melksuikerfabriek
dubbele capaciteit. Ook
en de NV Hollandia breidden belangrijk uit. Verschillende nieuwe vestigingen
kwamen tot stand, o.a. de apparaten- en machinefabriek Koopmans NV en
fa. Haster van Hilversum.
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Uitslagen hardrijderijen Ingezonden stukken
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FRIESE KOERIER

AMELAND
Hardryderij van mannen te Buren, 46 deelnemers. 1. Jelte
Smit, Nes; 2. H. S. de Jong, Nes; 3.
IJ. Oud, Buren.
Hardrijdery van jonAMELAND
gens van 14 tot 20 jaar in Ballum,
13 deelnemers. 1. A. G. Barf, Hollum;
2. G. van Tuinen, Ballum; 3. H. P.
Unsen, Hollum.
Estafette-rijderij van 2 heren en 1 dame. 11 drietallen. 1. P. H. IJnsen, Hollum, mej. Nellie Molenaar, Ballum en
Piet Lublink, Ballum; 2. A. G. Barf,
Hollum, mej. N. de Boer, Hollum en
Fred. v. d. Meij, Ballum.
APPELSCHA
IJsclub „Friese
Grens". Jongens t.e.m. 16 jaar, 24 deelnemers. 1. A. Betalen, Jubbega. 25,—;
2. J. Bijl, Boyl f 15,—; 3. G. Prins,
10,—; 4. M. v. d. Boer,
Appelscha

—

—

Boyl

’ ’
5,—.

—

’

Jongens 14 tot
BALLUM (Ameland):
20 jaar 13 deeln. Uitslag: 1. A. G. Bars,
Ballum; 2. G. van Tuinen, Ballum; 3.
Th. Ynsen, Hallurn.
Ballum (Ameland) —Estafetterijderij:
1. Th. Ynsen-mej. N. Molenaar-P. Lublink; 2. A. G. Bars-mej. N. de Boer-F.
van der Mei.
BLANKENHAM
IJsclub „Blankenham". Vrouwen, 14 rijdsters. 1 30,
Femmy Groen, Giethoorn; 2.
20,
Dedje Voetberg, Marknesse; 3.
10,
Jacobje Poortman—v. d. Veen, Ruinerwold; 4.
5.— Bertha Venema, Tollebeek.
Mannen, 46
BUREN (Ameland)
deelnemers. Uitslag: 1. Jelte Smit, Nes;
2. H. S. de Jong, Nes; 3. Y. Oud, Buren.
DUURSWOUDE-WIJNJETERP —IJsclub „Great Foarüt". Ledenwedstryd;
10 drietallen: 1. Kees Tamimes Bouma,
mevr. Hoekstra-Dijkstra en Kees van
der Lei; 2. Durk van der Veen, Jelly
Sijtsema en Hans O. de Jong; 3. Kees
Lammerts Bouma, Harmke Peper en
Luitsen Hoogenberg. Prijzen luxe voorwerpen.
DUURSWOUDE-WIJNJETERP
IJsclub „Great Foarüt". Ledenwedstryd;
15 jaar: 1. Sjoukje Lok, Knype ’l5; 2.
Janke Knevelman, Wynjeterp
10; 3.
Jeltje Faber, Wynjeterp ’2.50.
FOCHTELOOS
Voor de door de ijsclub „Eensgezindheid" uitgeschreven
hardrijderij voor jongens tot en met 16
jaar bestond goede belangstelling, daar
zich niet minder dan 24 deelnemers hadden aangemeld. De uitslag was... ’2O
Willem Sloot, Makkinga; 2. ’lO Jac.
Dol, Oosterwolde; 3. ’5 Meine Memstra
Lippenhuizen; 4. ’2.50 Marten Braat,
Fochteloo; 5. ’2 Jan D. de Boer. Makkinga; 6. ’1.50 Harry de Jong, Nyeber-

—

’

——
—

’’
’

—

—

—

koop.

’

—

IJsclub „Haast U". Jongens tot en met lo jaar, 52 deelnemers.
1. f 25,
Pieter v. d. Zwaag, Joure;
15,— Jan v. d. Werf, Beetster2.
zwaag; 3.
10, Jan de Meer, Houtige5,
hage; 4.
Dirk de Vries, Boelenslaan.
TER IDZARD
IJsclub „De twa
doarpen". Estafetterijderij voor leden,
15 drietallen. Er is fel om de prijzen
gereden. Uitslag: 1. Sietse DurkstraAnna Zwanenburg-Frans ter Schuur; 2.
Doeke Punter-Saakje Heida-Jeep Zwanenburg; 3. Thijs de Vries-Ida ter
Schuur-Cath. Hoekstra; 4. Arme hoekstra-Annie Oosterloo-Andries Spin.
JUBBEGA (Streek)
IJsclub „Eendracht". Meisjes. 21 deelneemsters. Na
een prachtige, sportieve rijderij werden
de prijzen als volgt gewonnen: 1. 15,
Tineke Hiddinga, Heerenveen; 2. 10,
Sietske v. d. Plaats, Oosterwolde; 3.
5,
Akke Rinsma, Kortezwaag;
4.
2,50 Trienke de Jong, Warga.
JUBBEGA (Derde Sluis)
IJsclub
„Winterwille", hardrijdery voor jongens. Uit een heel lange lijst (52) wisten onderstaande jongens na felle strijd
de prijzen te winnen: 1. 20, H. Bijlsma, Hoomsterzwaag; 2.
10,
Kees
v. d. Meulen, Gorredijk; 3. 5,— H. J.
Menger, Munnikeburen; 4.
2,50 Arme
Bloemhof, Kortezwaag.
KAMPEREILAND. 35 mannen. 1. E.
75,—; 2. B. Schilder,
Smit, Kampen,
Kampen
40,; —3. P. Wieling, Delfstra20,—; 4. J. Rienks, Emmelhuizen
15,—.
oord
KUINRE
IJsclub „Kuinre" ledenhardrijderij estafette: 1. ’39 S. Appelo, mevr. D. de Jong-Huitema en I.
Huitema; 2. ’2l E. Groenhof, mej. S.
Groenhof en KI. Wiegmink; 3. ’l2 J.
Woudsma, mej. H. Schaper en A. Kamman.
MAKKINGA
IJsclub „Makkinga".
Leden-estafette. 14 drietallen. 1. A. Bijlsma, Djoeke Bouma, Sjouke Lemstra;
2. Ruurd Slager, Klaasje Legendal, B.
Langhout; 3. J. R. Middel, A. Langhout, Roel Bosma; 4. Joh. Baas, mevr.
H. Bosma, R. Steunebrink (verb. uit-
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MOLKWERUM
Hardrydery voor
schoolkinderen. Uitslagen: Jongens: 12
jaar: 1. Harrie O Draayer, 2. Siepie H. de
Jong; 11 en 10 jaar: Tjebbe L. Dykstra,
2. Suffridus C. Draayer. 3. Joop Tj.
Postma; 8-9 jaar: 1. Joop Boorsma, 2.
Rienk de Vries, 3. Folkert Semplonius;
6 en 7 jaar: 1. Arme Wolthuizen, 2. Cristiaan G. Draayer, 3. Leffert de Hoop.
Meisjes 10 en 11 jaar 1. Antje Bouma,
2. Antje Keizer, 3. Siemontje de Vries;
8 en 9 jaar: 1. Joke Dijkstra, 2. Geeske C. Draayer, 3. Regina L. Dijkstra;
6 en 7 jaar: 1. Pietie Harkema, 2. Sjoukje de Vlugt, 3. Ineke Visser.
Op de ijsbaan te NageNAGELE
le is tweede kerstdag een kortebaan ryderij gehouden voor mannen en jongens.
Uitslag: mannen: 1. G. Komdeur; 2.
G. Vedelaar; 3. J. v. d. Woude. Jongens 12—14 jaar: 1. K. van Liere; 2.
H. Sluirip; 3. J. Zelhorst. Jongens 14—
16 jaar: 1. B. Schutrups; 2. L. Barendregt; 3. R. Meijer.
NIJEGA (Sm.)
De ijsclub „Foarüt"
kreeg 28 mannen aan de start voor zyn
rydery. In de Ie en 2e omloop is er felle!
strijd geleverd. Ook in de 3e omloop,
toen er nog 7 rijders „aan" waren,
was dat nog wel het geval. Het was
toen echter al duidehjk hoe de papieren
uiteindelyk zouden liggen. Het vry talrijke publiek heeft een middag van goede schaatssport achter de rug. De uitslag luidde als volgt: 1.
Geert
45,
Regts, Nieuweburg; 2.
30,— R. Elzinga, Surhuisterveen; 3.
15, B. Bruining, Houtigehage; 4.
10, W. Huisman.

HAVELTE
Uitslagen hardrydery
meisjes t.e.m. 15 jaar. 1. D. Bolding;
2. D. Nyenhuis; 3. W. Kasiers;
4. H.
Westerveen; 5. T. Pieters. Jongens t.ean.
jaar.
15
1. K. de Groot; 2. J. Knol; 3.
J. Kassiers; 4. R. van Kampen. Dames
1 en wisselbeker T. Otter; 2. A. Leuren; 3. K. Tuit. Heren De wisselbeker
die verdedigd moest worden door J. R.
Kruithof werd thans gewonnen door
J Gerrits; 2. J. v. Aalderen; 3. H. Haagenaar; 4. J. Nimberg; 5. C. Schulting.
Hardrydery van schoolHEMRIK
kinderen van leden ijsclub „Haast U".
Jongens 6-7 jaar: 1. Berend de Kleine;
2. Tamme Hofstee; 3. Jan Booi. 8-9
jaar: 1. Pieter de Vries; 2. Jan Koopmans; 3. Leffert Brander. 10-11-12 jaar:
1. A. Klaas Kompaan; 1. B. Jacob Velde;
2. Arme L. Visser; 3. Miente Steensma.
Meisjes 6-7 jaar: 1. Geertje Visser; 2.
Jikke v. d. Linde; 3. Trienke Teijema.
8-9 jaar: 1. Annie v. d. Tuin; 2. Froukje de Boer; 3 Eeke Bergsma. 10-11-12
jaar: 1. A. Ali Byma; 1. B. Aaltje de
Jong; 2. Froukje v. d. Tuin; 3. Geertje
Goïngahuizen.
Kompaan.
OLDEBERKOOP
IJsclub „Vooruit". Meisjes t.ejn. 16 jaar, 13 deel25,— Rinskje Seinstra,
neemsters. 1.
Warga; 2.
15,— Joukje Popma, Oldeberkoop; 3.
10,
Dietje Tijs, Westervelde; 4. 5,— Janny Eits, Nijeholtpade.
VEEMARKT LEEUWARDEN, 28 dcc.
Aanvoer: 60 slachtstier«n t 2.40—1 2 70,
OLDEMARKT
IJsclub „IJsverextra f 2.90 per leg slachtgew.; 175 slacht- maak". Junioren.
1.
’25.— P. Kraak.
koeien f 1.90—f 2.20—fl 2.50 per kg slacht- Oldemarkt;
2. 15.— A. Pen, Blesdiike;
gew.; guste koeien f 450—f 565 per stuk; 924
melk. en kalfkoeien f 670—f 800, f 850— 3. 7,50 J. Ensing, Paasloo; 4. 5,- Andr.
f 975 per stuk; 150 pinken f 335—f 480 per Schokker, Paasloo. Er was veel publiek
stuk; 10 graskalffokstiertjesf 420—f530 per op de baan.
stuk; graskalfstiertjes f 2.25—f 2.45. extra
f 2.50 per kg slachtgew.; vette kalveren f 2.60
OOSTERWOLDE
De door „De jon—f 2.85, extra f 3 per kg levend gew.; 553 gerein" afdeling Oosterwolde uitgeschregraskalveren f 160—9 225 extra f 290 per ven langebaan-afvalwedstrijden trokken,
stuk: 1083 nuchtere kalveren f 24—f 30, f 35 ondanks het feit dat deze hardryderij in
—f 43 per stuk, levend gew. f I—f 1.15; foken mestkalveren f 55—f 70 per stuk; 705 scha- de morgenuren was vastgesteld, goede
pen en lammeren, vette schapen fl 2.15— belangstelling. Er waren totaal 20 deelf 2.45, extra f 260 pc rkg geschat slachtgew.; nemers, die zeer fel hebben gestreden.
weidelammeren f 56—f 74 per stuk; slacht- Er werd met 4 deelnemers gelyktijdig
lammeren t 4—f 4.50 per kg geschat slacht- gestart. De eerst aankomende kreeg 4
gew.; fok- en melkschapen f 85—f 125, punten, nummer twee 3 en zo vervolextra f 135 per stuk: 14 vette varkens (oude) gens. Na zeer spannende ritten
werd de
f 1.50—f 1.60 per kg lev. gew.; 3 slachtvlees. uitslag
als volgt: 1. Jan Langhout, Fochbiggen f 1.74—fl 1.80 per kg lev, gew. 31
biggen en lopers: biggen f 40—f 50 per stuk; teloo, 2. Jan J. Bos, Fochteloo, 3. Appi
lopers f 55—f 70 per stuk; drachtige zeugen van Rozen, Oosterwolde, 4. Geert Post,
fl 235—f 270 per stuk; 26 bokken en geiten Oosterwolde (Boekhorst.
f 1.60—f 1.80 per kg slachtgew.; 8 fok- en
OOSTERZEE —IJsclub Harmonie, jonmelkgeiten fl 20—if 35—f 42 per
stuk:
exportgeiten f 3—l 4 per kg slachtgew.; 113 gens tot 12 jaar (22 deelnemers): 1. Jopaarden, hitten en veulens, werkpaarden chem H. Smit. Oosterzee; 2. Minne M.
f 750—f 900, extra f 1120 per stuk; slacht- Huisman, Bantega;
3. Bram, Stegenga,
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vleespaarden f 2.30—f 2.50 per kg geschat Bantega.
slachtgew.; veulens f 2.40—f 2.55 per kg geMeisjes tot 12 jaar (22 deelneemsters):
schat slachtgew.; oudere slachtpaarden f 1.90
1. Jantje Stegenga, Bantega; 2. Janke v.
t 2 per kg geschat slachtgew.; totale aan-

—

voer 3825 stuks.

Overzicht (resp. aanvoer, handel, prijzen):

Slachtstieren: minder, willig, goed prijsh.
Slachtkoeien: minder, iets stroef, prijsh. Gus.
te koeien: korter,

tamelijk,

niet duurder,

melk- en kalfkoeien: minder, kalm, schraal
prijsh. Pinken: minder, voor de slacht vlot,
stijf prijsh., voor de fok niet vlot, knap prijshoudend. Vette kalveren: zeer kalm, vlot,
prijsh. Graskalveren: Minder, stiertjes willig,
goed prijsh., koekalveren stug, krap prijsh.
Nuchtere kalveren: veel, traag, lager. Schapen en lammeren: veel, wat meer vraag, stijf
prijsh. Varkens: meer, willig, prijsh. Biggen
en lopers: zeer kort, goede handel .prijsh.
Bokken en geiten: minder, weinig animo,
schraal prijsh. Paarden: veel, vlot,
prijsh., afloop zeer kalm.

goed

FLULMVEEMARKT LEEUWARDEN, 28 dcc.
Kuikens f 1.65—f 1.75; kippen 1 120—
f 1.35; konijnen f 1.90—f 2.15. alles per' kg;
eenden (oud) f I—t 1.50; slachthanen (oud>
f 2—f 3.25; duiven 40 et.; volle hazen f 5—
f 7; wilde eenden f 1.50—f 1.75,a11es per
stuk.

d. Heide, Bantega; 3. Akke Boersma,
Oosterzee.
OOSTERZEE-BANTEGA
IJsclub
„Harmonie". Vrouwen, 13 rydsters. Een
mooie rijderij op een prima baan. Er
was veel publiek voor deze wedstrijd
komen opdagen. In de finale werden
spannende ritten gereden; beide waren
met enkele meters verschil voor Grietje
Oosterhof, die stijlvol en soepel rijdend
verdiend de eerste prys mee naar huis
kon nemen. De uitslag luidde: 1. 60,
Grietje Oosterhof, Oldeholtpade;
2.
40, Atje Deelstra, Irnsum; 3. 20,
10,
Harmke Peper, Elburg; 4.
Siepie Lootsma, Harich.
OSSENZIJL Hardryderij voor vrouwen van ysclub „Opnieuw Verenigd".
10 deelneemsters. 1. Eeuwkje Hoekstra,
30,—;
2. Femmy Groen,
Nijehorne
20,—; 3. Koenie de Glee,
Giethoorn
Nyehorne
10,—.

—

’ —

Opende.

ekonoom. Ik kin fan tinken wol ha, dat
de skriuwer mei syn deistich wurk wol
mear as bisteld wêze sil. Dat wy kinne
der bliid mei wêze, dat hy dêr yn Grins,
by al syn oare droktmen, ek noch omtinken jowt oan de Fryske fraechstikken
en syn komöf net forgetten is. Dêr woe
ik mei bigjinne.
Prof. Pen hat each foar it Fryske probleem (probleemke, soe ik by syn wize
fan sjen faeks better sizze kinne). Sa net,
it idè wol net by my wei, dat dit earst
fan'e léste tiid is, it is, sa liket it my ta,
foar him in probleemke wurden. Noch
net sa lang lyn is hy der oer bigoun to
tinken, mar hij hat net trochtocht en de
konklüzjes, dêr 't de skriuwer yn dit
stadium ta komt, lykje my dan ek hwat
ünryp ta, doge net foar in part neffens
my Faeks soe dit oars west ha as Prof.
Peri mei dit probleem langer ompakt, it
djipper yn him bisinke litten hie. Dêr
komt dan by, üt it stik sels docht bliken.
dat de skriuwer mei de krekte sitewaesje hjoed de dei vn Fryslan net op'e
hichte is. Grins leit net sa fier fan Fryslan óf, mar yn dit forban dochs noch to
fier, liket it. As it my net mist binne
dit de beide oarsaken fan de skriuwer
syn ütgliden, jowt hy dêrom mei syn
konklüzjes argewaesje.
Inkelde dingen woe ik dan fierder
puntsgewize bylans.
1. Striid is suver net mear nedich, formele misstannen binne der net mear,
soasiael sjoen is it Frysk respektabel.
Alles neffens Prof. Pen.
It soe moai wêze as it wier wie!
Oannommen, dat der gjin mieningsforskeel wêze kin oer de winsklikheit fan
it folslein bihearskjen fan it Frysk fan'e
Friezen soe ik der op wize wolle:
a. dat noch net de helte fan de Fryske
bern syn earste ünderrjucht kriget yn
de eigen tael;
b. dat bern, dy't nei de legere skoalle
fierder noch hwat learre, mar net op
kweek- of middelskoalle torjuchte komme, neitiid, studearjendewei, nea of suver nea wer Frysk ünder eagen krye;
c. dat op de middelskoallen it Frysk
(as it der is) fakultatyf Is, gjin eksamenfak en dêrom fansels mar fan in bytsje
learlingen folge wurdt of forwurdt ta
„keetfak"; en
d. dat fan gefolgen üs jongerein, dyt
nei in hegeskoalle ta giet, foar in great
art óflevere wurdt as suver analfabeet
wat de eigen tael oangiet.
Mei dizze sitewaesje en mei dizze misstannen foar eagen leit it foar de han,
dat is soasiael sjoen mei de respektabelens fan it Frysk noch gjin sprekken
lije kin, om it nou mar net sterker to
sizzen.
It liket my oerstallich ta dêr foarbylden fan to jaen. Mocht Prof. Pen noch
net oertsjüge wêze, dan kin ik him dy
foarbylden by it seksje leverje.
2. Soe it Frysk fordwine, dan soe
dat net sa botte slim wêze, net in echte
ramp, neffens Prof. Pen. Foar him as
ekonoom faeks net. Hy soe der wol wurk
om helde tink, it faeks noch wel drokker
krye. Mar oars, hwat soe it oanlieding
jaen ta in bretael matearialisme, ta in
skriklike mammontsjinst. Hoe fatael soe
it wêze foar de mienskipssin, it jin foren mei inoar ien fielen, it biboun
nend elemint soe fordwine. En it beste
hwat Fryske minsken foar it eigen folk
skreaun hawwe soe in sletten boek, de
ban mei it forline soe tolider slein wurde.
Op it kulturele md soe it forlies fan
de eigen tael is soartgelikense ütwurking ha as de atoombom. Der soe in
toarre, mistreastige, forlitten steppe oerbliuwe, dêr't de earste ieuwen neat
mear waechsje, dye en tiere soe. Tominsten foar alles, dêr't it medium fan
'e tael net by mist wurde kin. Allinne
fan
foar oare uteringsmooglikheden
inerlik bilibjen (skilderkunst) soe dit
faeks net opgean. Mar oars, hwat soe
it in earmoedige boel wurde.
It forlies fan de eigen tael is by my
de greatste ramp, dy't in folk treffe
kin. Foar Fryslan soe it noch slimmer
wêze as dat de sediken harren bijoeeen. Dat léste kwea soe foar in mear
of minder great part wer forholpen
wurde kinne. Mar as in folk syn tael
ienkear kwy+ is, dan is dat in forlies
foar alle tiden en is der gjin forhelpensein mear oan.
Prof. Pen bliuwt ek net konsekwent
as er it Hollansk leaver net foar it
Dütsk forkwanselje wol. Dat soe dan
ommers fierwei it meast foar de han
lizze. It Hollansk (net ome nocht alear
it „Nederduits" neamd) en it Dütsk,
buorlju, binne it neiste oan inoan bisibFoar de Hollanners soe dizze forbe.
oaring it minst fier gean en it mak-
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Personeel gevraagd:

maximaal 80 woorden oer annonce
van zaken en bedrijven tot en met 10woorden

*°*
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2.00
012
eUc woord meer
tot en met 10 woorden ’1.50
van particulieren
elk woord meer
’O.lO
extra,
50
Brlevenond.no.
et
te zenden naar Heidaburen 11. Heerenveen.
Aanbieding ft contant aan onze kantoren «n deer
bemiddeling van onze agenten en bezorgers. Alle»
voor regelmatige adverteerder» op rekening.

Polyester

KANO'S
Fa.
en
buitenboordmotoren.
VERPLEEGSTER
botenbouw,
Boer,
K.
.K.
de
«orden. Onze cursus vangt
aan begin januari 1963. In- 't Meer 42, Heerenveen,
lichtingen Direktrice Dia- tel. 05130-2198.
conessenhuis,
Parklaan
Nieuwe
95A, Eindhoven.
TROUWJAPON
Br. no.
HUISHOUDSTER
met bijbehoren.
ongeveer 40 a 50 jaar oud K 1371.
in klein gezin. Br. onder
G.o.h.
no. K 1372.
KINDERWAGEN,

Bejaard rustend

Grote partij
SPOORBIELS
en wisselhouten, party
stalen meubeltjes, afkomstig van kleuterschool. H.
Haanstra, Wolvega, tel.
2412.

1 ha prima
RIET
op stam. G. Kampen, Oud
Appelscha 75a, tel. 05160-2302.

donkerblauw, geheel uitVEEHOUDER
neembaar. Te bevr.: Mo- '2i beste
watersportdorp in lenweg 26, Joure.
in
WERKPAARDEN
Friesland zoekt huishoud8-jarige Belg. Mak in en
ster plm. 60 jaar.
H.H. Winkeliers!
bij alles. 2%-jarige FrieBr. no K.1374
SCHAATSWERK
se volbloed merrie, geheel
Friese en Hollandse mon- in het span beleerd. ZeldZelfstandige
werkkring turen, Ie soort Javaleder
zaam mak. P. Kortstra,
voor 2 zusters of vrien- uit voorraad
leverbaar. Lemmer, tel. 226.
dinnen als
Vraagt prijs en monsters.
BEHEERSTERS
prijzen.
Concurrerende
Builen:
goed lopende Postbus 290, Leeuwarden,
van een
Brood- en Banketwinkel tel. 05100-29269.
met dienstwoning te Den
WONINGRUIIi
Haag. Geen huishuur. Geen 1 paar
Heerenveen-Leeuwarden.
diploma's vereist. Leeftijd
Agb. nieuwe ééngezinstussen 22 en 45 jaar. Ook (Viking), NOREN
woning, bev. kamer, keuTolmaat
40.
alleenstaande vrouw kan
ken, gang, 3. slaapk. en
Heerenveen.
huisweg
39,
solliciteren, geen gehuwde
douche. Gevr. soortgelijke
of gezinnen. Brieven Hus Zuiver polyether
woning in Leeuwarden. Br.
N.V. Postbus 1006, Den
DONSBEDDEN
onder no. K. 1373.
Haag.
—■————»
10 cm. dik, 1 pers. ’27,50,
tyk.
’39,50.
Prima
pers.
2
Per 1 mei 1963: vaste
Diversen:
Kinderbedden ’9,- MeyARBEIDER
Lederhandel, KI.
veèverzorger. Z.g.a.n. wo- er's
PEDICUREN
Leeuwar- volgens
ning, voorzien van water- Kerkstr. 4-20,
afspraak. Schoeleiding, elektr. en gas, be- den, tel 27557
nenparadys F. van Walllnschikbaar.
ga, Gorredyk, tel. 05133—
DIEPVRIES3,
B. Bruin, Bremweg
268.
CONTAINERS.
Steggerda, tel. 05264-270.
Indien U een diepvries inHYPOTHEKEN
teresseert, zie dan ook Assurantiekantoor
Per mei vaste
Kuiper,
Kister
even in de Weerd.
ARBEIDER
Heerenveen,
Breedpad
19,
op gemengd bedryf. Nieu- 350 liter ’850,—. Staande tel. 2736.
we woning beschikbaar. D. kasten met 5 etages f 1195.
W. Sietsma, Ruttenseweg Neemt weinig plaatsruimHoortoestellen,
14 11, Rutten NOP, tel. te. Verder grote sortering Hiemstra
van 6 verschillende model- Heerenveen, Zonnebloem05279—2319.
len diepvriezen. Alles fran- straat ö5, tel. 05130—2408
co geplaatst en met 5 jaar
garantie.
Minks' showPOSTZEGELHANDEL
Te
room, Weerd 9, Leeuwar- De Vries, Kanaalstrut 26,
den, tel. 05100—26230.
Leeuwarden, telef. 29204:
Oi'd
inkoop, verkoop, nieuwtjesHUISJE
JAWA,
met flink erf, net huisje 250 cc, bouwj. '52 en een dienst.
met erf, losse grond of Minor, staat op 4 nieuwe
NAAIMACHINES. "
verpacht banden. Ook ruilen.
weiland (mag
F. Wy repareren al meer
zijn). Brieven onder no. Jonker, Groeneboomsreed,
dan 60 jaar alle merken
K 1299.
Jubbega.
naaimachines onder ga-

It Fryske folk hat der by my rjucht
op. dat dyjingen, dy't hjir fan buten wei
ynkomme en hjir harren brea winne
wolle, harren skikke nei it folk, dêr't hja
ünder forkeare. Dat rjucht leit better
forankere (it wurdt ommers oer suver
de hiele wrald yn acht nommen) as de
rjuchten ,dy't Prof. Pen üt in wündere
gevraagd:
goederjowskens wei taskikke wol.
4. Prof. Pen docht de Fryske biweging
ünrjucht mei it forwyt net tasjitsk to
wezen foar ófwikende Fryske dialekten
oer.
Hwerom soe „sonne" of „sunne" net
like goed Frysk wêze as „sinne" bygelyks. It ienichste hwat de Fryske biweging freget is dat minsken, dy't fan
„sonne" of „sunne" prate, witte, dat it
rantie, eventueel vooraf
ANTIEK
"
greatste part fan it Fryske folk dêr
In prima staat verkerende prijsopgave.
Buwalda,
Fryske
bi- en curiositeiten (meubelen
„sinne" tsjin seit. Hwer't de
SEMCA
Nieuwestad 101, Leeuwarweging foar opkomt, dat is de taelsuve- koper, tin, porselein, zilMonthléry, den, tel. 05100—29646.
rens, it goed brüken fan it Fryske tael- ver, goud etc.) Boekhandel Aronde, type
bouiwj.
voorz.
van pri'59,
eigen.
Jaring Moll, Gorredyk. Inma radio. Th. Kraak, Pa- Laat uw vee
It is krekt oarsom as Prof. Pen üs en verkoop van antiek.
trimoniumstr. 12, Joure.
„wysmeitsje" wol (wysmeitsje „tusken",
SPUITEN
hwant ik twifelje net oan de skriuwer Antieke
tegen luis enz. en uw stal
syn goede trou). De measte stipe foar de
VOLKSWAGEN
STOELEN
ófwikende Fryske dialekten komt krekt
1954. Fiat Multipla 1956. tegen vliegen, door Ppuittafels, porselein, Prima kachel. H. J. de Vos, bedryf Brouwer, Heerenfan de kant fan de Fryske biweging. Ik ronde
hoech yn dit forban allinne mar to wizen goud en zilver. A. Ooster- Schoterl.weg 137, Oude- veen, tel. 05130—2939, Olop de ütjeften, meastal fan de Fryske hof, Pieter Stuyvesantweg home, tel. 219.
deberkoop. tel. 05164—201wol gjin biwegingsynstan- 103, Oldetrijne.
Akademy
sje, mar sünder de biweging net to tinken
HYGIËNISCHE
FIAT
—, yn it Skylgersk, it Hylpers, it Skier- Best
Stationcar
Es500 1959.
artikelen; vraagt prüscoU'
muontseagers.
HOOI
1956,
cot'l9s7.
Consul
VW
rant
Medisch Verkoopkan'
guon
As Prof. Pen it dan ek hat oer
tegen goede prijs. Filiaal 1950. Ook ruilen. AutohanPostbus 5137, A»'
Friezen, dy't om ófwikende Fryske dia- CAF, Heerenveen,
toor,
2e He- del, Falkenaweg Ba, Hee- sterdam Z.
lekten laitsje (dat is it goede wurd net. renwal 177, tel. 05130-2107.
„gnize" hie er skriuwe moatten) en dy
renveen, tel. 2478.
Verloren donderdagavond
bispotlik achtsje. dan moat er dy siikje
ALBIN
buten de rounten fan de Fryske biwe- H.H. Kooplieden en konijtussen Nij Beets en Boorß'
ging. Hy sil dan ütkomme by itselde ün- nenfokkers. Gevraagd
Solo, Penta, Mercedes- bergum, linker
KONIJNEN
noazele slach folk, dat gniist as hja
scheepsmotoBenz, e.d.
HOGE NOOR
„joun" hearre en sels wend binne „na- voor de hoogste prijs. Doe ren, nieuw, gerev. gevent" to sizzen of as in goedwollende bericht en ik kom zien. bruikt. Desgewenst vak- Terug tegen gem. onk. e*l
Hollander bisiket Frysk to praten en Roelof de Haan, Oudehom- kundig
bel. bij Th. Hoekstra, Prik'
ingebouwd. P. kewei
him dat net oer alle boegen goed óf- e, tel. 05135-380.
71, Nij Beets.
Noordhoff, Bleeklaan 169,
giet.
Leeuwarden.
5. It is in swier stik de rangoarder fan
skriuwers en dichters oan to jaen. Mar
Te koop aangeboden: 2 prima instrumentmakersit giet by my wol hwat fier om Slauerhoff as „Frieslands grootste dichter" to
DRAAIBANKEN
ROEI- en VISBOTEN. prachtig v. amateurs. P. voor elk rendabel doel
bineamen. De man hat him sels faeks
nea as Fries sjoen, as er him ynlik Vraagt prosp. Fa. K. K. Noordhof, Bleeklaan 169, tegen billijke rente
mei Fryslün forboun field hie, soe, er yn de Boer,
botenbouw, 't Leeuwarden.
in oare tael skreaun hawwe. En ik soe Meer 42, Heerenveen, tel.
freegje wolle: soe nei forrin fan hündert
Penta en West-Bend
Assurantiekantoor
jier Slauerhoff noch lzen wurde? Ik soe 05130-2198.
BUITENBOORDvoor
it leaver mei Gysbert Japiks avontürje. Z.g.a.n.
MOTOREN
verzekeringen
6. It soe üs tige oanstean as wy op
alle
GITAAR,
tegen winterpryzen.
Heerenveen, m
P.
de meiwurking fan Prof. Pen rekkenje
tel. 03130-2270
koene yn üs striid om to birikken, dat de prijs ’50,-. Hogedijk 57, Noordhoff, Bleeklaan 169,
Leeuwarden.
Friezen Frysk prate en Frysk skriuwe St. Johannesga.
kinne en dan goed. Dat sil dan net buten
it ünderrjucht en de skoallen, fan hokker
slach dan ek, omgean kinne. Mar soe it
net in probatum middel wêze om de leafde foar de Fryske tael en de Fryske kultuer oan to kweken?
Yn'e snuorje fan it Sint Thoamas-lieden.
Gietsjerk.
W. J. Nijenhuis, notaris.

SLECHTHOREND?""

koop

—

HYPOTHEKEN
LUGTMEIER

Adverteren doet verkopen

Eric de Noorman

DE PELSJAGER

62ste avontuur

—

—

17 et; UI 9 et.

wjeraksel opropt.
Wurdearring. Prof. Pen haw ik bineamen heard as in tige skerp en kundich

likst wêze. Hja soene gans mear „Lebensraum" krije.
Lokkich, dat sels by in ekonoom oare as ekonomyske motiven ek noch wol
ris it biskieden wurd sprekke.
3. Sjoen üs üngelikense wurdearring
hwat oangiet it forlies fan de eigen tael,
leit it yn'e reden, dat wy in oare ynstelling hawwe oangeande hwat „de hoflikens" of ,it fatsoen" freget. Dy wurden (sa faek al tsjin Fryslan ütspile)
hawwe sa linkelytsen in nuver bysmaekkje krige. De bigripen binne wakker devaluearre, de goune net wanlyk. It „fatsoen", dêr't prof. Pen mei tucht is faek
it lytsboargerlik fatsoen.
Wy binne in lyts folk mei in biheind
taelgebiet. Fan gefolgen steane wy yn
striidposysje. En wol foar it goedwollende part fan it Fryske folk slimmer
as it hoechde as de laksen en sleauwen
better harren taek forstiene (dêrom in
reden om folie to bigripen en to forjaen). Wy kinne net dwaen hwat in folk
mei in great taelgebiet, it Ingelske bygelyks, wol dwaen kin.
Vn sté fan „hoflikens" of „fatsoen" soe
ik leaver prate wolle fan nasjonale biskaving. En dan is in eask fan nasjonale biskaving, dat men net allinne rekken halde moat mei de minsken, dy't
libbensliif foar jin steane, mar ek mei
de minsken, dy't hjir net mear binne, ik bidoel mei harren, dy't üs foargiene. Frjemden hawwe der yn Fryslan
altyd west. It mei wêze tydlik, it mei
wêze, dat hja hjir hingjen bleaun binne. Mar as üs foaralden like „fatsoeniik"
west hiene als prof. Pen üs nou oanprate wol, dan hiene wy al lang net Frysktalich mear west.
Ik bin it dan ek folslein mei Schurer
iens, dat it fan de mem fan it hüshaldskoallefamke (üt Fryslan wei) slim
ünbiskoft wie to easkjen, dat de hüshalding, dy't it f anke in tsjinst biwiisde,
him om dat fanke forbrekke soe. Soe
it ek net tige ünwinsklik wêze, dat de
stomsten en minst skerpen altyd de toan

***ff
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ROORDAHUIZUM.
Leden 80 deelnemer.
Jaap
Estafette jongste klasse: 1.
Tichelaar, Anneke van Gorkum en Hessel Kuipers; 2. Uilke Tolsma, Klaske
Koopmans Wartena en Arend Kuipers;
VISAFSLAG LEMMER, 28 dcc.
3. Piet Hylkema, Friens, Afke BoerAanvoer: 695 kg witvis f 0.50.
sma en Willem de Goede.
GROENTEVEILING HARLINGEN, 28 dcc.
Antje
Witlof AI f 1.06—f 1.14 per kg; AH f 0.94—
Estafette oudste klasse: 1.
f 1.02; BI f 1.04—f 1.07;BII f 0.95—f 1.02; Spijkstra, Appie Wouda en Alie van
C 96 et; afw. 65—90 et; glassla C 15—20 et Essen-Zondervan;
2. Wiesje Lemstra,
per stuk; uien middel 18—23 et per kg; grof
Bergsma-HeegJentjeKooistra
en
Anna
17—20 et; II 2—13 et; andijvie 78—92 et
stra; 3. Janke Lemstra, Auke Hiemstra
per kg; Savoyekool 16—19 et per kg: spruitkool f 0.63—f 1.20 per kg; breekpeen B—ls en Jeltje Zwart- de Haan.
et per kg; knolselderij 12—24 et per stuk;
SIEGERSWOUDE
IJsclub „liskoolrapen 9 cent per kilogram; tomaten 42—
46 et per kg; rodekool 17 et per kg. Fruit: nocht". Meisjes t.e.m. 16 jaar, 16 deelGoudreinette I 75-op 50 et; I 65-75 47 et: neemsters. 1. Rika Zwart, Warga; 2.
II 65-75 38—39 et; II 60-65 37—39 et; 111 Hilly Jonkman, Lippenhuizen; 3. Maai29—39 et; Jonathan II 60-70 33 et; II 50-60
Boer, Ureterp; 4. Janke Aans,
9 et; Cox's Orange Pippin I 55-60 30 et; ke de
AUington Pippin II 60-op 25 c\ II 55-60 Dr. Compagnie; 5. Janke Brandsma,
ZUIVELBEURS LEEUWARDEN, 28 dcc.
Commissienoteringen: Goudse kaas t 2.07;
Edammer kaas f 1.97; Broodkaas f 1.97. Handel goed.

Vn it Krystnümer fan'e Koerier stie
in artikel ünder boppesteand opskrift
(mar dan sünder fraechteken) fan'e han
fan Prof. Pen. In artikel, dat ik foar in
part mei greate wurdearring lézen ha,
maar oan'e oare kant dochs ek wer

’— ——

—
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Friese beweging en
Friese drijverij?

KOBRI&mïïS

-24 Eric aarzelt slechts even. Dan wenkt hij Kemy met een man of tien! Snel!" roept
hij. „Je kunt nooit weten. Als er mensen in nood
zijn, moeten we helpen". Het gehuil der wolven lykt
te vertienvoudigen by hun nadering en hier en daar
zien de mannen de spookachtige beesten tussen de
stammen doorschieten. Enkele van de brutaalste
en de hongerigste bedenkt Eric grimmig
komen
met grote sprongen naderbij, maar tien, twaalf pijlen flitsen op hen toe. „Goed zo, 'n paar van die
ondieren minder," zegt Erwin fel. Eric hoort het
niet. Hij richt zich in het zadel op en wijst voortill. „Volg

—

—

uit. „Daar! Goddank, dat we gegaan zijn, daar ligt
iemand!" Eén man is het. Als schimmen wyken de
wolven achter de donkere stammen. De onbekende
slaat inmiddels de nadering van Eric en zyn krygers uiterlyk ongewogen gade. Een zware boog
ligt losjes in zyn hand en dat hij ermee overweg
kan, bewyzen de vier dode wolven om hem heen.
Dan lijkt hij uit zijn verstarring te ontwaken. Een
grijns glijdt over zijn gezicht als hij zegt: „Goed dat
jullie gekomen zijn, mannen, hoewel ik 't zeker alleen gered had." „Maar we hoorden je schreeuwen,"
antwoordt Eric, terwijl hij de ander opmerkzaam op-

neemt. Een erg prettige indruk krygt hy niet v
de man. „Ja, ik schreeuwde, om die mormels *<*
te jagen," grinnekt deze. Dan volgt hy Erics W*
naar de grote slee, die
hoog opgeladen met bon '
vellen
half gekanteld op enige afstand ligt. TW*
angstige paarden staan er dicht opeengedrukt naaS
„Mooi partijtje bont, hè," zegt hij snel. „Gestold
spullen. Van Leif Olavson, de schurk, die ond'
Gunlaug Elanddoders duiven schiet. Maar we krijs**

*

—

hem wel."

—

'
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FRIESE KOERIER

ZATERDAG 29 DECEMBER 1962

Ruim 3200 mensen hadden fijne Jeen v.d. Berg Ieuwkje Hoekstra won
voor eigen publiek
won gisteren
dag in Weststelligwerfrit
—
Ook in Bakhuizen:
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mooi weer

Op mooi ijs bij
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(Van een onzer verslaggevers)
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was ook wel begri peliik, omdat men het k nu
Wolvega,
g , maar ook in
net
vlot verloop mogelijk had gemaakt
Mildam
Oldemarkt, Ossenzijl, Kuinre, Oldeberk
het de inwoners van die dorpen betrot. lioew
t
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uur kon vertrekken, kwamen de eersteom
J
om hun kaart in ontvangst te nemen En***
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toen wij daar een kijkje zijn gaan
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gegaan.

heb deze winter nog niet op de schaatsen gestaan, vertelde zij, maar ik heb
geen centje pijn, 't Scheelt toch blijkbaar
BAKHUIZEN
Het bestuur van ijswel, dat je wat aan sport blijft doen,
„Phoenix" was gister best tevreclub
want thuis spelen wij veel volleybal".
den. Niet minder dan 38 langebaanrijhadden zich later inschrijven voor
ders
In colbertje
de afvalwedstrijd en honderden toeDat zon tocht voor sommigen toch wel schouwers hadden er voor gezorgd, dat
iets bijzonders betekende, bleek wel, toen het bestuur, ondanks de prachtige luxe
wij een man in een gewoon colbertje bin- voorwerpen als prijzen, geen strop heeft
n zagen komen die al zijn zakken (en gehad.
wat zijn dat er veel) wel driemaal moest
Ze waren er praktisch allemaal weer,
komen,
de
sterkste Friese rijders. Zelfs Jeen
nazoeken om tot de conclusie te
dat hij zijn kaart was kwijtgeraakt. Bij van den Berg, die des morgens nog de
zyn vierde niet al te gecoördineerde Ronde van Spannenburg had gewonnen.
zoektocht, haalde hij de kaart toch nog Alleen Jeen Wester spaarde zich voor
te voorschijn...
de Friese titel, die hij vandaag hoopt te
Anderen kwamen niet met alles terug behalen.
Het werd een spannende en sportiewaarmee zij vertrokken waren, want in
Kuinre zagen wij een rode dames- en een ve strijd met veel verrassingen. Zo
bruine herenhandschoen naast elkaar lig- werden Laurents Bazuin van Schiermongen alsof zij voor altijd bij elkaar zouden nikoog en Bonne Speerstra uit Tjerkbehoren als „de verloren voorwerpen", werd spoedig geklopt.
die misschien voor altijd verloren blijven.
Maar Jeen van den Berg, Siebolt de
Doch daarover zullen zij die ze verlo- Vries en Benedictus Jellema lieten zich
ren hebben zeker niet treuren, wanneer niet vangen door de taktiek van hun conzij behoren tot de 3215 ryders en rijd- currenten. Zy werden resp. eerste, tweesters, die nu met het zegeteken van deze de en derde. Die concurrenten waren
tocht kunnen pronken. Vorig jaar waren Theo Dijkstra uit Heerenveen, die vierhet er bijna 4000 die de tocht volbrach- de werd, Hylke Speerstra ook uit Heeten, doch toen volgde er ook meteen de renveen, (vyfde) en de verrassend goed
elfstedentocht op en waren er heel veel rydende Minne Mensonides uit Longer„Hollanders" onder, die deze tocht als houw, die de zesde plaats voor zich opeiste.
„vooroefening" hadden gebruikt.
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bevolkt door honderden tochtrijders.
reden de
die van Bijna 3000 „toerschaatsers"
,neer cc
een »groot aantal deelnemers,
weer
Spannenburg.
.
van
hg{ leeuwen Ronde
schipsloot
bijde
de airit
Vanaf de hoge brug ging het in de
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duiOp dat moment was het dus reeds op
duizenden
enkele

delijk, dat er zich
de schaats door de prachtige wereldin
en aan de rand van de gemeente Weststellingwerf repten.
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er
waren pr
Zoals er eersten waren, zo
de
er
enkelen
waren
Zelfs
ook
tegen twaalf
laat" waren, want toen
telefoontje uit
nog
een
uur bh
Steenwijk binnenkwam, met de mededeling dat daar nog een ploeg je was, dat om
2 uur de startkaarten wilde komen halen
kregen zy „nee" te horen, omdat het
Meteen al vast stond, dat men dan nooit
meer voor sluitingstijd (5 uur) in Wolvega
zou kunnen zijn.
Het is ook nu weer een echte toer
tocht geweest, al blykt dan ook steecu»
weer aat sommige mensen zon drift in
de benen hebben, wanneer zij de schaatsen onder de voeten voelen, dat zy net
niet kunnen laten, om er voor aclweu:
toch een soort wedstryd van te maKenZo kwamen om kwart voor één by Dra„j
twee jonge mannen binnen die op aat
ac
moment hun veertig kilometer achter gemg hadden. Zy waren in Oldemarkt
start en moesten op tyd weer thuis zyn.
er al"Prachtig ijs" zeiden ze. Zy zagen
hoentje.
een
lebei nog zo fris uit als

!te Taatsten

üTagt

Mooi ijs

- mooi weer

te
er nu maar liever zelf bij zijn, om
voorkomen dat het te gek zal gaan
Voor zijn vrees bleek geen grond te
bestaan, want de meisjes huilden beslist
niet, behalve zo nu en dan byna van
het
het lachen. Vooral toen zij tijdens
afstempelen van hun kaarten niet alleen
krehet leuke figuurtje op hun kaart
gen, maar bovendien ook nog op beide
wangen.
Ook vader lachte er om en constaer ai
teerde laconiek: „Nu. ben ikgoedgevan
met
zeker
geval
ieder
keurd vlees thuis te komen".
gelukkig dat
Moeder" prees zichzelf
afging. „Ik
goed
nog
zo
tocht haar
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waar de eerste stempelpost was. Vandaar ging het via de
de
Witte Brekken op naar Sneek, waar
de ruggen
drieduizend rijders(sters) lage
bruggen.
moesten buigen voor twee
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In IJlst, waar —evenals in
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de
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klaar
deelnemers
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ten
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Voor
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lange reis naar
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naar
daarna dwars over het Slotermeer
Sloten en van hieruit'via de Branderneer
naai Spanen de Groote Brekken weer

richting Langweer,

nenburg.

In Spannenburg zelf startten

ongeveer

900 deelnemers, in Sloten 270,

in

11-stedenrepetitie:

Spannende

vóór
wint
Berg
v.d.
Jeen
R. Paping en A. Verhoeven

Ronde van Spannenburg

was niet alleen mooi ys, hoe be
langryk dan ook, het was bovendien
(Van onze sportredactie)
nu en
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vooral
schitterend weer,
-In de.Witte,
dan het zonnetje er even by kwam, om
geven.
te
nog meer glans aan de yspret
beginnen en 9
het aige Spannenburg; heerste
Hoe goed de stemming over
geduidelijk
meen was, werden wij heel
stonden in het café te dringen om
tal van mensen in langeafstandsnjders uit
waar in Kuinre, waarrustig
eifstedenstemming, want vele be
zitten
een compi
de grote cantine even
Het
rugnummers.
Verhoeven (42), Jeen van den
om zich ook van binnen te restaureren. hun
Behalve natuurlyk de mensen met.een
de Berg (34) Klaas Lettertsira x
, t t was zeer boeiend, een kleine
hardrydersmentaliteit, die de drift mnaar
De massale stan
(53).
maar
Schippers
eigenlyk
Klaas
benen hielden en het
en
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vonden, dat men daar een
rijders spurtten
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men
van start.
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De echte tochtmensen
en 29 minuten later
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m spoedig was aan de
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maar plezier.
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dan het Slotermeer.
en Van den Berg in ieder geval,
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Ook hier hoorden wy niets anders van
zien, wie «b«w«n. Verh°evcn kilometer op
kanaa j n
te
gestalten
n
d
woorden van lof over de toestand ge Het werd een lange
door Verhoeven. Maar het lukte
ee
het ijs. Natuurlijk hadden wy best door
won. Paping werd zelfs nog tweede
merkt dat de baan er niet overal moest
was en dat men door de sneeuw een en Verhoeven derde.
ryden, doch dat bleek voor niemand
Max Uitham, Noorderhogebrug;
het ys
ijs, het vry goede wee veen; 9.Weening, Surhuisterveen; 11. Jbezwaar te zyn geweest, want
prachtige
had
F
zorg10
daaronder was voortreffelyk en dus
etgoede gehalte van de ryders
Akhoog tempo. Schaap, Tirns; 12. F. Veldstra,
buitengewoon
men geen last gehad.
een
Goerres, Akkrum; 14.
den voor
Piet
13.
krum;
30 ki omeBij één groepje heerste een
Vlak voor Sneek, na ongeveergesplitst
m Pier Leffertstra. Vegelinsoord.
groep
eruit
al
grote
de
stemming. De lachbuien bruisten
vader,
Het groepje bleek te bestaan uit
drie kleinere groepen.in Sneek in paniek
vriendinnen
moeder, dochter en drie
De kopgroep kwam
bijna de
zit
welke laatsten by elkaar in de klas met onder de Lemster brug door en met een
op
tocht
de
Geeuw
de
tocht
begon
eigenlyk
de
ten en daarom
helft
Venema, ge*'n vieren hadden willen maken.
valL Voorop zat Piet
en de
Verhoeven
Leffertstra,
volgd door
Jeen van
uit
Exmorra.
IJska
Klaas
jonge
Vader en moeder mee den Berg reed wat losjes achteraan. Hy
van heeft ervaring, dat by valpartyen achterOmdat de radio de mogelykheidL
aan de beste plaats is.
een sneeuwbui hier en daar
r
e
Aansluiting verloren
speld (gelukkig bleek het niet „hier
z«n) hadden vader en moeder besloten
In Woudsend was de voorsprong van de
om toch maar mee te gaan.
ik
maar weinig gegroeid: ongeveer
„Ik ken de tocht, zei ..vader en op kopgroep
of
tot 2 minuten. In die tweede groep zaten
heb ze wel eens langs de Linde
Pier Lefzien
zitten
o m. Piet Goerres uit Akkrum,
de Helomavaart langs de kant
(zijn
broer KI
Vegelinsoord
fertstra uit
te kleumen, waartoy het hulle
broer
klaas
(zijn
Vegelinsoord
ik
uit
wilde
f ertstra
stond dan het lachen. Daarom
dende H. Duursma uit Beetsterzwaag.
In de voorhoede zat echter nog een sterke rijder uit Vegelinsoord, Albert Bak-

, Het

-

was;

_

N&d

flaatsten

,

fvlekje

■"£*"^'?£ËJ
lT
Verhoeven
3 f"£* " °XThaald
Xffi

S^A^S^^?^»

Set

Woeste te? Jas

Se

**"*

" "f*

Steneker weer snelste

ker.

De derde .groep had iedere kans op
al spoedig verloren, doordat
dertig kilometer het tempo te
men
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Publiek
veel liet zakken.
De uitslag werd: 1. Jeen van den
door het ge Berg,
Heerenveen; 2. Reinier Paping,
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3 Anton Verhoeven, Dussen; 4.
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IJska,
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HeerenvrijdagDe Junioren-rydery
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Jeen Wester was niet thuis...
Dick van Zanten en

niet Cees Jan Kroon
naar Inzell

—

(ANP)
In de Nederafvaardiging voor de zeslandenlandse
schaatswedstrijd in Inzell is een wijziging gekomen. Aanvankelijk was na de
Selectiewedstrijden in Amsterdam Cees
jan Kroon uit Ter Aar aangewezen. Deze verklaarde vrijdag dat hij niet beschikbaar was. Wout Egas, de. .secretaris van de KNSB, heeft daarom vrijdag
Jeen Wester uit Eernewoude, die bij de
ielectiewedstrijden tot de beste resultaten kwam, getelefoneerd. De Friese
hardrijder was echter niet thuis en aangezien de ploeg zaterdag reeds vertrekt
is in de haast Dick van Zanten uit
Kesteren aangewezen.

DEN HAAG

Veevervoerders
op de schaats

—

WOMMELS
De gezamenlyke veevervoerders hielden vrydagavond op de
mooie (gratis beschikbaar gestelde) en
goed verlichte baan van de ijsclub Wommels een hardrijderij. Er was muziek
op de baan. De belangstelling was groot,
niet minder dan een 40 veevervoerders
namen deel en er is fel om de prijzen
(luxe voorwerpen) gereden. De uitslagen luiden:
Ouderen: 1. Epke Dijkstra, Franeker;
2. Arme Schifinga, Nyland; 3. Minne
de Vries, Wommels.
Jongeren: 1. Arme Broersma, Oosterlittens; 2. Dirk Dijkstra, Burgwerd; 3.
H. Postma, Boxurn.
Na afloop was er in café Weima feestelyke prijsuitdeling, waarvoor grote belangstelling bestond.

werk was.

Uitslag: 1. ’3O leuwkje Hoekstra,
Nieuwehome. 2. ’2O Klaasje de Boer,
Lippenhuizen, 3. ’l5 Richtje Jonkman, Lippenhuizen, 4. ’lO Aukje Spiekstra, Warga. De afvalsters uit de eerste
ronde ontvingen 2,50 en, die uit de
tweede ronde

’’
5.

Dit weekeinde
geen voetbal

—

DEN HAAG (ANP)
De KNVB
heeft alle voetbalwedstrijden voor zaterdag en zondag zowel bij de amateurs
als de semi-profs afgelast. Het gehele
amateur- en betaalde programma wordt

Laatste vier

Twee van halve
ton in de toto

—

Reims
Feyenoord
spelen 6 februari

’

’

13

’

’

—

’

’

’

’

Nederland-België
op 3 maart

Russen rijden al
heel snel

—

—

De eerste belangrijKIROW (ANP)
ke schaatswedstrijd in Rusland die donderdag en vrijdag in Kirow is gehouden,
eindigde in een triomf voor Edward
Matussewitsch. Deze jonge rijder, die
in de voorgaande jaren reeds byzonder
snelle tijden op de 500 meter had laten
afdrukken, won nu de vierkamp over
500, 1500, 5000 en 10.000 meter voor de
Europese kampioen Robert Merkulov.
Matussewitsch won de 500 meter in
41.8 sec. voor Saitschew (41.9) en de
viervoudige olympische kampioen van
Cortina en Squaw Valley, Evgeny Grischin (42,2). De enige die bij deze wedstryden ontbrak was wereldkampioen
Viktor Kositschkin. Boris Stenin was
snelste op de 1500 meter in 2.15,3, Robert Merkulov de 5000 meter in 8.17,2 en
Wassiljow de 10.000 meter in 17.09,8.
Tydens wedstryden te Perin kwam de
Rus Gratsch tot 41,8 sec. op de 500 meter.

DEN HAAG (ANP)
Het bondsbestuur van" de KNVB heeft na overleg
met de Belgische Voetbalbond besloten

de ontmoeting Nederland —België, die
op 10 maart 1963 zou worden gespeeld,
een week te vervroegen. De wedstrijd
wordt nu op 3 maart 1963 in het Feijen-

oord-stadion te Rotterdam gespeeld.
Ook de interland Nederland-Frankryk,
die voor woensdag 17 april 1963 op de
agenda staat, zal in Rotterdam gespeeld
worden. Voor de wedstryd tussen het
Nederlands elftal en wereldkampioen
Brazilië, die voor donderdag 2 mei 1963
is vastgesteld, is het Olympisch Stadion in Amsterdam aangewezen.

Houter won in Beemster

—

MIDDEN-BEEMSTER (ANP)
Door
evenals in 1961 de nationale langebaanwedstryden in Midden-Beemster te winnen kwam Nico Houter definitief in het
bezit van de „Bamestra-wisselbeker".
Houter zegevierde op de 500 meter
(45,8) en de 3.000 meter 5.22,2. Op de
1500 meter was J. Hopman de snelste in

De Franse club Reims heeft donderdag meegedeeld dat ze met Feyen- 2.30,2.
oord is overeengekomen de eerste
wedstrijd in de kwartfinale Europese beker op 6 februari te spelen in Parijs.
Australië heeft de Davis Cup we■*"
ten te behouden. Roy Emerson en Rod
Laver wonnen het dubbelspel tegen Osuna en Palafox, waardoor een beslissende 3—o voorsprong op Mexico werd genomen. Voor de 13de achtereenvolgende
maal is Australië nu Davis Cup-winnaar.
Ondanks een zwakke 500 m is Wil
de Beer uit Medemblik donderdagmiddag te St. Pancras op gemakkelijke wijze langebaan-kampioen van het district
van de
GRONINGEN
De nationale kam- kortebaanrijders, waarover het Noorden KNSB Noordholland-Utrecht
geworden.
pioen Jan Heitbrink heeft zich niet laten verder beschikt.
ontmoedigen door de nederlaag, die hij
Dertien deelnemers hadden zich op de
donderdag in Kampen tegen zijn pro- lijst laten plaatsen, onder wie de sterke
Groningen
vinciegenoot Geert Regts leed. Hy ver- Drent Boele de Vries, de Groningers
scheen in het Groningse dorpje Lage- Remko Kuipers, de man, van
land-Hanweg, waar hrj zijn overwinnaar ningen in de toekomst nog welwie Groverniet trof, maar wel het puikje van de wacht, en Bakker jr., en niet teiets
vergeten Arjeji Dijkstra uit Nij Beets.
GRONINGEN (ANP)
B. en w. van
Voor een van de favorieten kwam Groningen
zyn voor de dag gekomen
omloop
reeds in de eerste
het einde. met een totaal nieuw plan
voor een culRemko Kuipers uit Scheemda moest het tuurcentrum.
Zij zeggen dat het niet geopnemen
tegen
Arjen
toen
Dijkstra en wenst is dit
by de Grote Markt
die opdracht was voor de Groninger toch te bouwen, centrum
zoals tot dusver steeds de
echt te veel.
bedoeling is geweest. In een nota aan
Het sterkste viertal kon zich echter in de raad zegt het college nu de voorde stryd om de hoofdprijzen handhaven. keur te geven aan de bouw van een
Helaas voor de beide Friezen, die waar- cultuurcentrum op het huidige veeschynlyk de sterkste rijders van het veld marktterrein. Vestiging in het hart van
waren, moest een van hen voortijdig de stad zou verkeersmoeilijkheden opuitvallen. Op het viertal kwamen Heit- leveren, omdat een dergelyk centrum
brink en Dijkstra namelyk tegen elkaar veel verkeer aantrekt. By bouw op het
uit. Het werden twee bijzonder spannen- veemarktterrein zou er parkeerruimte
de ritten, waarin Dykstra wel iets snel- voor 275 auto's beschikbaar komen.
B. en w. geven de raad in hun nota
ler van start ging, maar Heitbrink hem nog
een andere mogelykheid in overmet zijn krachtiger streken toch tweeweging namelijk een plaats in hét plan
maal kon achterhalen.
dicht bij het Groninger
De eindstrijd tussen Heitbrink en Boe- Laanhuizen,
Stadspark. Als een van de gunstige facIe de Vries, die met overmacht de stryd toren voor
de bouw op het veemarktteger. Willy Houwen tot een goed einde
terrein noemen zy dat bezoekers uit de
had gebracht, vormde een anti-climax provincie de stadskern
behoeven te
na de duels tussen de beide Friezen. De passeren. Het college niet
vraagt de raad
Vries kon het lang niet tegen de zich over de plaats van
uit te
Akkrumer bouwvakker redden, hoewel spreken, opdat het binnenvestiging
tyd
afzienbare
op
het er veel
leek, dat de Drent
met voorstellen zal kunnen komen.
wellicht overtuigd van zijn onmogelijke
TWEE HONGAREN, een van 18
taak
zich niet volledig inspande.
en een van 19 jaar, zijn tijdens de kerstDe uitslag werd zodoende: 1. J. Heit- dagen over de Oostenrykse grens gemn SpmmMmrg stonden de eerste vier van het eind- brink, Akkrum 90,—; 2. B. de Vries, vlucht en hebben in Oostenryk politiek
60,—; 3. A. Dykstra, Nij Beets asiel gevraagd. Zij slaagden er in onopvraten toen de fotograaf verscheen. Hij zag de kans en Rolde
,»« Jp.l
Ro
b
jee» «d
nam
v. o. aerg,
Reinier Paping, Anton Verhoeven en Jan Uitham met één 30,—; 4. W. Houwen, Veelerveen gemerkt de prikkeldraadversperringen
druk op de knop.
30 —.
en mijnenvelden door te komen.

T

Tejtjjp

SPANNENBURG

in Woudsend 250, in
en
in
Sneek 750. De tocht
IJlst 230
was prima georganiseerd en de deelnemers waren over het algemeen zeer
goed te spreken over de kwaliteit van
het ijs. Er deden zich geen noemenswaardige ongelukken voor.

Langweer 200,

rustige streken van leuwkje (zij was de
enige die op noren reed). Ook moest
Aukje, die overigens nog wel meer van
zich zal laten horen, later in twee ritten
aan Richtje Jonkman de derde prijs laten. In de finale tenslotte had leuwkje
Hoekstra het beide malen halverwege
de baan al zo in streken dat het voor
Klaasje de Boer verder onbegonnen

Bij de laatste vier ging Aukje Spiek- opgeschoven naar 6 januari.
stra ten gevolge van enkele misslagen
De inlevering van de formulieren voor
in twee ritten op het nippertje ten on- de Sporttoto kan nu een week later geder tegen Klaasje de Boer en moest beuren.
De KNVB heeft toestemming gegeven voor het spelen van de bekerwedstryd tussen RCH en Wageningen, die
was vastgesteld voor Nieuwjaarsdag.
De consul heeft het terrein van RCH
in Heemstede goedgekeurd.
De bruto-inleg
DEN HAAG (ANP)
van de sporttoto bedroeg deze week
en
828.808 van welk bedrag in totaal aan
prijzen beschikbaar was 273.507. Daarbij kwam nog de niet uitgekeerde extraprijs van de vorige twee weken ten bedrage van ’86.117.70.
en
maart
Voor de eerste prijs was f 150.428.85
ROTTERDAM (ANP)
Het bestuur
uitgetrokken. Twe gegadigden hebben
zich gemeld en zij ontvangen elk 50.000 van Reims heeft Feijenoord vrijdagmornetto. Voor de tweede prys was in totaal gen telegrafische laten weten, dat het
114.833.89 beschikbaar, zynde het ei- akkoord gaat met de data van de wedgenlyke bedrag 82.052,10 en het reste- stryden voor de kwartfinales van het
rende geld van de eerste prijs 32.781.79. toernooi om de Europese beker.
Reims en Feijenoord ontmoeten elNiet minder dan PO deelnemers maakten aanspraak op de tweede prijs en zy kaar 6 februari in het Pare des Printoucheren ieder een netto bedrag van ces in Parijs terwijl de returnwedstrijd
13 maart in het Feijenoordstadion wordt
1626,90.
De extra-prijs was ditmaal bijzonder gespeeld.
beslissingswedstrijd
aanlokkelijk. In totaal was voor de prijs
Wanneer een
van de gelyke spelen 127.143.75 te ver- noodzakelyk zou zyn, dan wordt deze
dienen. De 46 gelukkigen worden door vermoedelijk 20 maart in Brussel gehet raden van de vijf gelijke spelen speeld.
ieder een netto-bedrag van 2349,40 rijker.

Bijna 3000 tochtrijders in
Ronde van Spannenburg ’
(Van een onzer verslaggevers)
SPANNENBURG De hoge brug
over het Stroomkanaal bij Spannenburg bood gistermiddag een boeiend
panorama. Het brede vaarwater was

Richtje Jonkman het met al haar vinnigheid toch afleggen tegen de lange

NIEUWEHORNE
De ijsclub len
twa Trije zag gistermiddag op haar pittoresk gelegen baan 15 rijdsters aan de
gezelschap
start verschijnen. Uit dit
reed de
favoriete leuwkje
Hoekstra zich zonder veel moeilijkheden
naar de finale. Ook daarin toonde zij
zich onbetwist de meerdere van het Liphuister meisje Klaasje de Boer.
Feitelijk alleen in de eerste ronde
moest leuwkje alle registers van haar
kunnen open trekken om in twee ritten
te zegevieren over haar gevaarlijkste
Wiegersma-v.d.
konkurrente Hennie
Brug uit Heerenveen. Ook in twee ritten plaatsten zich voor de tweede ronde
Dini Hokwerda, Fennie Kromkamp,
Hennie Mulder en Richtje Jonkman.
Gonnie de Glee en de stijlvol rijdende
Aukje Spiekstra i.it Warga hadden ieder
drie ritten nodig om zich te handhaven
ten koste van Klaske Koopmans en Fetje v. d. Plaats. De latere finaliste Klaasje de Boer had een staand nummer. In
de tweede omloop was van spanning weinig sprake. In geen der duels was een
extra rit nodig om tot de beslissing te
komen.

,

Sport in 't kort

Jan Heitbrink versloeg in
Lageland Arjen Dijkstra *
—

Nieuw plan in

Cultuurcentrum op
de veemarkt

■

—

—

—

’’

’

’

—
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FRIESE KOERIER

Aan al onze abonnees en
relaties wensen tvij
een
gelukkig en voorspoedig 1968
DIRECTIE
REDACTIE
ADMINISTRATIE

FRIESE
KOERIER

Akkrum

Drachten

Fa. IJ. DE VOS
wenst haar geachte clientèle, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar
Wij wensen allen een ge-

Familie, vrienden en begunstigers een
voorspoedig 1963 toegewenst

Een ieder een

lukkig nieuwjaar
Dameskapsalons P. Arendsz

-

Akkrum

Bakkeveen

HOTEL VREEWIJK

i

j

voorspoedig nieuwjaar

1

SCHILDERSREDRIJF

-

1

Fa. K.

Voorspoedig nieuwjaar

zich bij voortduring aau g-n.

Akkrum

Rustoord Beilen

De Blesse

J.

wensen familie en kennissen een gelukkig 1963

CAFÉ

Blesdijke

Bakkeveen

VISSER

t

Fam. A. I. VELDKAMP - DONKERBROEK

p. f.

Bontebok

A. Ybema en echtgenote, Bakkeveen, tel. 295

- DONKERBROEK

v. d. RROEK

Telef. 05168—282, rijwielen, bromfietsen en motoren,
wenst een ieder een voorspoedig 1963

Blesdijke

ZAND- EN GRINTHANDEL

-

Telefoon 270
wenst ieder een voorspoedig 1963

DONKERBROEK—HAULE

GROEN'S
Brandstoffenhandel
Fa. R. Bron, Kanadeeskestrj. 31, Akkrum Blesse-Steenwiikerwold
MANUFACTUREN EN WONINGINRICHTING
P_
wenst haar geachte clientèle en kennissen een voorA. NIJHOLT
spoedig nieuwjaar
Rijwielhandel
De Blesse

K. REIDINGA en Zn. AKKRUM

JONKER - DONKERRROEK

CENTRALE BAKKERIJ

Jantje van Houten

Duursivoude
Fa. E. DUURSMA - DUURSWOUDE
FOURAGE- EN BRANDSTOFFENHANDELAREN
Agent Friese Koerier Petroleum
wenst ieder een voorspoedig 1963

WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG 1963

Brandstoffen

BOSMA'S BAKKERIJ - DUURSWOUDE

AALDERS ZELFBEDIENING - Bakkeveen

Elsloo

B. HOMAN en gezin

M. v. d. SCHAAF - ELSLOO

P.f.

—

TIMMERBEDRIJF

LOONBEDRIJF
BAKKEVEEN
wenst vrienden en begunstigers een voorspoedig 1963

vrienden en begunstigers
een gelukkig nieuwjaar.

wenst familie,

Fa. IJBEMA & ZOON - BAKKEVEEN
VIVO-winkelier

GEBR. POSTMA - Smederij - Bakkeveen
Een voorspoedig 1963 toegewenst
aan familie, vrienden en begunstigers

wenst een voorspoedig 1963
aan haar vrienden en begunstigers

-

S. DE TONG ENGBERTS
LEVENSMIDDELEN,
Bakkeveen

GARAGE v. d. MEER - BAKKEVEEN
Wij wensen vrienden en begunstigers
een voorspoedig 1963
Wij wensen al onze vrienden en begunstigers
een voorspoedig 1963

F. v. d. VELDE - BAKKEVEEN - TEL. 212

-

lEDER
GEVAL

BRENGT

1963

■
■
■
■

ï

*Lrr»
w.
i)
ü

Prettige persoonlijke bediening

MET DE W.H.I. GRATIS SPAREN !

Haskerhorne

*"""*""
3S»:
......

II

jfÉ_

15.95

-

T. H. DE JONG HASKERHORNE
Smederij

Rijwielhandel

J. HOEKSTRA, SCHILDER - Haskerhorne

Heerenveen
Austin Garagebedrijf VRIESEMA DAF
SCHANS

—

—

HEERENVEEN

TELEF. 2581

- HEERENVEEN

T. ADEMA

ROTTUMERWEG 10

FOURAGEHANDEL

Drukkerij Fa. Gerben Brouwer
Burgem. Falkenaweg 2

Consumptie-ys

—

HEERENVEEN

TUXHAM'S AUTODIENSTEN
Telefoon 2201

HOTEL v. d. MEER - BAKKEVEEN
begunstigers

Boornbergum
Wijnjeterp - Bakkeveen
de Boer - sortering
hopen
we u in 1963

Door een steeds ruimere
steeds beter van dienst te kunnen zijn

sTdêTboer
Boornbergum
Bakkerij

-

J. NIJHOLT - ELSLOO
MANUFACTUREN

Donkerbroek

CENTRALE BAKKERIJ „DE HALM"

P-f-

J. BROUWER en G. BOS
Spar"

BAKKERIJ

H. A. v. d. HEIDE ELSLOO

A. DE VOS en gezin
Loonbedrijf Donkerbroek

-

Voorspoedig

-

DE GROOTS BAKKERIJ ELSLOO
FAM. D. JAGER ELSLOO

Voorspoedig nieuwjaar

De Blesse

—

HEERENVEEN

Banketbakkerij MOSTERMAN

wenst familie, vrienden en
een voorspoedig 1963
Een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar wenst u de

Blesse

jj

gezellig winkelen
in Gorredijk

Café „DE BRINK" tel. 292

Fa. H. B.

" '"

Het koopcentrum van zuid-oost-Friesland
Elke woensdagmiddag weekmarkt
Elke vrijdagavond tot 9 uur koopavond

I

in 1962

—
BAKKEVEEN

Drogisterijen en levensmiddelen

W. J. POSTMA

I
I

i

<

J
W.H.I

:

ln m

GORREDIJK

ONZE

1

CENTRALE BAKKERIJ - BAKKEVEEN

j
d

meedoen, u hebt dan snel een boekje vol!!
EEN VOLGEPLAKT BOEKJE IS 10 GULDEN WAARD 1!

LEVENSMIDDELENREDRIJF
wenst een ieder een voorspoedig 1963

Beilen

|

{

Doe al uw inkopen in de W.H.1.-zaken die aan de spaar-actie

-

Met heilwensen voor 1963
ondergetekenden

—

"

.

Let op de winkeliers met
het W.H.1.-embleem
Zij helpen L GRATIS
sparen i

-

-

"

bevelen

-

J.

-

\

Ook in 1963

Donkerbroek

_-_

Stichting „Je Maintiendrai-Fiïesland"
wenst allen een gelukkig en

WINKELIERS
SPAREN VOOR U!

gelukkig en voorspoedig

OVERWIJK
Kapper Bakkeveen
eig. S. Atema—Halbesma
"
CENTRALE SLAGERIJ
DRACHTEN
Bakkeveen
Voorspoedig nieuwjaar
W. J. DIJKSTRA
Groenten Fruit
Bakkeveen
_P-1GORTER DONKERBROEK
E. "TEENSTRA
p.f.
Fourages
Bakkeveen Hotel-Café-Restaurant
D. VALK en ZOON
M. R. POPKEMA DONKERBROEK
Transp.bedr.
Bakkeveen
Manufacturen
Telefoon 237
K. WINTER
A. WINTER-NUISMER
FEENSTRA'S
Bakkeveen
Aann.bedr,
DONKERBROEK
Wij wensen onze geachte
vrienden
een
clientèle en
Fam. R. BERGSMA DONKERBROEK
voorspoedig 1963.
Veehandel
Telefoon 33
GARAGE
J. JONKMAN
j
Bakkeveen 276.
Hotel-Café-Restaurant
j Fam.tel.J.05161—350
WITTE
„HET
HUIS" DONKERBROEK
v. BERGEN
Bult"
wenst
een
ieder
een voorspoedig 1963
„De
Café
j
Bakkeveen

-

j

DRACHTEN

nieuwjaar toegewenst

Drachten

-

I Bestuur

-

Fa. D. TALSMA & Zn.

Wij wensen allen een gelukkig 1963
Hotel-Café-Restaurant De Haan,
v.h. H. Akkerman,

Gersloot

nieuwjaar__

Gorredijk
SLAGERIJ HUISMAN - GORREDIJK
B. DE GROOT - GORREDIJK
Fourages - Stationsweg 104
Hoofdstraat

DRACHT

—

HEERENVEEN

-

—

TEL. 2355

Fa. P. Wagïer en Zn. Heerenveen
DRACHT 56

—

BLOEMISTEN

GRONDSTRA, Dracht 36, Heerenveen
SPEELGOEDEREN en VERFWAREN

WISMAN
BRANDSTOFFEN

-— HEERENVEEN
—

HEIDEBUREN

OLIE

LEDERWAREN WAGENAAR

35.
K. W. MULDER"
GORREDIJK,
MULDER—v. d. WAL
S.
Fam. TH. KLAREN GERSLOOT
DRACHT 84
HEERENVEEN
P__ Donkerbroek
p.f.
Fam. OORD, Dames- en Herenkapper H. DE JAGER
W. BRINK en huisgenoten
Famylje H. v. d. MEI
De Blesse
__. S. DE JAGER—EDEMA
GERSLOOT
BAKKERIJ
F. BRUINSMA
Donkerbroek
Tolhuis 66
Asterstraat 9-11 Paul Krugerstraat 31
Tel. 3355
Master Wielsmaplein 19
Comestibles
in
O. DE VEGT
elkenien
FAM.
Grou
winsket
BOUMA
N. DE VEGT—DUURSMA
lokkich nyjier
CAFÉ
GERSLOOT
R. SCHAAFSMA
Donkerbroek
melkventer
Aardappelhandel,
Heerenveense Steenhouwerij
CAFÉ BROUWER BONTEBOX
J. DE VEGT
Gorredyk
P. DE VEGT—SCHEPERS
VAN DER MEER BONTEBOX
Donkerbroek
H. HOFSTRA
BAKKERIJ
Voorspoedig nieuwjaar Bakker, Gorredyk
Heerenveen
Telefoon 2397
JOH. HOUWER
pji.
I. KUPERUS
F. HOUWER-DE VEGT
Hotel-café-restaurant
R. P. HELLINGHUIZER Rzn.
J. BOK en echtgenote
Donkerbroek 85
p.f. R. KUPERUS-HOOGLAND Bakkery
Bontebok,
telefoon 05135-259 Touwdraaier en Agent- J. Post, Gorredijk
Kruideniersbedrijf,
Gorredijk
Hardegarijp
Slagery
Voorspoedig nieuwjaar
p.f.
Compagnonsstraat la
schap Fr. Pers.
wensen familie, vrienden en begunstigers
Heerenveen
DE BOER SLAGER
een gelukkig nieuwjaar
L. Gutman
A. Gutman—Visser
FIRMA MOLL en Zn.
en kinderen
HUIDENHANDEL TELEFOON 597
Wij wensen U een gelukS. VELDMAN DRACHT 53 Heerenveen
J. VLEDDER
Bijkantoor Friese Pers
kig 1963
Bakkerij
Haskerhorne
p.f.
Gorredijk
TEXTIELHANDEL
gezin.
BOORNBERGUM
T. PAULUSMA en
Fam. R. MEESTER
Café Dijkstra, Duurswoude
p.f.
MANUFACTUREN
pK
MUZIEKLERAAR
JOH. DE JONG
Schoenhandel
ROObn«f;RGUM
Fam. K. AKKERMAN
H. DE BOER
Duurswoude
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Fam.
AUTOMOBIELEN
MOTOREN
H. LANDMETER en Zn.
Fam. E. DE VRIES BOORNBERGUM
Haule
Vrachtautodienst
R.
v.
d.
KLOK
geachte
clienwenst
haar
f__
Kassier Verzekering
C. ACHTTIEN
BRANDSTOFFENHANDEL
tèle en kennissen een
Elsloo
voorspoedig nieuwjaar
Fa. P. WAGENAAR BOORNBERGUM
BLEBO
Wij
KAPSALON
wensen onze geachte
Nieborg
J.
GALVANO-INDUSTRIÈ
en kennissen een
clientèle
Nieborg-Schreuder
H.
Fa. L. METER. BOORNBERGUM
1963
voorspoedig
Elsloo
Smedery
Gorredijk
Molens
Lederbuis
d.
v.
Smederij
CAFÉ
Neem televisie of radio van
Voorspoedig nieuwjaar
pJ. Fam. W. Brouwer. Haule
wenst een ieder een voorspoedig nieuwjaar
~
G. KOLDIJK
FAM. J. KLEEFSTRA
dirigent
muziekleraar
R. BOOTSMA en Zonen. ROORNRERGUM A. KOLDIJK—DE JONG
Fouragehandel
K. ANT.
TIMMERBEDRIJF
Elsloo
Haule
Kruidenier
Voorspoedig nieuwjaar
De beste wensen voor 1963
Voorspoedig nieuwjaar
wenst allen een voorspoedig 1963
Fam. H. EUVERMAN
Winkelier
„DE
Haule
LANGEWAL 28 GORREDIJK
voorspoedig nieuwjaar
voorspoedig
wenst
ieder
een
1963
bij
telefoon 05133—352
ZUIDSTRA Bakkerii Broek
P. FEIJER
wenst clientèle een gezegend 1963
P. FEIJER-WIERDA
Ook in 1963 voor goede haarverzorging
Voorstraat 40. Franeker,
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Tochten maken is mogelijk, maar:

Meulenhoff Kunstgeschiedenis
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De centrale in Sneek-Wymbritseradeel
en IJlst had alle banen uitgezet behalve
over het Sneker meer, dat onbetrouwbaar is. Men was echter nog wel bezig
een route te vinden. Voor het Slooteren Hegermeer en de andere meren gold
de waarschuwing om zich niet buiten de
banen te begeven.
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De veegmachine, die de IJswegencentrale Heerenveen ongeveer vier jaar geleden aanschafte, is de afgelopen dagen voor het eerst met succes beproefd.
De machine veegt met een snelheid
van 40 km per uur. Zwakke plekken zyn
afgezet of herkenbaar gemaakt.
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Boogschutster
houdt van
hoge idealen
Voor wie er in gelooft, staat de maand
de boogdecember in het tekentotvan
december)
21
november
schutter (22
een „deskunen die boogschutters, zegt
dige" zijn vreemde lieden, vooral de
zijn
vrouwen. Boogschietende vrouwen
niet?),
(wie
tyd
irritant
van tijd tot
nooit belachelijk; zy verdedigen met
is.
vuur haar idealen en haar devies
niets.
of
alles
een bakAls een boogschuttersvrouw een
ze
van
kersdochter is, droomt dan zullenPrins.
haar
Maar is zij een prinses,
uitgaan naar een
ongetwijfeld
dromen
compromisbakker. Zij houdt niet vanboogschutter
de
sen Het teken van
het
zegt nog steeds de „deskundige" is zyn
trots
vrouwen
waarop
enige teken
Zelfs de „desals zy er toe behoren.
kundige" weet waarom.
Boogschuttersvrouwen houden niet
of van halve
van lauwheid in het leven,vuur
en lopen
Zij zyn vol
voor het
iets,
vooral
graag warm voor
anderen.
regelen van de levens van
zich
iemand
als
het
Zij
haten
Vreemd.
zij bem(lt haar leven bemoeit, maar
dolgraag met anderen. En

maatregelen.

moeienzich zij

zyn
onvermoeibaar. Zyervan
zijn
dTrhi
houden
n
tje-de-voorste,
vaak haa J

zijn
zaken in handen te nemen enMaar
irritant.
tijd
tot
tyd
van
gezij zijn nooit belachelyk, omdat zij
onverwoesteen
door
dreven worden
baar ideaal.
loopt
Maar de boogschietende vrouw
verblinlaten
wel het gevaar zich te en achter een
den door haar idealisme
te gaan hollen. Dan
verkeerd ideaal aan
moeilyk,
want zy laat
heel
wordt het
overtuigen
van
zich niet gemakkelijk
boogschuttersvrouw
De
ongelijk.
haar
is, vanhoudt van alles wat verdieweg
van
droomt
daar die bakkersdochter
droomt
die
prinses
die
prins
en
een
van een bakker.
Wat zij het allerergste vindt is de
verburgerlijking en zy zoekt altyd naar
wegen om daaraan niet ten slachtoffer
te vallen. Zij zal daarom haar kinderen misschien beter opvoeden dan anderen En zij zal een voortreffelijke
voor kinderen
moeder (opvoedster) zyn
die niet van haar zelf zijn. Zij zal zich
ook graag bezighouden met ouder-verenigingen en kinderclubs. Dat is haar
de

daardoor

padvindsters-kant.

Een

boogschutters-

zal nooit ontrouw zijn. Zij zal
vrouwmoeilijke
beslissing die van een
een
scheiding nemen zonder waarschuwing.
Het leven is een ernstige zaak, de liefde beheerst het leven en als de liefde
verdwijnt, moet je proberen er niet aan
te sterven. Met andere woorden: als
een tak de gezondheid van de boom bedreigt, zal de boogschuttersvrouw hem
zonder aarzelen afhakken.
Wie er in geloven wil, gelove de „des-

kundige".

Uitgeverij J. M. Meulenhoff (Amsterheeft, na de delen 1 en 8 over
resp. de Griekse schilderkunst en de
schilderkunst van de Benaissance, nu het
tweede deel van de Meulenhoff Kunstgeschiedenis laten verschijnen. Arturo
Stenico (docent aan de universiteit van
Milaan) schreef de inleiding tot „De
en Romeinse schilderEtruskische
kunst". Stenico weet kennelyk veel over
zijn onderwerp, maar bij het doorgeven
van die kennis is hij wel wat al te opsommend en droog te werk gegaan.
Maar waarschijnlijk zijn vijftig bladzijden druks te weinig om wat losser te
kunnen gaan schrijven. Hoofdzaak in de
boeken van deze reeks zijn trouwens de
vele tientallen illustraties (64 in kleur,
112 in zwart-wit) en daar is alleen maar
goed over te schrijven. Zeker indien
men bedenkt dat ook dit boek maar
’5.90 kost.
dam)

Oppassen is de boodschap
Banen zijn er op de
meeste plaatsen door
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Bij tochten houde men
uitgezette banen
De Friesche IJsbond deelde ons vanmorgen mede, dat dit weekeinde het
maken van enkele tochten mogelijk is.
Wel wordt aangeraden op de meren en
brede vaarwegen de banen te houden.
Het ijs is lang niet overal even betrouwbaar en zwakke plekken zijn door de
sneeuw en de rijp heel moeilük te onderkennen.
Tussen Dokkum en Leeuwarden is het
ijs behoorlijk; enkele wakken zijn afgezet, terwijl op slechte stukken een baan
is bebakend.
Ook kan gereden worden van Leeuwarden naar Sloten. Van de hoofdstad
volge men de Zwette naar Sneek, waar
het üs behoorlijk goed is. Van Sneek
kan naar Woudsend gereden worden,
waarna de rijders via de oostkant van
het Slotermeer naar Sloten kunnen komen. Een baan is uitgezet. De bebakening is kenbaar aan de liggende takken
om de wakken, terwyi op de brede wateren de baan door staande takken is
aangegeven.
Ten sterkste wordt ontraden over ys
van Sloten naar Balk te gaan. Het ys is
byzonder slecht en zeer onbetrouwbaar,
teletype tien fk

Hausse in schaatsverkoop:

Telefoons roodgloeiend
bij schaatsenfabrieken

Zuid-Afrika en de apartheid

Het Koos Vorrink Instituut (PvdA-instelling ter bestudering van internationale vraagstukken) heeft een boeiende
en voortreffelijke studie laten verschijnen over „Zuid-Afrika en de apartheid".
De hele dramatische geschiedenis van
de apartheid is in dit rapport op objectief- wetenschappelijke wijze beschreven.
Daarbij heeft de samenstelster ervan,
dra. F. van den Burg, ook de problemen waarvoor de blanke minderheid in
Zuidafrika zich gesteld ziet alle recht
doen wedervaren. Hetgeen de uiteindelijke, felle en besliste afwijzing van de
apartheid er te indrukwekkender en de
bezorgdheid over
de toekomst van
Zuidafrika er te groter door doet worden Ter oriëntering is dit rapport zeer
de
aan' te bevelen. (Secr. Partij31, van
Adam;
Arbeid, Tesselschadestraat
’2.75).

Heel Nederland vraagt om schaatsen En de vakman,

Twee betreurenswaardige
Amerikaanse publicaties
In
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Een langdurig conflict dat een
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zy de totalibijv. vreedzame politieke propaganda. Dank
samenlegesloten
communistische
van
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taire structuur
doch soeving ziin alle communistische strategieën hecht
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pel geïntegreerd. Kan men het in
al te scherpe
met hun analyse van het communisme, de
zwartwit-tekening waarvan de auteurs uitgaan, moet men
l
d
Va
open en gesloten samenleving doet
de
maar van
het in een propagandistisch pamflet wel aardig,
mag
men toch
pretenties,
wetenschappelijke
een studie met
verwachten.
formulering
wel een wat zorgvuldiger
levenswijze dient na te volDat elk land de Amerikaanse
1"
de mensen
gen, omdat alleen deze levenswijze
herhaaldelijk
nog
staat
dit
beweren
de auteurs
maakt
strijd
in
met
een
bewering
is deze
te betwyfelen. Bovendienschrijvers,
nl. dat het losse Ameriandere uitspraak van de
gebieden
in
vele
onderontwikkelde
levenspatroon
kaanse
brengen.
ongelukken
zou
slechts chaos en
democratie-communisme, waarvan
Ook de tegenstelling
klopt niet.
geregeld
uitgaan,
de schrijvers
niet
van
een tegenstelling spreimmers
kan
hier
Men
zaken betrekop
verschillende
begrippen
ken omdat beide
politieke en commukin* hebben. Democratie wijst op de
een samenleving.
nisme op de economische structuur van
dictatuur
of commutegenover
Wél kan men democratie
waarbij
stellen,
dan zeker
kapitalisme
nisme tegenover
en
niet zo zonder meer gezegd mag worden dat dictatuur
behoren, of dat democratie en kabij
elkaar
communisme
pitalisme altijd samen gaan.
schrijven de auReeds in het begin van hun eerste boek
de
ja!
dat
Russische
strateduidelijk
ja,
teurs heel
gie na de Tweede Wereldoorlog wezenWk defensief was. Nu
op grond van dezou men verwachten dat de onderzoekershet
Westelijke buiop
leveren
kritiek
zouden
ze hypothese,
tenlands-politieke beleid, dat immers gebaseerd was en
nog is, op de stelling dat de Sowjet Unie wél agressieve
bedoelingen had (en heeft).
„_-_.
agressief Is en onze NATOIndien nu de Sowjet Unie niet
blijkt
berusten,
te
DOlitiek dus op een foutieve grondslag:
alternatieve beleidslijnen
dan ligt het voor de hand om
voor de westelijke politiek te ontwerpen. Maar, helaas, dit
doen de schrijvers niet. Want, zo redeneren aij, de Sowjet Unie Is louter en alleen al door haar bestaan een
waarvoortdurende bedreiging voor de vrije wereld. Een Sowjet
heid als een koe, die overigens niet alleen voor de
Unie geldt, maar evenzeer op elke andere staat van toepassing is. ledere staat toch, vormt enkel door zijn bestaan, een nu eens sterkere dan weer zwakkere bedreiging Voor elke andere staat. En het is altijd het doel
van de buitenlandse politiek geweest om, ondanks deze
permanente bedreigingen, toch tot een redelijke verstandhouding tussen de staten te komen, waarbij dan gebruik
wordt gemaakt van de twee-eenheid van militaire afschrikking en diplomatieke onderhandeling.
Van onderhandelen echter willen de schrijvers niets weten. Praten, althans met de Sowjet Unie, is in de grond
van de zaak verraad, het is een teken van zwakte en lafheid. Ook de pacifistische en neutralistische tendensen die
zij zeer tot hun schrik momenteel in Westeuropa menen
te bespeuren zijn een uiting van deze lafheid, voor zover
althans dit pacifisme geen uitvloeisel is van de sowjetpropaganda. Dat mensen op grond van eigen inzichten tot een
neutralistische of pacifistische politiek kunnen komen, is
iets wat de auteurs hierbij kennelijk ontgaat. Men staat
óf aan hun zijde, óf men is met communisme besmet.
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van Amerika is. Het militaire apparaat wordt grondig verwaarloosd en als daar niet heel spoedig verandering in
komt, zullen de communisten binnen korte tijd hun juk
aan de gehele wereld opleggen.
Dat Amerika militair zo zwak is, wijten de auteurs aan
die
die eigenschappen van de Amerikaanse samenleving juist
Tocqueville
door
De
geleden
eeuw
meer
dan
een
al
beschreven zyn als de kenmerken van democratische gezindheid by uitstek, zoals afkeer van geweld, het zoeken
En
van compromissen, het voeren van publieke discussies.van
het verwondert ons dan ook niet als de onderzoekers
op een
het Foreign Policy Research Institute aandringen
in hun ogen dus
sterke beperking van deze deugden
ondeugden. Vooral het openlyk ter discussie stellen van
buitenlands-politieke aangelegenheden zit hen dwars en
ietwat geprikkeld dringen zyn dan ook aan op een sterke
beperking van dit soort discussies.

—

,

totaal karakter draagt,
beschikking hebben over een
communisten
de
de
als
schaal van strijdmiddelen, zowel gewelddadige by

—

werkt

rustig door,

(Van een onzer verslaggevers)
HEERENVEEN
De schaatsenverkoop in Nederland beleeft gouden
uren. Gevolg van dit alles: de winkels raken leeg en de fabrieken in
Friesland worden belaagd met honderden telefoontjes van winkeliers,
die door hun voorraden heen zijn.
In Heerenveen, Akkrum, Oranjewoud, Oudeschoot en IJlst staan de
telefoons nu al dagenlang roodgloeiend. „It is een great gekkehüs", zei een fabrikant.

-

Westelijke zaak ernstige schade berokkend

pas
1955 begon een groepje onderzoekers van het toenunivan
de
opgerichte Foreign Policy Research Institute
versiteit van Pennsylvania, aan een studie over detekoude
oorlog, met het doel om enerzijds een scherper inzicht Kr«dij
gen in de communistische doelstellingen en methoden
tot
een
anderzijds
hoopte te komen
dit conflict, terwijl men
doeltreffender grondslag voor de Amerikaanse bultenianase
politiek.
onder
Als eerste resultaat van deze groepsarbeid die Possoleiding stond van Robert Strausz-Hupé en Stefan T.
ny, verscheen een jaar of wat geleden het boek „Froa Challenging Study of Communist Stratracted Conflict
de
tegy" 1), waarvan de titel al laat doorschemeren hoe
langals
een
namelijk
opvatten,
oorlog
koude
auteurs de
open samenledurig conflict tussen wat zij noemen de
maatschappij van het
gesloten
en
de
ving van het Wetten

hij

Nieuwe stijl
Vermindering van de democratie dus en tegelijkertyd een
vermeerdering van het defensiebudget, want Amerika
verontrustende
heeft op tal van essentiële gebieden een ook
maar een
Zonder
Unie.
op
Sowjet
de
achterstand
by hun
wellicht
dat
behoort
(doch
bewijsvoering
schyn

van

democratie-nieuwe-stijl) geven de auteurs een opsomming
Staten zo ten achvan de terreinen waarop de Verenigdenatuurlijk
de raketplaats
eerste
zyn
geraakt.
In
de
ter
daarom
drinkernwapens.
Het
is
techniek. Ten tweede de
gend geboden dat de kernproeven onverminderd doorgaan;
deze aanbeveling is zelfs cursief gedrukt in hun boek. Ten
derde dient Amerika zijn arsenaal aan biologische en chemisohe strijdmiddelen aanzienlijk uit te breiden, zodat deze
liefst meer en beter worden dan die welke de Sowjet
Unie heeft. Voorts dient Amerika onmiddellyk te beginnen met de constructie van een zg. „doomsday machine",
waarvan er twee of drie voldoende zijn om een geheel continent te vernietigen. Het beste zou zijn als een dergelijk instrument zo vlug mogelijk in een baan om de aarde gebracht zou worden.
Ten vijfde dienen de sociale wetenschappen zoals sociologie en psychologie, systematisch ingeschakeld te worden
bij de psychologische oorlogvoering, terwijl ten slotte het
Amerikaanse industriële vermogen dat tot nu toe nog veel
te weinig is ingesteld op het militaire apparaat, zich veel
meeer op de behoeften van dit apparaat dient te gaan
richten.
Wanneer men dit alles leest, dan vraagt men zich toch wel
af wat voor verschil er nog is tussen de totalitaire dictatuur van de Pentagonstrategen, die de schrijvers kennelijk voor ogen staat, en de dictatuur van de machthebbers
in het Kremlin.
Of ligt achter dit alles, achter deze gehele „forward strategy", de hogere wysheid besloten dat slechts langs deze
weg een aanpassing tussen de beide superstaten van onze
tijd mogelijk is? Dat zy op de duur, zichzelf in de ander
herkennende, misschien tot spoedige overeenstemming zullen geraken?
Een andere aanbeveling die de auteurs naar voren brengen, en deze aanbeveling verheldert hun weerzin om over
onderhandelingen te spreken, is, dat een fikse bewapeningswedloop een deugdeiyk middel vormt om, zoals de schrijvers het in hun fijnzinnige proza uitdrukken, de sowjeteconomie en daarmee de macht van het communistische blok,
te kraken.

„Verbijsterend"
Al bij al, zo zou ik het tenslotte willen stellen, hebben de
auteurs zichzelf met de hier besproken twee boeken wel
een testimonium paupertatis uitgereikt. Het is gewoonweg verbijsterend dat men bijna zeven jaar nodig heeft gehad om twee geschriften in elkaar te zetten die zelfs aan
de meest elementaire wetenschappelijke eisen niet voldoen.
Bewering wordt op bewering gestapeld zonder enige vorm
van bewijs, zonder ook maar enige argumentatie, terwijl
het hanteren van begrippen op de slordigste wijze geschiedt.
Het ergste van alles vind ik ecliler dat deze boeken

De meeste fabrieken zijn door hun voorraden courante soorten heen, terwijl
anderen nog met de aflevering van orders bezig zijn, die reeds in de loop
van dit jaar werden geplaatst. Een
opvallend verschynsel in de verkoop
is de grote vraag naar Noren, die bij
tientallen wegvliegen. De populariteit
van deze schaats neemt gaandeweg
toe. De grote vraag naar dit type wordt
volgens insiders voornamelijk teweeggebracht door de grotere welvaart, die
ons land kent.
Een Heerenveense zakenman verklaarde, dat 40 procent van de kopers van
grote maten om Noren vraagt. Van
ver buiten Heerenveen bereikten hem
telefoontjes, volgens onze zegsman een
bewijs, dat vele winkeliers reeds door
hun voorraden heen zijn. Een ander
kenmerkend verschijnsel in de verkoop
is het verlies aan populariteit van de
Friese doorloper. In de houten schaatsen blijkt de zgn. Friese Noor sterk
favoriet te zijn.

Kunstschaatsen
Eén van de Friese fabrikanten deelde
mede, dat de verkoop het afgelopen
jaar duidelijk ook gestimuleerd werd
door de kunstijsbanen. Daarnaast is in
de vraag een steeds sterker wordende
tendens merkbaar naar schaatsen, die
compleet, dus met hak- en teenleer,
worden afgeleverd. Meer in het algemeen concludeerde hij, dat de betere
schaats momenteel de grootste vraag
ontmoet. Een andere merkwaardige
ontwikkeling is de toenemende belangstelling in Friesland voor
de
kunstrijschaats.

Tot voor enkele jaren was het rijden op
kunstschaatsen een nagenoeg Hollandse aangelegenheid. Daarin komt de
laatste jaren verandering. Vooral de
afgelopen weken sprong de verkoop
van deze schaatsen sterk omhoog De
groote belangstelling gaat uit naar
de
typen die compleet met
schoen
geleverd worden. Ook hierin ziet de middenstand een weerspiegeling van de
toegenomen

welvaart.

De schaatsenverkoop

Tweede

top

beleeft dit
reeds zijn tweede top, nadat seizoen
eerder al
in het kortere wintertje
rondom Sinterklaas schaatsen een veelgevraagd
produkt vormden.

Veel meer dan
vroeger blijkt de schaats bovendien
een St. Nicolaasgeschenk te worden.
De algemene indruk bij de schaatsenfabneken is, dat er bij voortduring
van de winter in de meest courante
schaatsen geen exemplaar meer te bezetten is. „Maar helemaal uitverkocht
raken we nooit, dat is een utopie".
De grote vraag is vooral ook gestimuleerd door het feit, dat de winter samenviel met de feestdagen, die het publiek ruimschoots gelegenheid gaven
hun favoriete sport te beoefenen En
daarom zullen de telefoons bij de Friese schaatsenfabrieken, de voornaamste producenten van dit zo bij uitstek
Nederlandse product, nog dagenlang

de Amerikaanse en dus tevens de westelijke zaak meer
schade berokkenen dan een dozijn degelijke studies weer
kan herstellen. Want wat zal men in de niet-westelijke
landen, de Sovjet Unie bovenal, wel denken als men
deze geschriften leest? Juist waar onze Amerikaanse
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FRIESE KOERIER

Met heilwensen voor 1963
bevelen

ondergetekenden

voortduring aan

bij

zich

Heerenveen

Kapper-kiosk

Fok 80
Heerenveen
TJ. v. ROEDEN
J. v. ROEDEN-MAAT
B.F.weg 27
Heerenveen
G. KOOPMANS
Schans 22
Heerenveen
IJ.
DIKKERBOOM
Fam. IJ.

-

JSL

AIKEMA'S
ZELFBEDIENING
wenst U allen een
gelukkig

,

étt-

1963!

jf

Thialfweg 4

Heerenveen

J. VAN DER VEEN
Groentenhandel
Heerenveen
p^f.
W. KLAREN en huisgenot.
wensen hun geachte clientèle, fam. vrienden en bekenden een gelukkig en

Schans 23

JOH. VISSER & Zn. - 't Meer z.z.
meubelfabriek wenst alle vrienden en begunstigers

Sig.-mag. TADEMA

Herenwal
Heerenveen
Firma J. BRANDSMA
Dubb. Regel
Heerenveen
H. SNIJDER

S. v. d. Vlugt & Zn. - „VLUGTAX"

SPORTSCHOOL EBERT
een

gezegend

Fa. GEVEKE

-

DRACHT 55

HEERENVEEN

Regel 25
- Dubbele
GRAFKISTENFABRIEK

Fam. IJME

SMEDERIJ

- Reparaties - Stemmen
BOERSMA - VERF - HEERENVEEN
SCHILDERSBEDRIJF
Piano, en Orgelhandel

JONGS LEVENSMIDDELEN
HEERENVEEN

Hemrik

-

—
W. MERCUUR

Telefoon 2059

Telefoon 2129

Heerenveen

-

wenst zijn relaties een voorspoedig 1963

AANNEMERSBEDRIJF

Leeuwarderstraatweg 84, Heerenveen
L. TALMAN,
G. TALMAN-DE BOS

HEERENVEEN

JONG -

—

GRAFKISTENFABRIEK BLAAUW

—
GARAGE DROST

HEERENVEEN

TEL. 2761

'

—

TEL. 2009

DE WITH's Groenten- en Fruithal
HEERENVEEN

Café EKKERS - HEERENVEEN
Voorspoedig 1963

—

HEERENVEEN SURINAMESINGEL 52

HEERENVEEN

J. WIND, zand- en grinthandel

—

—
HEERENVEEN

telefoon 2215

K.

- HOORNSTERZWAAG ,
R. v. d. WAL - HOORNSTERZWAAG
L. BOSSCHA - HOORNSTERZWAAG
__.
BAKKERIJ
H. DE JONG - HOORNSTERZWAAG
AUTOSLOPERIJ en METAALHANDEL
D. S. WOUTERS - HOORNSTERZWAAG
_,
GARAGEBEDRIJF
J. DIJK - HOORNSTERZWAAG
,
J.

BRAAM

RIJWIELHANDEL

CAFÉ

- HOORNSTERZWAAG
P. HOGENBERG - HOORNSTERZWAAG
„
SLAGERIJ

—

K. T. VAN VEEN HEERENVEEN

—

p_f.

BUREAU VITESSE

KANTOORMACHINES EN -MEUBELEN
Dracht 23
Telefoon 2583
Heerenveen

—
—
H. J. LAMMINGA - HEERENVEEN
— —
Boekhoudingen
Belastingzaken
Burg. Falkenaweg 39
Tel. 2817

Fa. F. DOUMA

-

en Zn.,

PRIKKEDA*,

LEVENSMIDDELEN-BEDRIJF

Gas, waterleiding en sanitair
Kleine Kerkstraat 31
Heerenveen

DROGISTERIJ
HEIDEBUREN 9

,

G. LUIK

IJNTEMA - Electrotechn.bureau

ROOKARTIKELEN

Oude Molenweg 27

-

Tel. 2751 Timmer- en Aannemersbedrijf Markiezen,
wenst vrienden en begunstigers een voorspoedig 1963

GARAGE G. HOEKSTRA en ZN.,

LINZE KOOPMANS

Transportbedrijf, Hoomsterzwaag

TH. JONKER - HOORNSTERZWAAG
LANDBOUWW AGENS
J. KLEEFSTRA - DORSBEDRIJF
HOORNSTERZWAAG
___-.

K. v. d. SLUIS HOORNSTERZWAAG
BOUWBEDRIJF

___^

R. L. DF TONG en sezin
HOORNSTERZWAAG

WIJNIA'S RAKKERIJ -

—

—

Automobilisten, begint het
HET NIEUWE JAAR GOED!

Koop een nieuwe

gelukkig

Heideburen 61

DIJKSTRA - KERKSTRAAT 24-26
Speciaalzaak haarden en kachels - Tel. 3173
L. P. DE JONG en ZN.
GROENTEN EN CONSERVEN
FRUIT,

KORSETTERTE MONSMA
v/h. de Boer, v. Harenspad 4

nieuwjaar

T. BLAAUW—
KNEVELMAN
Timmerbedr., Hoornsterzw.
Voorspoedig nieuwjaar

Tj. DE JONG
Y. DE JONG-HELFRICH
en gezin. Hoomsterzwaag
Voorspoedig nieuwjaar

R. BETHLEHEM
A. BETHLEHEM—
d.
BANKETBAKKERIT G. v. BOSCH
v. d. MEER
Wij wensen onze clientèle, vrienden en kennissen een Hoomsterzwaag 60
p.f.
Agent Friese Pers
voorspoedig 1963

AUTOSPUITBEDRIJF
IRNSUM HEERENVEEN

I

—

Garage Hylkema,
official Peugeot dealer voor
z.o. Friesland, Gorredijk

E. HOEN, v. Dekemalaan 29, Heerenveen

I

Agentschap Heerenveen Friese Koerier en
Leeuwarder Courant
Tevens levering van alle drukwerken
Wij wensen U een gelukkig en voorspoedig 1963

T. JELSMA

v/h Fa. H. J. DOUMA

Schilders- en behangersbedrijf
Burgemeester Falkenaweg 60

—-

,

Hoomsterzwaag

Fa. R. WOUDSTRA

AUTO-SERVICE
- SLAGERIJ
HERENWAL 138
G. D. SPIEKHOUT
en huisgenoten
SCHUIT
D. KUIPER - Dubbele Regel 17
wensen familie, vrienden GROENTEN EN FRUIT
TEL.
2526
personeel
en
wenst vrienden en begunstigers
en bekenden een
een voorspoedig 1963
Hoomsterzwaag
1963.
P. v. d. MUUR - HEERENVEEN
G. ACHTTIEN
D.- en H.-kapper — Dubbele Regel 30 — tel. 2495
Fa. H. Laagland en Zn.
F. ACHTTIEN—TEIJEMA
Eierhandel . Hoornsterzw. Fa. A. v. d. WAL & Zn. HEERENVEEN
Voorspoedig
Herenwal 27 - Heerenveen - Tel. 2555
MANUFACTUREN — DUBB. REGEL 29
eTbïSaüw
ALLE SOORTEN BRANDSTOFFEN
ELZINGA'S
B. PASVEER

p.f.

-

HEERENVEEN
TELEFOON 2902 HOORNSTERZWAAG
Een voorspoedig en gelukkig 1963

-

J.

d. BIJ

Rijwiel- en bromfietshandel

DE GRAAFS ZUIVELPRODUCTEN

De radio- en TV-specialist
VAN DIJK
wenst u een voorspoedig 1963

p.f.

Fam. B. v.

TEL. 2581

OFF. SIMCA-DEALER
G. ALBERDA
Oude Molenweg 9, Heerenveen,
B. ALBERDA—FOPPES
tel. 3090 en 2670
DRACHT 96 HEERENVEEN
Hoomsterzwaag
p.f.
HEERENVEEN
Wed. P. ACHTIEN en Zrü
HERENWAL
135
TELEFOON
2430
wensen familie en vrienA. WIJNIA, filiaal Wönia's Bakkerij
den een gelukkig nieuwjaar
BIJLSMA
Baronesse De Vos van Steenwijksingel 2
Herenwal 49
HEERENVEEN
Groenten en fruit
H. DOLSTRA
JANTJE en TJALTJE

Hoomsterzwaag

HEERENVEEN-ORANJEWOUD
Pi:

Hoomsterzwaag

—

HEERENVEEN, NIEUWSTRAAT 17

HERENWAL

-

Wij wensen allen een gelukkig 1963

—

SLAGERIT KORSTEN

HEERENVEEN
A. en T. DE
W. DONKER
Hoeden en bontwerkerij, Lindegr. 49, Vermaningstr. 46 D. DONKER-POPMA
4
Tel. 20GS Sint Magnisweg
VAN DER LAAN'S
Hoomsterzwaag
p.f.
LINDEGRACHT 43
HEERENVEEN
A. SIKKEMA
WIERDA bij de Schouwburg, Heerenveen TJ. SIKKEMA-BOEK
Levensmiddelenbedrijf
2 x PER DAG NAAR LEEUWARDEN

SLAGERIJ

—

-

J. F. Kalsbeek en huisgezin, Hoomsterzwaag

KERKSTRAAT 85 RIJWIELHANDEL
TECHNISCH BUREAU G. KRAS

JONG en Zn.
HEERENVEEN
1

p.f.

Hoomsterzwaag

PIET DE VRIES en Co. HEERENVEEN

MEUBILERING

H. J. HOSPES
Badweg

ZOON - HEMRIK
SEIJEN en
BAKKERIJ

Erkend handelaar in plant-en
consumptieaardappelen

Garagebedrijf VRIESEMA

4078.

-

S. v.

Ook de DAF-rijders en toekomstige DAF-gebruikers veel heil en zegen!!

KRUIDENIERSBEDRIJF C. LAAGLAND
TEL.

-

Smederij en rijwielhandel

gelukkig en voorspoedig 1963

CAFE-REST. PIET V. D. MEER
BREEDPAD - HEERENVEEN
B. MINNEMA - HEERENVEEN
MELKPRODUKTEN
F. DE JONG - LEVENSMIDDELEN
SIGARENMAG. EBERT DRACHT 100
W. TUINSTRA - HERENMODES
B. WAGENAAR

Crackstraat Tel. 2539

s

\

-

M. GROEN HEMRIK 93

"*

Wij wensen onze geachte clientèle een

Heerenveen

Loodgietersbedrijf

____r

&HÊ

Tsjalling E. Nijhoer Hsn - Hemrik

wensen familie, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

— H. DE

■

'

H. v. HOUTEN
S. v. Houten-UITHOF
Fa. HAGEN en Zn.
Melkventer Hoornsterzw. Badweg
Telefoon 2101
Timmer- en Bouwbedrijf
TJ. HOFMA
DE HAAN'S TEXTIELHANDEL
T. HOFMA-DE JONG
HEERENWAL 12
Hoomsterzwaag
G.

p.f.

FOURAGES
wenst een ieder een voorspoedig nieuwjaar

FIRMA KRIKKE

A. A. BERGSMA
BERGSMA-RINKEMA
Hoomsterzwaag

-

BAZAR

TH. MULDER - HEMRIK

J.

- bedryfskredieten
Geraniumstraat 3 - HEERENVEEN

P__

J. ANNEMA HEMRIK

- HEERENVEEN

Levensmiddelenbedrijf,

financieringen

WAGENBOUW

ZUIVELPROPUKTEN

Heerenveen

Hoomsterzwaag

- HEMRIK

Fa. K. PEEREBOOM

Hemrik
MOLENSTRAAT
levensmiddelenbedrijf
Wenst een ieder een voorspoedig 1963
LEEMBURG's
FOK 52

p__

A. A. DE BOER HEMRIK

- Heerenveen

SLAGERIJ, v. DEKEMALAAN 21

verzekeringen,

F. S. DE BOER EN ZOON

F. v.d. VEEN-HEMRIK

HEIDEBUREN 15

Heerenveen

G. Knobbe

KERKSTRAAT 77

J. BIJMA - HEMRIK 318

LOODGIETERSBEDRIJF

WIJNSMA
FOURAGEHANDEL

Leeuwarderstraatweg 4

__BH_H___ft___^_!l_______|_^__|

ADMINISTRATIE- EN ASSURANTIEKANTOOR

R.

TIMMERBEDRIJF

-

Heerenveen

-

P.

—

Hemrik

RADIO. TELEVISIE. ELECTRA

Heerenveen, KI. Kerkstraat 34

-

-

U. DIJKSTRA HEMRIK 319 p.W.

OOK IN HET NIEUWE JAAR
STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR

bekenden een
voorspoedig 1963
A. H. TER SCHUUR
Hemrik
Sparjebird 43

—

—

BOUW- en TIMMERBEDRIJF

-

-

ESSO BENZINESTATION VRIESEMA

en

H POSTMA

-

P. DOUMA - HEERENVEEN

- HEERENVEEN

wordt u toegewenst door
directie en personeel van

BANKETBAKKERIJ

—

—Vries-Wenselaar

Gedistilleerd en wynhandel
Antiekhandel

B-W Een voorspoedig 1963

H. v. d. MEULEN LINDEGRACHT 53

J

SIETSMA'S Timmer- en Bouwbedrijf

ROOKARTIKELEN

KLOMPENHANDEL

spoedig nieuwjaar
Wij wensen familie, vrien-

den

J.

Gedempte Molenwijk 41

-

VREELING'S MEUBILERING
Lindegracht 51 - HEERENVEEN

-

berqsird

WAL~

SLAGERIJ

J.

Fam. H. G. BOUWHUIS

MODEHUIS

—

-

-

—

-

r

TEL. 05130—2827

-

—

J

KRIJNSEN'S KOLEN

OORD'S VISHANDEL

ACHTER DE KERK 12
CAFETARIA

BURG. FALKENAWEG 6

RIJWIELSTALLING

-

—

■

—

—
—
FAM. PEN
—
KAPSALONS B. DE VRIES

—
Levensmiddelenbedrijf COUPERUS
— N.S.

Machinefabriek DE WITTE

TELEFOON 2597 en 2955

Telefoon 2664

DE JONG-KRIKKE
AUTOMATIEK H. RIS
't Heerenveense Verfhuis G. KONING

ZUIDERSTRAAT 31

E. POST HEMRIK
wenst familie en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar
TSJALLING E. NIJBOER
Hsn., frou en bern winskje
famylje. freonen en goeVerzekeringen
kunde folie lok en seine
yn 1963
De Himrik
Wij wensen U allen een
BOUWMACHINES
1963.
Fam.
Heerenveen
g.n. voorspoedig
I. DE BOER
Hemrik
Wij wensen al onze klanten en lezers van dit blad een JAC. DE BOER
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar en....
W. DE BOER-DE GRAAF
een gezellige warmte bij
Oliën- en Gashand., Hemrik
wensen een ieder een voorspoedig 1963
Vraag speciaal onze (Sophia-Jacoba) antraciet, afm. J. NIJHOLT en echtgenote
2—3 of viertjes voor uw nootjeshaard
wensen familie, vrienden
HEERENVEEN: Asterstraat 9 en 11,
telefoon 2407 en begunstigers een voorPaul Krugerkade 31
Telefoon 3355 spoedig 1963
Ook kunt u bestellen bij onderstaande adressen:
Café en fouragehandel
Gj. van Dijk, Nieuwehome, H. de Jong, Tjalleberd,
Hemrik 95
G. Koen, Bovenknijpe 32, tel. 8355, A. v. d. Wenden, J. BIJSITTER
Hemrik
Oudeschoot, tel. 05136—297, G. Brandsma, 't Meer 149,
Manufacturen
tel. 2076 wenst een ieder een voor-

—

—
POSTMUS

PAUL KRUGERSTRAAT 22
HEERENVEEN
HEERENVEEN
OUDE MOLENWEG 5
TJ. T. BROUWER
I. BROUWER—SCHRAM
't Meer 219 Heerenveen
I
ACHTER DE KERK 10
wenst haar geachte clientèle een voorspoedig 1963 toe
FAM. BOSLAND
FAM. PRINS HEERENVEEN
Ged. Molenwijk, HeerenDE HAAN STAAT BOVENAAN
veen wensen al hun vrienVISHANDEL
BREEDPAD 1B
TELEF. 2985
den maar ook vijanden
een gelukkig 1963
H. WOUDSTRA HEERENVEEN
Agent Friese Koerier
ZUIVELPRODUKTEN
Nieuwestad 44 Leeuwarden
T. VEENSTRA
Dracht 19 Heerenveen
J. VEENSTRA—
wensen wij u van harte toe. Een klein
SCHOLTENS
VISHANDEL
NIEUWLAND
bij de Hoofdbrug
deel hiervan kan bestaan uit tevredenHeerenveen
11. BIJKER, DAMESKAPSALON
H'veen. L. Wagenaarstr. 26
(en
uiterlijk. Dit laatste
eigen
heid
over
R. DROST
ALDERT v. d.
SCHOONHEIDSSALON
meer dan dat) zult u bereiken in
M. DROST—DIJKSMA
KERKSTRAAT
5
Harenspad 2
HEERENVEEN
v.
Heerenveen
Tel. 2288
bern,
winskje
famylje.
en
goekunde
in
freonen en
KUIPERS'
S. de Vries, W. de
lokkich 1963
41, Heerenveen Compagnonsstrjitte
EXPEDITIE DROGISTERIJ
13
kapsalons
dames- en heren
It Hearrenfean
E. FOKKEMA HEMRIK
HEERENVEEN
VLEESMARKT 10
A. NAUTA
VEE- EN PLUIMVEEHANDEL
TELEFOON 2687
Café-restaurant „PAUL KRUGER"
Heerenveen

AUTOMOBIELBEDRIJF
JAGER & WIEBDA N.V.
ACCOUNTANTSKANTOOR KUIPER
Boekhoudingen - Belastingzaken

Administraties en alle

de

- Heerenveen

tegenover de Schouwburg

SPECIAALZAAK BORGER

Kledingmagazijn

Tjepkemastraat 22

Radio-Technisch Bureau S. Hoeksma

EEN GELUKKIG 1963

Wasmachines, Drogers, Lindegracht

hopen wij

wenst haar geachte clientèle een gelukkig nieuwjaar

M. VAN DEN OUDENALDER

gelukkig nieuwjaar

-

—
N.V. Centrale Bakkerij

f__

DE

Ook in 1963

JOH. BLEEKER - HEERENVEEN
molen)
(bij

Schoenmakerij

CENTRAAL BESTELHUIS, fam. G. de Beer

voorspoedig nieuwjaar.

—

AANNEMERSBEDRIJF

wenst haar clientèle een voorspoedig nieuwjaar

H'veen
Dubb. Regel 5
Fam. JOH. MEIJER
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ter terecht. Het element bracht onze
vriend weer by zyn positieven en hy
toonde dat door luidkeels te gaan gillen. Hij voelde namelyk dat er hard
aan zyn been getrokken werd en onmiddellijk dacht hy weer aan de krokodillen. Die krokodillen waren dan
ook werkelyk heel dichtby. Van alle

kanten schoten zij pijlsnel op de half
versufte Tekko af, die nog net voor
hun opengesperde muilen weggerukt
werd.
Tekko, die geen futmeer had, dacht,
nu is het met mij gedaan en hy sloot
de ogen. Hy werd echter overeind gezet, voelde geen nattigheid meer en
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vrouw. 12.00 Licht instrumentaal
zangsolisten en accordeon. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Voor ons
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Toen, op een morgen, de lente scheen
te
in aantocht hoewel het nog maanden
vroeg was, liep Malcolm met Sonia langs
Piccadilly en beleefde weer een avontuur. Een impuls had hem ertoe gebracht haar even na negen op te bellen en by het geluid van haar stem begon zyn hart sneller te kloppen.
„Ik voel me vandaag schandalig lui",
zei' Malcolm. „Heb je zin me by Swan
en Edgar's te ontmoeten en dan naar
Green Park en St. James Park te wandelen?"
„Ik zou het heerlijk vinden", antwoordde Sonia en haar stem was warm en
prettig.
„Schitterend. Om half elf, schikt het
je dan?"
Prompt op tyd verscheen Sonia. Ze
droeg een bruine bontjas, die er duur
uitzag en een klein bruin hoedje.
„De«! jas is mijn enige uitspatting",
lachte het meisje. Haar ogen dansten
van opwinding. „Op een dag, toen ik
verschrikkelijk in de put zat, kocht ik
hem van een schoolvriendin, die er nog
slechter voor stond dan ik. Een vrouw
houdt de moed erin door nieuwe kleren te kopen."
„Het is een heel goede manier" gaf
Malcolm toe. „Ben je al op een baantje

uit?"

„Nog niet. Na myn ervaringen by Speke voel ik, dat ik volkomen rust nodig
heb. Nu ik weg ben van Greystones, begrijp ik niet hoe ik het er zo lang heb
uitgehouden. Als ik er aan denk, lijkt
programma. 20.45 Dit jaar, lezing. 20.55 het wel een nachtmerrie."
Nieuws. AVRO: 21.00 Zing met ons mee.
zitten ook nu nog niet op rozen-,
21.30 Met Henri Knap de draaideur door:
merkte Malcolm op.
Oudejaarsavondprogramma met
veel
mu„Waarom zeg je dat?» vroeg
ziek. 22.15 Nieuws en mededelingen. 22.30

je

Sonia

S

f °/

en
ljn
\ v krani^e redders
hielden de drenkeling
vast
en brachten hem onder enthousiast
het gejuich van
de overige negers in veiligheid
bij de
opgeslagen bagage. De overtocht
over
de rivier was gelukt, al zou
Tekko
die
tocht zyn leven lang niet weer

vergef

Snn^ J

ANDREW MCKENZIE

VALS

GELD

met een blik op het gezicht van haar te een grote Amerikaanse wagen de hoek
om, die slechts even vaart minderde om
nes is afgebrand. Dat deel van ons le- vier mannen gelegenheid te geven eruit
ven is voorby "
te springen. De man, die de koffers
Malcolm wenste, dat hij er zeker van droeg werd beentje gelicht door een jonkon zyn. Niemand zou by het zien van ge man met een lichte overjas en een
de stevig gebouwde jonge man met de zachte zwarte hoed, die diep over zyn
rustige ogen en de vastbesloten kin zeg- ogen getrokken was. Toen de koffers op
gen, dat hy slecht op zijn gemak was. het trottoir vielen gooide de jonge man
Sonia was het charmantste gezelschap, deze in de auto, waar hij zojuist uitgedat men zich kon wensen. Zij liepen m komen was. Een van de begeleiders
een drukke straat. Alles was inderdaad trok een revolver, maar voor hy kon
normaal genoeg. Veel mensen haastten vuren werd hy met een dikke stok neerzich over de trottoirs, rode bussen la- geslagen. De andere bewaker bleef
veerden in de maalstroom van het ver- kreunend op de grond liggen na een hekeer. Malcolm wist, dat hy Brannigans vige stomp in zijn maag gekregen te hebvertrouwelyke mededelingen over de ben. Alle vier mannen sprongen direct
valse munters niet mocht doorgeven, weer in de auto. Op het moment, waarmaar hy kon het niet helpen zyn pes- op die sneller begon te rijden, greep de
simisme onder woorden te brengen.
man, die met de stok neergeslagen was
„Ik heb het gevoel, dat er van alles met onzekere hand zyn revolver en vuurkan gebeuren", zei hy en toen gebeurde de. Dit was het laatste wat hij deed. Er
er inderdaad iets.
weerklonk een schot uit het raampje
Er kwam een man uit het bijkantoor van de ontsnappende auto. De man op
van de Royal Chelsea Bank met twee de grond greep met zijn handen naar
grote koffers. Twee stevige mannen van zijn maag. Zijn gezicht had een verbaasmiddelbare leeftijd, die eruit zagen als de uitdrukking. Toen zakte hij in elkaar.
begeleidden
ex-politieagenten,
hem. Vrouwen gilden. Alles was zo vlug geToen zy zich naar een auto begaven slip- beurd, dat niemand tijd had iets te doen.
metgezel. „Speke is dood en Greysto-

. "'

staan

zei Malcolm tegen
i achter
Sonia en schoot
de auto van de

bandieten aan. Hy had nog net gelegen!
neid het nummer op te nemen
voor de
auto om de hoek verdween. Een agent
die ne uit een zystraatje kwam, zich

niet bewust van 't gebeurde, kwam aanlopen. Door het gestadige gedruis van het
verkeer had hij het geluid van dat revolverschot niet gehoord. Hy keek verwonderd op toen Malcolm naar hem toerende.
„Er is een overval gepleegd bij de
Royal Chelsea Bank op de hoek" zei
Malcolm. „Er is een man doodgeschoten. Zij hebben zich uit de voeten gemaakt in een grote zwarte Mercury
Hier is het nummer. Op dit ogenblik
moeten zij in St. James Street, Jermvn
y
Street of Pall Mali zijn."
De agent handelde snel. Hij greep
Malcolm by de arm en rende een winkel

binnen.

„Hebt u een telefoon?" vroeg hy aan
de man achter de toonbank, waarop de
collectie dassen en sjaals lag, waarvoor
dez.e buurt bekend was. „Mooi." Snel

draaide hy het nummer. Hij gaf een be-

schryving van het gebeurde en het nummer van de auto. Toen hij de hoorn neerlegde, zei hij: „Goed gedaan, meneer.
Wilt u met me meegaan?"
Tegen de tyd, dat Malcolm terugkwam was er nog een agent verschenen. Snel verzamelde zich een menigte. Sonia stond nog altyd op de hoek
aan de overkant.
„Achteruit. Het trottoir moet vry biyven", beval de agent, die met Malcolm
was meegekomen. Zijn collega, die
over
het lichaam gebogen stond, kwam overeind
(Wordt vervolgd.)

-

12

ZATERDAG 29 DECEMBER 1962

FRIESE KOERIER

Met heilwensen voor 1963
bevelen

W. DE VRIES
VISHANDEL. 3e SLUIS

OOK IN 1963
slaagt U zeker in

„DE VLIJT"

JeUe van Damweg

Joure
JONG en GEZIN

—

~W. BOSMA - JOURE

—

OUDEHASKE

Jubbega
R. KOOPMANS - JUBBEGA
FA. B. BERGSMA en ZN. - JUBBEGA
Brandstofhandel

FAM. M. v. d. BIJ, Jobbegea, 3de Slus
E. BRON - J. ALBERDAWEG 52
Agent Friese Koerier

D. BOEK -JUBBEGA
A.W. DE WIT en gezin

- JUBBEGA

RIJWIELHANDEL

J. v. d. MEER - JUBBEGA

Een voorspoedig nieuwjaar
van alle Buurthuisvrienden

:
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Vipt
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BMÉjfc
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V>a Tik st.pl
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__HHes£
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K. DE HAAN

ÉÉr

«/

- JUBBEGA

SCHILDERSBEDRIJF

JUBBEGA
J. BOS - HERENKAPPER

*

■

Fa. J. ANEMA -

- JUBBEGA

JUBBEGA

-

-

-

Fa. K. M.

-

JELSMA JUBBEGA
TEL

238

"Z

Alle bakkers en bezorgers van
de centrale bakkerij „De

"

Oosthoek" wensen ieder een
gelukkig nieuwjaar.

"

Z

*

E. de Haan, sloperij en houthandel,

n|euwjwr

GORREDIJKSTERWEG 80,
wenst familie, vrienden en begunstigers een
gelukkig en voorspoedig 1963. Tel. 05165-300

A. HIELKEMA -

JUBBEGA
VARKENSSLAGERIJ, tel. 05165—208

RUND- EN
Het adres voor fyne Friese droge worst

S. B. DE HAAN

- JUBBEGA

T HAANTJE

Dank aan allen

Agentschap FRIESE PERS
J. DE VRIES
Jubbega
Koolbos 7

—

E. Nijboer, T. Nijboer-Kroes
wensen familie en kennissen een

f//_\
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Ii
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I

GELUKKIG NIEUWJAAR
Met dank aan allen
die ons in het afgelopen
aar nun vertrouwen
hebben geschonken.
Ook in het nieuwe jaar
zal het ons een genoegen
zijn om u en
onze nieuwe cüënten
onze service te bieden.

\ aoitßiouiK

M.

v.d. BIJL-KNIJPE

TELEVISIE EN RADIO

-

Katlijk
-

Katlyk.

Gelukkig nieuwjaar

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Katlijk
FAM. K. HAANSTRA - KATLIJK

ELEKTR. SCHOORSTEENVEGERIJ

g.n.

FAM. D. WOUDSTRA - KATLIJK 15
FOURAGEHANDEL

__

FAM. TADEMA
KATLIJK

H. HIELKEMA en huisgezin - KATLIJK
MELKTAPPERIJ

A. L. KRAMER - KATLIJK

VEEHANDELAAR

—

TELEFOON 05136—207

Jubbega

MARINUS LOOPER en
huisgezin wensen familie
Tel. 05130-8355
en vrienden een gelukkig
1963
Jubbega
I. STAMHUIS
W.
SIEBENGA
Depot
Kortezwaag
C.A.F.
MULDER
W. HUNNEMAN
Kapper
en echtgenote
BROOD-, KOEK- EN BANKETBAKKERIJ
p.f. Fa. A. G. VEENSTRA& Zn.
Knype 55
Jubbega
Kortezwaag
p.f.
Brandstoffenhandel
S. LOK
H. WOUDSTRA
JELLE KUIPER
R.
WOUDSTRA-SCHRAM
Jubbega
DIJKSTRA
p_f.
KOEKM.
EN BANKETBAKKERIJ
BROOD-,
Melkprodukten
en kinderen
H.
ZWIER
Benedenknijpe
Kortezwaag
Bakker
Jubbega
U. MERCUUR
L.
DIJKSTRA
H.
DE
GROOT
RIJWIELEN
REPARATIE
G. SCHOKKER
Melkproducten
Loodgieter te Knype
H. SCHOKKER-FABER
p.f. Langezwaag
wenst zyn geachte clientèle Kortezwaag
134
een voorspoedig 1963
wy wensen ieder een
F.
v.
d.
BURG
voorspoedig en gelukkig L. v. d. BURG-de
H. v. d. MEULEN
HAAN
nieuwjaar.
Langezwaag 205
G. v. d. MEULEN—
gji.
FAM. v. d. SPOEL
KNIJPSTRA Kortezwaag
W.
TOLMAN
en
Kapper
huisgenoten
g.n. Dwarsstraat 102
Bovenknype
57, Gorredijk,
Depot CAF, Langezwaag
J. MERKUUR en M. MERH. DE JONG*
wenst allen een voorspoedig
KUUR-de BOS
wensen
P. DE JONG—
vrienden en bekenden een
OOSTERDIJK
1963
R.
STALLINGA
L.
voorspoedig 1963
Petroleum- en butagas- G. STALLINGA—
Langezwaag
Knype 25
handel
VLIETSTRA
J.
H.
BAKKER
W. J. DE JONG
wensen vrienden en beG. BAKKER-COMELLO
J. C. DE JONG—
kenden een voorspoedig wensen
allen een g.n.
LIBBENGA nieuwjaar
Wyngaarden,
LE 64
Bovenknype 76
Aan bestuur en medewerVoorspoedig nieuwjaar
kers van de Sociëteit te
Fa. O. DE VRIES en Zn., KORTEZWAAG K. H. de Jong en huisgezin
Langezwaag een gelukkig
TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF
~bTbOÜMA en echtgen. nieuwjaar.
Bovenknijpe 112
&
Erk.
BOLHUIS Zn. KORTEZWAAG
install. Langezw. 183, Een trouwe bezoekster
J. DE LEEUW
R. v. d. HONING
D. DE LEEUW—v. DAM
W. Sj. BOUMA en
Specialiteits koekbakkerij
en echtgenote
Melkhandel
g.n. echtgenote, _Langezwaag
Zaad- en Zeephandel
KORTEZWAAG
Honing
hüisgeni
Tj.
Fam. W. v. d.
v. d. ZEE en
Langezwaag
pi.
Ben. Knype 130.
slager
Langezwaag p.f.
RUND- EN VARKENSSLAGERIJ
J. RIËMERSMA en huisgenoten wensen familie,
vrienden en begunstigers
een gelukkig nieuwjaar.

Kortezwaag

Knijpe

- KNIJPE

- KNIJPE
- BOVENKNIJPE

__.

■

BELLINGA,
Hoofdstraat

Leeuwarden

Kortezwaag

J. LOOIJENGA Langezwaag
J. HOUWMAN - LANGEZWAAG"

___.

Luxwoude
P. DE JONG - LUXWOUDE
N.G.V.-winkelier
A. ROELING - LUXWOUDE
CAFÉ
- ï UXWOUDE
J. A. CRIST
motoren, autoverhuur
en Zn. - LUXWOUDE
J. DE BOERWARENHUIS
Rijwielen,

wenst een ieder een voorspoedig 1963

Langezwaag
-

I
f

„De Spar ' J. BROERS en huisgenoten
R. van der Velde, Smederij - Langezwaag
Café W. DAM en familie - Langezwaag
."_,
fc/'
H. BOERSTRA - fourage - LANGEZWAAG
VAN DER WHK's - TIMMEBBEDRIJF _ü<
LANGEZWAAG, Tel. 05130-8285
(y~
\

voorspoedig 1963.
B. DE LEEUW - JUBBEGA

SMEDERIJ

woninginrichting [§tQ

-

—

______________________ 5

|I^¥(_^GELUKKIG

\%

FAM. A. O. DE HAAN
Jubbega
wenst ieder een gelukkig
nieuwjaar
FAM. S. LOOPfcR
H. TH. SCHEPER
Zwanenburg
Jubbega
A. SCHEPER—VOOIJS
Voorspoedig nieuwjaar
p.f.
Agentschap Fr. Pers
Ds. H. v. d. LINDE
wensen familie, vrienden
K. NIJENHUIS
gelukkig Jubbega
Katlyk, Kerklaan 31 p.f. en bekenden eennieuwjaar
en voorspoedig
TH. DE JONG en gezin
S. DOUWENGA
toe. Beneden-Knype 77.
Jubbega
VéGé-kruidenier Katlyk
OTTER,
Knype
Fam. H.
Wed. JONKER en gezin
Agentschap Fr. Pers
A. VAN DIJK en echgen.

.

- KNIJPE 14

J.

MANUFACTUREN EN KONFECTIE

'T ADRES VOOR DE ZUID-OOSTHOEK

Waterleiding

_*

*

Brandstof- en fouragehandel

EIJER
personeel

-

*

*
*

FAM. G. KOEN - BOVENKNIJPE

FA. ROEL

GEBR. VAN DAM
JUBBEGA 3e SLUIS
Radio en Elektr. Artikelen

- KNIJPE

BAKKER

H. HAVEMAN JUBBEGA
Fa. W. ROZENBERG - JUBBEGA
Fa. J. DE JAGER JUBBEGA

-JUBBEGA

-

A. VAN DIJK

SMEDERIJ

LEVENSMIDDELENBEDRIJF en MANUFACTUREN
RADIO TELEVISIE
Annex MOTORENHANDEL

- JUBBEGA

VéGé-KRUTDENIER

JUBBEGA

HARRY BRUGGEN

KL. HOFSTEE
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

BODEPIENST

R. BETHLEHEM

— GEZIN
W. KOOPMAN en
—
H. KROES

m

-

Schoolweg 42, Jubbeg*
Popke Oosterhof
wenst familie, vrienden
en bekenden een voorspoedig, 1963 toe.
Gorredykaterweg, Jubbega

H. NIJENHUIS - JUBBEGA

JUBBEGA

AUTOBEDRIJF

-

J.

Pl^^Jl^ÉÉH

Fa. S. VELDHUIZEN en ZOON smederij

\jrj~_*&f\ j/J

BAKKERIJ -

■HußSa ?.'-*#'
t&

DAMES- EN

RIJWIELHANDEL

-

Jonker

~
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- KNIJPE

\ helpen u graag bij uw keuze uit onze grote kollektie! \\_m______\%_\

\

en

-

°
?

Dat moet uw bankstel" worden! Daarop moeten uw
vrienden zich thuis voelen. Daaromheen «peelt het
gezellige leven in uw hui» zich af.
r%»»

Jubbega

—

Expeditiebedryf

wenst ieder een voorspoedig 1963
■si

Dankt u voor het vertrouwen in het afgelopen
jaar in haar gesteld en hoopt u ook in 1963
van dienst te kunnen zyn met haar adviezen
op het gebied van damesmode en confectie.

- BOVENKNIJPE
- BOVENKNIJPE
- KNIJPE
J.
- KNIJPE
JONG KNIJPE
J.
- BOVENKNIJPE
~AT HAAIJES - KNIJPE
MEIJER

-

JUBBEGA

BUURTHUIS

—

H. BLAAUW

WENSEN ALLE BUURTHUISVRIENDEN EEN
VOORSPOEDIG 1963

Jubbega

16,

W. BLAUW
76, Jubbega
Vosweg
H.
de
GARAGE W. BOSSCHA LANGEZWAAG wenst aan familie,
RIJWIELEN
REPARATIES
vrienwenst een ieder een voorspoedig 1963
den en bekenden een
P. DE HAAN
voorspoedig 1963
MELKPRODUCTEN
A. HIELKEMA LANGEZWAAG
W.
W. JONKER en gezin
p.f. wensen
VEEHANDEL
vrienden en bekenL. BROUWER
12
den een voorspoedig 1963
wenst fam., vrienden en bekenden een gelukkig 1963 H. H. HOFSTRA en huisgen., Langezwaag Nyeberkoperweg 9
wensen fam., vrienden en bekenden een gelukkig 1963 Jubbega
W. F. DE VRIES
L. WELLES
BAKKERIJ EN LEVENSMIDDELEN
Koos Homans en huisgenoten, Langezwaag Jubbega no. 112
Enkabé Levensmiddelenbedryt
3. LUKKES
BOUMA
en echtgenote
CAFÉ DE HOEK
F. M. BAKKER en huisgenoten, Langezwaag Pluimveehandel Jubbega
Sparwinkelier
H. BOERSTRA
S. v. d. MEER
G. BOERSTRA-HATZMAN
SLAGERIJ
en huisgenoten Langezwaag Jubbega, wensen familie,
F.
Langezwaag vrienden en bekenden een
Café Nieuwe Vaart
PIER DE
BEN.
gelukkig nieuwjaar.
p.f. CENTRALE
KLEERMAKER
LANGEZWAAG Wij wensen familie, kenDe beste wensen voor 1963
KOEN
nissen en begunstigers gelukkig 1963 toe.
CAFÉ
HIELKEMA LANGEZWAAG
FAM. A. BRON
Jubbega
Gorredyksterw.,
Zuivelproducten
GEBROEDERS DE VOS
Jubbega
Fa. GAAKEER LANGEZWAAG
Fa. A.
en Zn. Bouwbedrijf
SCHILDERSBEDRIJF
KNIJPE
JOURE
GARAGE J. VAN HOUTEN
P. W. Janssenweg 62
Jubbega
Tel. 05165-261
R. NIEUWLAND
Timmerman-aannemer
itf
ANNE ANNEMA
en huisgezin wenst fam.
vrienden en bekenden een
gezegend 1963
nze beste wen"
G. DIJKSTRA
5
Groenten en fruit
FAM. H. M. BLAAUW
Wensen op
X
P. W. Jansenweg 69
?
meubeigebied?
Jubbega
gji.
Bij ons zult u
Wij wensen onze vrienden
slagen
♦
en clientèle een gezegend
en voorspoedig 1963 toe.
B. SMEDING
Rijwielen en Bromfietsen
3e Sluis Jubbega
H. GEERTSMA
Jubbega
3e Sluis
Hfc_
__»__>»_,
Kapper Parfumerieën
Gelukkig 1963
Hendrik. Jantje, Roeli.

TEXTIEL CONFECTIE
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Wy winskje al üs fam. en freonen ta, dat se in goed
ütein en in lokkich 1963 ha

Buurthuis te Jubbega

GORREDIJK

GORREDIJK

S. DEKKER -BOVENKNIJPE

„DE SPAR"-JUBBEGA

BESTUUR EN STAF VAN HET

SIETZE JONKER

wenst alle meisjes van Nederland voorspoedig 1963
Familie H. O. DE HAAN,
Jubbega, wenst familie,
vrienden en bekenden een
gelukkig 1963
Fam. JACOB K. DE JONG
en KLAAS DE JONG
wensen fam., vrienden en
bekenden een voorspoedig 1963
Koopmanswijk 1

LANGEWAL 9

MODESPECIALIST

Knype

T. v. d. ZEE

Handel in verf, glas,
Eikenlaan 1, Joure

AGENTSCHAP FRIESE PERS

MELKPRODUKTEN

- JUBBEGA DAMES- en HERENKAPPER
FRANS en AUKE - JUBBEGA
SLAGERIJ - 3e SLUIS
W. v. d. LEEUW - JUBBEGA
W. HOOGEVEEN - JUBBEGA
SLAGERIJ

HARM SCHIPPERS
GORREDIJK
SCHILDERSBEDRIJF
behangselpapier.

DE

Jubbega

Belgiëwyk

LEVENSMIDDELEN
Jubbega
3e Sluis

voor al Uw manufacturen, confectie enz.

D. TH. DE

i

M. T. VAN DER ZEE

—
H. LANGHOUT - JUBBEGA
—
B. DE VRIES
3e SLUIS

P. v. d. ZEE

K. v. d. ZEE-de JONG

Joure
Schoenhandel
voorspoedig nieuwjaar

lil

JUBBEGA. 3e SLUIS

,

modehuis

OOK IN 1963

Gelukkig en voorspoedig 1963
T. Brinksma, familie en personeel
Jubbega
KROES - Ass. Adm. kantoor

zich bij voortduring aan

ondergetekenden

Joure

en

Px.

L-/

_ys_
*Jj

_"/
f<Q!t-

NfiS
WW

Ook 1962 is byna voorbij.
Met dankbaarheid denken
wij terug aan de zeer velen
die ons op ruime en overtuigende wyze hun vertrouwen
schonken. Hierdoor gesterkt
gaan wij ook het nieuwe jaar
met

optimisme

Door het brengen

tegemoet.

van een

nog grotere sortering en het

geven van nog meer service
hopen wy uw vertrouwen ook
in de toekomst waard te zyn.
Wy wensen u en de uwen van
harte een voorspoedig en gezegend 1963

I

X
g_&

W
A—s
_t
fgjk
/f
vfc

"^"
vTtf

jfcrsJJ

Af*

Na

**\<.

/+

BW?

Langezwaag.

_

L. DE BOS
B. DE BOS—HEIDA
wensen fam. en vrienden
een gelukkig nieuwjaar
Langezwaag
W. J. HOFSTRA en
A. HOFSTRA—LUBITZ
wensen fam., vrienden en
bekenden een gelukkig
nieuwjaar. Langezw. 123

Luxwoude
Alle "oeds 1963
J. DE VRIES, Luxwoude

Luinjeberd
R. WELLES

~

Schildersbedrijf
Luinjeberd Tel. 326-05131
JAN K. HIJLKEMA
Luinjeberd

Gelukkig nieuwjaar

FAM. H. en M. CUPERUS
Luinjeberd
wenst vrienden en beguneen voorspoedig '63

stigers
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Frankrijk wordt minder
koud, maar elders blijft
temperatuur nog laag

Artis:
In Spuwende

cobra
en broedmachine
bouwende kalkoen

—

PARIJS (AFP/Rtr)
Men verwacht dat het in de komende dagen in
meteorologische dienst zal
Frankrük minder koud zal worden. Volgens de Franse nog minstens tien
graden
echter
gebied
van
Par«s
het
vandaag
het
(zaterdag) in
bergachtige
regenen
en
in
de
gaan
zal
het
vriezen. In het zuiden van Frankr«k
streken verwacht men sneeuw.
_____«
graden en i„
>n i«a.„k..
Munchen
In de Westduitse stad Neurenberg vroor het vrijdag 24Westduitsland
nog geen
In
verwacht
onder
nul.
Men
graden
zakte het kwik tot 21
zachter weer.
de hele dag sneeuw geruimd
In Spanje zyn drie mensen door de heeft er
men
Drijfijs bij de grens
kou omgekomen. In het zuiden heeft
te lyden van overstromingen tengevolge
Het drijfys op de Ryn heeft vrydag de
van de ingezette dooi. Drie mensen zyn stad
Wesel by de Nederlandse grens behier verdronken.
heeft er ysschotsen aangereikt.
Door het smelten van de sneeuw en he- troffen Men
rond
50 vierkante meter.
van
vige regenval zyn grote delen van Theszyn weer ge(Italië)
Apennynen
De
Een
salië in Griekenland overstroomd.
H
Te Chieti
door
sneeuwstormen.
teisterd
zyn
ge20.000 mensen zouden dakloos
zyn de pilaren en het
Abruaszen
in
de
,
worden.
gewelf van een Romeinse tempel ingeOostenryk blyft in de greep van de
Hierdoor kwamen overblyfselen
in
stort.
koude. Er doet zich daar en vooral
van een aan Minerva gewyde tempel
de westelyke provincies een merkwaarvrij.
het
dig verschynsel voor. In de dalen is
bergen.
namelijk kouder dan in de
het dal
Zo vroor het vrydagmiddag inHafe
kar
In
graden.
16
van Innsbruck
Het in Corbuurt
BUENOS AIRES (Rtr)
in
de
bergtop
echter, dat op een
blad UitiArgentynse
uitgegeven
onder
doba
graden
ligt, stond het kwik op 9 middag vroor mas Noticias meldt, dat de berichten,
In het begin van de
spoor dat in een afgelegen Noordargentyns
het in Innsbruck 27 graden. Het Vor- dorp een vyfling is geboren, blykbaar
wegverkeer in Tirol en de provincielyden een grap is ter gelegenheid van de rk
arlberg heeft nog steeds veel te
op 28
Oos feestdag der onnozele kinderenCordoba,
van de sneeuw. De directie van de
in
ziekenhuis
Het
december.
beroep
tenrykse spoorwegen heeft een
de waarheen de moeder en de vijf kindegedaan op vrywilligers om dedoor
te ren gebracht zouden zyn, weet van niets.
vry
sneeuw geblokkeerde spoorlynen
m0
Ryn ondervond de
moeiiykheden door het ys. In de haven
een
vast
van Straatsburg hebben
schepen die
de
voor
gemaakt
vaargeul
reDe Rhöne is op verHAVANNA (UPI) De Cubaanse
in het ys vastzaten. dichtgevroren.
het
verplotseling
gisteren
heeft
plaatsen
gering
schillende
Al trek van verwanten van vrygelaten inHet Zwitserse dorp Bonneval tai de
buitenwereld
de
van
dagen
vasiegevangenen stop gezet.
pen is al 11
per hefwordt
bevolking
Een woordvoerder van de-regering in
De
afgesloten.
van
Havanna zei dat geen verwanten Cuba
schroefvliegtuig
voorde meer zouden mogen verlaten met een
ingezet
Ook
voorzien.
levensmiddelenvoorziening. De Kouae van de door het internationale Rode
week al Kruis gecharterde schepen, die de goegolf in Zwitserland heeft deze
waarvoor de gevangegeëist.
10 mensenlevens Engeland en Wales deren aanvoeren
geruild.
nen zyn
Grote delen van
AirHet besluit werd meegedeeld aan een
zyn met sneeuw bedekt. Op London Men
groep van ongeveer duizend mensen die
port is de toestand weer normaal.
Amevoor het gebouw van de vroegere
om
rikaanse ambassade in Havanna
hulp by het verlaten van Cuba vroegen.
Het besluit van de Cubaanse regering
is niet toegelicht.

.
«.„

De gifslangencollectie van de Amsterdamse dierentuin is uitgebreid met niet
minder dan drie verschillende soorten
cobra's. Men bezat reeds de gewone brilslang en daar zijn thans de legendarische
aspis. ook wel Egyptische cobra genoemd vermoedelijk de soort die Cleopatra doodde
de gele brilslang en _e

— —

(

Ruimte-kernreactor
in ontwikkeling

Vijfling gefantaseerd

—

Sul!

Cuba houdt ineens

scheepvaart

familieleden

—

noemt
Duits rapport absurd
Wlnd-

Ex-Edward

—

De hertog van
de
gezegd dat het rapport van
Coburg aan Hitler, waarin
koning
meer vermeldde dat
tussen Duitsland
noode„_roit-Brittanhië ccn dwingende Hitler
om
bv
iu_ vond, is verdraaid
ln de gunst te komen.
hetpas
Het rapport is gepubliceerd mi
beslag
verschenendeel van in
Duitse documenten. De
een
"or tel dat het over het algemeen
verkeerde indruk geeft.
d
van de
In een door het
verMarmg
uitgegeven
hertog in Parys
wordt het rapport absurd geno^".
on
tadeze berichten veelwo
.hoewel ervoorkomen,
aan
moet er
juistheden
ac
den herinnerd dat de hertog, met
e
meerderheid van het volk.B»nter nar
belang van
onderling hegrip
ging,rtreefde naar enig
Hit
met Duitsland, ondanks het te<*t v
„
was,
om
ler aan de macht
een tweede wereldoorlog te voorkomen
pabtts fßtr)

«Jtwt
£ li
Sünder
EowaS ee'nTlliantie

«fnomen

secretariaat;

Groot-Brittermu> "

"

Meer avonddiensten
van Wegenwacht
DEN HAAG (ANP) -

Minister persoonlijk
tussenbeide in
VS-havenstaking

—

De AmerikaanNEW VORK, (AFP)
Willard Wlrte,
Arbeid,
van
minister
se
tussenbeide
persoonlijk
heeft besloten
einde te
trachten
een
om
te
te komen
maken aan de vijf dagen geleden begonnen staking van de havenarbeiders
langs de Atlantische kust en de golf van
Mexico.
Daartoe heeft hy vertegenwoordigers
afgevaardigden
van de werkgevers enuitgenodigd
voor
van de werknemers
besprekingen teneinde te komen tot een
hervatting van het rechtstreeks overleg
tussen de twee partyen.
Zoals gemeld gaat het conflict om een
verkleining van de werkploegen van 20
tot 17 man, welke de werkgevers wensen, maar die volgens de vakbonden tot
werkloosheid zal leiden.

~

In januari voortzetting van
overleg over Kasjmir

—

Pakistan en
(Rtr)
India hebben besloten de huidige onderhandelingen over het geschil om KasjDelhi
mir op 16 en 17 januari in New

RAWALPINDI

voort te zetten.

van India en
uuron
De vertegenwoordigers Bhoetto,
deel«ens zeven uur tot 's avonds elf
en
Singh
vei
Pakistan Sardar
afgebroken op de
byeenkomst
na
een
mee
Amsterdam Eemnes Hoevelaken op de tweede dag van hun onderhanZwolle zal patrouilleren.
ldoorn
g
Op de route Amersfoort
dat
nst
ase delegatiekringen zei men
k
I
gaat de Wegenwacht __?
vordegoede
n o€ren
besprekingen
o+ mvoeren
tijdens de
en vervroegde ochtenddienst Amerst
Pakistaanse
ringen waren gemaakt. In
De nieuwe rondweg om avimm»
geestdriftig
minder
men
kringen was
i« op 17 december in de
overleg
het
dat
men
verklaarde
maar
opgenomen.

-

-

_

,

- Ln ditvrïdag
.
-A^°
a^ " . deinl1 na\
zou

Baby stikte in armen

van slapende moeder

voortduren.

schilderachtig, zij het wat koud, beeld uit Muerren in het kanton Bern
Zwitserland). De sneeuw is daar wel wat royaler terechtgekomen dan hier.

Een

WASHINGTON (UPI) —De Amerikaanse bureaus voor atoomenergie en
ruimtevaart en een onderdeel van de
luchtmacht zyn gezamenlyk begonnen
aan de ontwikkeling van een grote kernreactor voor toekomstige ruimteschepen en laboratoria die men in een baan
rond de aarde hoopt te brengen. De
streefcapaciteit van de reactor ligt tussen de 300 en duizend kilowatt.
Volgens een woordvoerder van
de
luchtmacht zal het wellicht tien jaar duren voor het eerste prototype kan worden getest. Hy schatte de ontwikkelingskosten op 250 miljoen dollar.

Laat minister nu de

eendenjacht verbieden

—
——

DEN HAAG (ANP)
Bescherming van Diese Vereniging tot
ren heeft een schrijven aan de minis-er
waarin
ter van Landbouw gericht,blijkens
ontop wordt gewezen, dat
de laatste davangen mededelingen
gen grote aantallen eenden in eendekooien worden gevangen.
Aangezien de vogels door de huidige
weersomstandigheden in de kooien worverzoekt
den gelokt, aldus het schrijven,
dringend, de
minister
de
vereniging
de
eendenjacht, althans door middel van
eendekooien, cimiddellyk en gedurende
de huidige vorstperiode te verbieden.
Het schryven was ondertekend dooi
hoofdbestuur van
de voorzitter van het prof.
dr. S. Hofvereniging,
genoemde
De Nederland-

weinig...

beidtmw£

„t

X
S„._£_ 1963 mocnten
._

Meer,

i

Alsen
een
agentschap van de bond gaat

e

ve*

by
dat tot voor kort was ondergebracht
de provinciale Drentse VVV te Assen.
bijkano-

De ANWB wil in korte tydl
-ren oprichten in alle grote provincieste
den in Nederland.
«dep»
ro
Dit eerste ANWB-kantoor
tijdelyk
vincie Drente zal
Ovwhet
worden in een noodgebouw.
represen
en
een
betrekken van
ge
overleg
wordt

.

_

«gevest

het buitenland,

1963
Er wls n'iemand in de uitzending, die voor
°
ontspanning
maar
wat
gevraagd
is
alleen
als dat teveeel

-

de wereld.
3
verga te wensen
gewoon
dat
Arbeid
Party
van de
wy, dat de
Eerst
te
denken
Er s natuurlijk
Maar later bedachten wy, dat het niet aardig is zoiets al tot de laatste
seconde
zendtyd
was immers
een andere reden: de beschikbare
wérkelyk
wensen.
belangryke
rol met

dachtfn

in

...en een beetje te vroeg
hy

had ook nog
paar minuten die
van
de
verkiezingsmanifest
Partij
van de
een kleine vergissing. Hy zei, dat het
Partyvoorzitter Suurhoff beging in die

heeft.
Arbeid duidelyk maakt wat men van die party te verwachten
Alleen: de PvdA heeft geen verkiezingsmanifest. Zy heelt nog slechts een
o n t w e r p-verkiezingsmanifest. Dat is met een de partij kenmerkende voort-

varendheid weken geleden al gepubliceerd. Het moet alleen nog maar worden
goedgekeurd door het party-congres in januari. In het ontwerp staan passages
tatieve kantoorruimte
over
de buitenlandse politiek, die een aantal leden van de partij om politieke
Pleegd.
redenen verwerpelyk vinden. Vóór de avond van 18 januari 1963 aanbreekt
Brits- weet niemand hoeveel leden dat zijn. Theoretisch is het mogelijk, dat het meer
AFP)
dan de helft van de leden zouden zijn. Alleen maar theoretisch, natuurlyk.
Guyana heerst infler
Voorzitter Suurhoff wenste blijkbaar niet, dat het ontwerp onverangeregistreerd,
derd wordt aangenomen; hij is daarvan volstrekt overtuigd, want he£ta(n. nu al
by het bestry dienen als bewysstuk. Maar als dat zo is, waarom dan al die omslachtige poespas
De VS verlenen hulp
met dat congres?
den van de ziekte.

GEORGETOWN^
*

-_£_

taal, het bouwen van een directeurswoning,
tè Leeuwarden ondershands gegund aan fa.

Fred. Willekes te Harlingen voor f 45.500.
Bakkerij J. D. Molter te Harlingen heeft
het bouwen van een koekfabrlekje te Franeker ondershands gegund aan timmerbedrijf
T. de Groot te Harlingen voor i 15.961

Van alle kanten

—

BIJ EEN BORING in de buurt
van Billerbeck, in Noordrynwestfalen
is men tot de grootste diepte gekomen
die ooit in Europa bereikt is. 500 dagen
heeft men erover gedaan, maar nu is
men dan ook tot een diepte van 5.956
meter in de grond doorgedrongen.
De provinciale autoriteiten en acht
oliemaatschappijen hebben deze onderneming, die ruim 7 miljoen gulden
heeft gekost, gefinancierd.
Vrijdagmorgen is aan de Borgerstraat
in Amsterdam een derde etage van een
perceel geheel uitgebrand. Dit zijn de
vijf werknemers van een oud-papierhandel, die vijf kinderen uit het brandende
huis hebben gered; vlnr. de heren Liefland, Schaapsmeerder, Raaphorst, Bemm,ers en Kustel.

stra.

werd,

"^S*!l
schoolstraat *

—

—

hab/in
var>
doctoranda Van der Burgh,
jongere Marjan van der
oc|nd
5\t bleek
V volgend?
meer eerlijkheid, meer
huizen,
aüesTS
de baby gestikt.
n
jongeren
gezeu/in
-eer
Kamer,
mSeT meer dejongeren aan het roer m
~_££
emmeï
en meer.
verkiezingen,
de
voor
ANWB
van
Bijkantoor
e
K r n
of,
ontwapening wenste,
DEN, HAAG (ANP)
op 2 3januari aan de

Relletjes in San Domingo
eisten tachtig doden

toch geen succes

Een wens te

in Assen

—

75 myl ten wesSAN DIEGO (UPI)
eiland Guadaloupe zijn
gesignaleerd van een tweewrakstukken
motorig amfibievliegtuig, dat met dertien inzittenden werd vermist. Volgens
de Amerikaanse marine zyn vlieghelmen en reddingvesten waargenomen,
doch van de inzittenden ontbreekt vooralsnog ieder spoor. Een torpedobootjager
is onderweg naar het wrak.

ten van het

Skybolt-lancering

AMSTERDAM (ANP)
moeder is
van zyn in slaap gevallen
in
K.
baby
de één maand oude
in de a
Lommerweg)
en
sterdam (Bos
gelopen nacht gestikt.
b by
28-jarige vrouw heefthethaar
ou
om 11 uur 's avonds in
De party van
van o
hoofdje
het
Met
bed gevoed.
Onder de puwde titel „By de tyd
steed.
arm,
haar
de buiging
bekende en onbekende
e
€V
a
wakker uitspreken. Voorzitter

G.

vliegtuig waargenomen

In PalSANTO DOMINGO (Rtr)
ma Sola, provincie San Juan, in de Dominikaanse republiek hebben zich vrijdag botsingen voorgedaan tussen aanhangers van een fanatieke godsdienstige
sekte, die zich „Los Mellizos" noemt, en
de politie.
Volgens nog niet bevestigde berichten,
WelingelichWASHINGTON (Rtr)
zouden hierbij tachtig slachtoffers zyn
te Amerikaanse regeringskringen heb- gevallen en meer dan duizend arrestaben donderdagavond gezegd, dat de ver- ties zijn verricht.
klaring van de luchtmacht over de geHet ministerie van defensie deelde«mee
slaagde lancering van een Skybolt-ra- dat een generaal door leden van de sekket zaterdag j.l. misleidend was. Met te met knuppels werd doodgeranseld.
name was het niet juist, dat de raket Ook twee hoofdofficieren van de politie
„In het doelgebied was terecht geko- behoorden tot de slachtoffers.
men".
Volgens genoemde kringen verbrandKerknieuws
Beroepen
de de raket volgens plan in de lucht.
Kerk.
Ned.
Hervormde
Dit was een gevolg van het feit dat te Terkaple-Terhorne-Goingaryp: A. J.
het wapen niet een hittebestendige neus- plug (Blankenham); Apeldoorn (wijkE. J.
kegel had. Was dit wel het geval ge- gemeente Berg en Bos): dr.
(Utrecht),
weest, dan was de raket 160 km voor- Beker, studentenpredikant
Apeldoorn (vac. ds. P. Visser): J. Folby het doelgebied in zee gekomen.
(Wanneperveen). Aangenomen
:kertsma
De pTOSf was~in die zin een succes
(ziekenhuispredikant
naar
Amersfoort
Poginvyf
mislukte
Lichtenberg")* J- D. Smids
dat de lancering na
„De
van
gelukte.
Voorts (Schiedam). Aangenomen het beroep tot
gen met andere Skybolts
was gebleken, dat bepaalde onderdelen zendingspredikant van de Evang. kerk
van het wapen goed functioneerden.
te Kameroen: J. van Slageren, kand.
H.
De proef werd genomen een dag nadat (Oegstgeest). Bedankt voor Haaften:
Stadskapresident Kennedy en premier MacMil- A. van Bemmel (Leerbroek);
P. Hetebry (Sellingen).
lan aan het eind van hun overleg op de naal:
Kerken (vrögem.). Bedankt
Geref.
hun
bekend
besluit
Bahama-eilanden
Leiden: J. F. Hey te Drachten.
voor
verdere
gemaakt
om
de
ontwikhadden
keling van de Skybolt te staken.
Gunning
Aanvankelyk zouden deBritse V-bomDe directeur van gemeentewerken te Harmenwerpers en de Amerikaanse bomheeft namens b. en w. het bouwen
menwerpers van het type B-52 met de- lingen
van een loods aan de Zuiderhaven voor de
uitgerust.
N.8.M., dit in ruil voor grond met loodsen
ze raket worden
t.b.v. uitbreiding vlsafslag, ondershands gegund aan fa. Fred. Willekes voor f 69.000.
Architect E. Cuypers te Amsterdam heeft
de uitbreiding van het St. Bonifatius Hospi.

Korte commentaren

-

Wrak vermist Amerikaans

weert, dat er ook soorten zijn, die een
broedheuvel in de omgeving van warmwaterbronnen maken.
Het wyfjr legt de eieren vry diep in de
heuvel, waarin door broei een hoge temperatuur is ontstaan. Het mannetje
houdt de temperatuur in de berg constant op gemiddeld 35 graden Celsius.
Wordt
te hoog, dan verwijdert hy
een gedeelte van het blad. In het tegenovergestelde geval is het mannetje
er als de kippen by om de hoeveelheid
te vergroten. Ook schynt hy voor het
luchten van de eieren te zorgen.
Na, naar men aanneemt, ruim twee
maanden komen de jongen uit het ei.
Pa boskalkoen graaft een tunneltje voor
ze naar de buitenwereld. Hy vindt dan
kennelijk, dat hy genoeg voor zn nageslacht heeft gedaan en laat de, overigens vliegensvlugge kuikens geheel aan
hun lot over. Zy zyn echter best in
staat om hun eigen kostje op te schar-

beroemde spuwende cobra bijgekomen,
alle drie afkomstig uit Zuid-Afrika.
Vooral de laatstgenoemde i_ een zeer
g .vaarlijk dier, dat in staat is het gif
over een flinke afstand
men beweert
zelfs drie meter
naar zijn tegenstander te spuwen. Bovendien richt het
dier altijd op de ogen, zodat men
voor deze cobrasoort uitermate op zijn
hoede moet zijn. De verzorgers van het
reptielenhuis mogen dan
ook niet zonder
afdoende veiligheidsmaatregelen
een
grote motorbril en handschoenen
en
de grootst mogelijke voorzichtigheid het
terrarium, waarin de spuwer is gehuisvest, openen. Want dat het gif met flinke relen.
kracht wordt uitgestoten, is duidelijk te
Van de Latham's loophoenders in Arzien op de ruit van het verblijf, die tis, heeft het mannetje doen blyken,
soms een enigszins beregende Indruk hy met het Nederlandse klimaat best dat
in
maakt. Komt het gif in de ogen terecht, zn schik is. Nauweiyks had hij voet op
schijnt
dan
dit behalve een ondraaglijke Amsterdamse bodem
een binnenverpijn ook tijdelijke blinkheid tot gevolg blyf in de fazanterie
gezet of hij bete hebben.
gon in de grond *e woelen. Men heeft
Ook de beet van de spuwende cobra is, hem snel een flinke portie blad gegeevenals die van alle cobrasoorten, zeer ven en daarover was hy blykbaar zo
giftig. In Artis is dan ook altijd vers se- enthousiast, dat hy zich reeds enkele
rum tegen beten van alle in het reptie- dagen later byna een gang naar de bulenhuis levende gifslangen aanwezig, zo- ren
de Argusfazanten
had gegradat men, mocht er iemand onverwachts ven. Men heeft de dieren, die zeer geworden gebeten, ogenblikkelijk de anti- hard zyn,.thans twee buitenvolières tot
stof kan inspuiten.
hun beschikking gesteld. En uiteraard
In de vrije natuur houden de cobra's er een flinke voorraad blad. Ook hier toont
in het algemeen een zeer afwisselend de haan zich zeer actief en ofschoon het
menu op na. Bijzonder verzot schijnen ze wijfje kenneiyk jonger is dan de man,
te zijn op kameleons en andere hagedis- heeft men toch goede hoop reeds het
sen, kikkers, vogels en eieren, terwijl ze komende voorjaar met deze wonderlysoms ook kleine zoogdieren
slan- ke wezens te broeden. Men zal dan echgen naar binnen werken. Zo heeft men in ter de eieren in de Artis-broedmachine
het lichaam van een ruim twee meter moeten laten uitkomen, omdat de broei
lange cobra eens een volwassen, polsdik- in ons land vermoedelyk niet de vereiske pofadder aangetroffen. Ook soortge- te hoge temperatuur zal bereiken.
noten worden blijkbaar met smaak trer
orberd. En de koningscobra, die vrijwel
alleen in Indonesië voorkomt, voedt
zich zelfs uitsluitend met slangen.
Omstreeks februari, maart komen in
Afrika de jongen uit het ei. Of dat in HEERENVEEN, 22-29
december 1962.
Artis ook het geval zal zijn, moet worGeboren:
Tjalleberd: Hotske. dochter
den afgewacht. De spuwende cobra had van Johanneste Dijkstra en Lolkje
Fckkea; te
namelijk nauwelijks „voet" op Amster- Heerenveen: Elisabeth Geertje, dochter van
Cornelis
Haan en Trijntje de Boer te
damse bodem gezet of ze begon eieren Bantega; de Klasina
Marieke, dochter van
te produceren. Liefst veertien in getal. Evert Biüjam en Annigje
Cats te OranjeIngrid
woud;
Diana,
Doar dit dier direct uit Zuid-Afrika
dochter van Ale VisGrietje
en
ser
Bers,
van den
is geïmporteerd en dus tot voor kort
te Sneek;
Jan Abel. zoon van Lourens Winters en
in de vrije natuur rondscharrelde, is Alexandrina
van Eerten. Pietje
Jurrle
het lang niet uitgesloten, dat de eieren dochter van Hendrik Boersma en Geertje
Zwolle;
,
zoon van JoUe Jansma en
bevrucht zijn. In Irtis wacht men uiter- Johanna Oebele
Jager;
Jan, zoon van Jan
aard met spanning af of ze zullen uit- Klngma en AaltjeAtte
Bosma te Echten; Aukkomen. Voor alle zekerheid heeft men je, dochter van Johan Cnossen en Martje
de Vries; Geesje Klaaske, dochter van Tjeerd
ze maar in een terrarium achter slot en Drost
en Geertje van den Berg.
grendel geplaatst, voor het geval, dat ze
Ondertrouwd: Jan de Jong te Lippenhuionverwachts zullen uitkomen. Wat Ar- zen en Femmy Wietske de Koning te HeeJan Paulusma te Beetsterzwaag
tis, mochten de eieren uitkomen, met renveen;
Aaltje de Boer te Tjalleberd; Jacob Siveertien van deze spuwertjes moet be- en
mon de Jong te Benedenkmjpe en leke van
ginnen, is een vraag, waarover men zich Dijk te Heerenveen; Jacob Heeren te Jubbega-Schurega en Femmy Veenland te Tervoorlopig maar niet het hoofd breekt.
wispel.
Overleden: te Heerenveen: Tjalke van der
BROEDMACHINE BOUWENDE
Meer, 75 jaar, gehuwd met Johanna StramBOSKALKOENEN.
pel; Hermannus Hofman, 81 jaar, gehuwd

— —

——

—

—

en..

.

Burgerlijke Stand

In de fazanterie van Artis heeft een
paartje zeer merkwaardige vogels onderdak gekregen. Het is een stelletje
boskalkoenen, ook wel Latham's loophoenders genoemd. Het uiterlijk van deze
vogels, die een groot deel van Australië
bewonen
familieleden komen ook in
Zuidoost-Azië en op de eilanden van
Micronesië voor
is niet opvallend. Integendeel, ze hebben een egaal bruin verenkleed met een roze kop en ze zijn iets
groter dan een kip.
Het gedrag van deze dieren is hoogst
interessant. De loophoenders broeden
hun eieren namelyk niet zelf uit, -maar
laten dit doen door een zelfgebouwde..
broedmachine. Het mannetje begint op
een open plek grote hoeveelheden afgevallen bladeren en takjes, alsmede grond,
met zyn stevige, grote poten „aan te harken". Weken is hij daarmee bezig, tot hy
een berg heeft vervaardigd, die ongeveer
een imeter hoog is en een middeüyn
heeft van drie of vier meter. De zogenaamde broedheuvel. Het schijnt, dat
men er zelfs wel eens één heeft aangetroffen met een hoogte van vyf en een
doorsnede van zestien meter! Men be-

—

—

geweest met Jenneken Josephina Brand te
Meppel; Zwaantje van Weperen, 54 jaar,
gehuwd met Sander Oosterhof; Jan Bijker.
79 jaar, gehuwd geweest met Wobbigje Rusch

te De Beelt; Robbert Ritsema van Eek,
49 jaar, gehuwd met Jisseltje de Reus;
Gooitske van der Kerk, 73 jaar, gehuwd met
Sijtse Knijpstra te Oudehaske; Peter Kompman. 68 jaar, gehuwd met Feikje Kooy;
Froukje de Jong, 85 jaar, gehuwd geweest
met Feerdre Brouwer; Roelof van der
Meer, 75 jaar, gehuwd met Margje de Boer
te Ouwsterhaule; Bernardus Banis, 74 jaar,
gehuwd met Reintje Souwerbren te Steenwijk; Lubbert Kolk, 71 jaar, ongehuwd te

Rottum.

SNEEK, 22—29 december 1962.
Geboren: Hindrik, zoon van Jelle Wrjtzes
en Anna Bruinsma; Annigje leke, dochter
van Jelle Reitsma en Feikje Cornelia Oord
te Exmorra; Ekke, zoon van Keimpe van
Berkurn en Anna Jannetje Atsma, van
Gaastmeer; Pieter Klaas, zoon van Pieter

Oostenbrug en Jacoba
Nauta. van
Bakhuizen; Jan Udo, Hendrika
zoon van Uiltje de
Jong en Grietje Boomsma, van Quatrebras:
Kornelis Johannes, zoon van Eelke Uit Oude
Groeneveld en Grietje Tinga; Jacquelien
Tneadora, dochter van Leendert
Geert Uit
Oude Groeneveld en Rinske Margaretha
Kanon; Marion, dochter van Sibe Bos en
Yvonne Margaretha van Beveren;
da Theodora, dochter van Jan van Geertruider Wouden en Anna Susanna de Jong; Marjoleine
Minke, dochter van Pieter Oene Staal en
Wouterke Margaretha Blok; Bernardina Lucia, dochter van Henderikus Johannes Andela
en Lucia Josephine Langhout; Tjitske Hiske, dochter van Fekke Venema en Anna
Sikkes; Antonius Hessel, zoon van Eelke
Rudolphus Bosma en Isabella Dijkstra, van
Tjerkgaast; Ruth, dochter van Hendrik
Weertman en Johanna Claslna Nederveld;
Bouke, zoon van Jorke Kamstra en Janke
van der Woude, van Makkum; Ulbe Hylke.
zoon van Arme Hempenius en Botje Abma,
van Balk: Sjoerdje, dochter van Arme Postma en Jantje Jaarsma.
Ondertrouwd: Jan Lambertus van Beek
23 jaar en Aafke Wilhelmina Juliana BroerAloysius Cornelis Vermast,
sma, 20 jaar;
48 jaar en Arendtje van der Klok, 42 jaar.
Gehuwd: Willem Fahner. 23 jaar en Afke
van der Meulen, 22 jaar; Sietze Gerrlt Piersma, 22 jaar en IJbelina Werkhoven, 19 jaar;
Jouke Feenstra, 28 jaar en Hendrikje Wijnia, 23 jaar.

Overleden: IJbeltje Leffertstra, 31 jaar,
van Sietze Hoekstra, van Sint

echtgenote
Nicolaasga;

Petrus Bijlsma, 65 jaar,
echtTrijntje van der Molen, van Hommerts; Fetje de Haan, 48 jaar. weduwe
van Hendrlkus Adema. van Bolward; Jan
Groenewold, 68 jaar, echtgenoot van Jetske
van der Woude, van Bolsward; leke de Vries,
74 jaar, weduwe van Doekle Terpstra; Johannes Drost, 78 jaar, echtgenoot van Jacobje Damstra: Antonius Johannes Jongstra, 20 maand van Wijckel.

genoot

van

GAASTERLAND, 13—28

dcc.

Geboren: te Rijs: Pieter, zoon van S.

Keulen en G. de Witte; te Mlrns: Regina Maria, dochter van M. C. Witteveen en H. L.
Hettinga; te Balk: Willem Johannes, zoon
van J. Hiemstra en E. G. van Nierop;
Ondertrouwd: T. J. Faber te Rijs en J.
Albaöa te Harich: H. Lichtl te Neustadt
(Dl.) en A. Schut te Rijs.
Gehuwd: R. Schepers te ttonkerbroek en
R. G. Bangma te Sondel; H. Hospes en
G. Roskam, beiden te Wijckel.; J. van
der Goot te Oudemirdum en W. Feenstra
te Nijemirdum.
Overleden: Jan, zoon

van W. Tuinier en
C. Schilstra te Oudemirdum; Cornelis de
Vries, 58 jaar, echtgenoot van A. Mink t*

Balk.

14

ZATERDAG 29 DECEMBER 1962

FRIESE KOERIER

f

fli/ 11 f/■il r #1
HUbKB-Ls? Li I I J - ■

__r*l

|lIHIIaV

Êk

Uw m\

■M" I

993 cc, 47 PK-120 km/h
4 gesynchroniseerde

■

m

_L___|W-i*

"

I

M

enorme bagageruimte

9

1

M

Dealer GENERAL MOTORS in HEERENVEEN: Automobielbedrijf JAGER & WIERDA N.V. - Dracht 28 - tel. 3147 (05130)
FA. J. KNOL EN ZN. - OLDEBOORN
N. HEIDA en huisgen. - Oranjewoud
J. v. d. HEIDE
Mildam
Met heilwensen voor 1963
,
—
Rijwielen, bromfietsen, stofzuigers en wasmachines
Luinjeberd 26
tevens alle reparaties
aan

LOONBEDRIJF
TEL. 432 b.g.g. 429 PETROLEUMHANDEL, OOK VOOR OLIESTOOK
DEPOT BENEGAS
L. MEIBOS
BAKKERIJ-KAFETARIA
WAL
G.
MEIBOS—v.
d.
Fa. H. SMINK EN ZN.
„DE FRYSKE FLAGGE"
KOOPMAN
g.n.
Mildam
Timmer-Bouwbedrijf
Aengwirderweg 17
ALDEBOARN
Til.
253
ALTENALAAN
17 TEL. 474 ZUIVELPRODUCTEN
SPIJKMAN
P.
G. SPIJKMAN—TALSMA
H.
HUISMAN
OLDEBOORN
COÖP. „NOORD-WEST"
g.n.
A. E. LINGSMA LIPPENHUIZEN
Mildam
SPAR"
Tel.
370
Levensmiddelenbedrijf
„DE
Fam.
KRUKMANSLAAN
ORANJEWOUD
HARM DAM
H. OTTER en gezin
Café „Sluiszicht", veevoer- en levensmiddelenbedrijf
VEEHANDEL
Mildam
P-fFa. R. KNOL & Zn. OLDEBOORN
FAM. W. BROERSMA
T. RAS GROENTEN EN FRUIT
wenst ieder een voorspoedig 1963
W. IDZENGA
BRANDSTOFFEN
TELEFOON 431
PRINS BERNHARDWEG 53
ORANJEWOUD
Mildam
LIPPENHUIZEN
Winkelier
F. TALMAN en Zn.
wenst een ieder een voorspoedig 1963
Fa.
POPPES
en
NIEUWLAND
De beste wensen voor 1963
F. v. d. BOSCH
Winkelier Taxibedrijf
M9__EfIHHBVBHHt_HHfIHHHB_sSBVHIIVHI_iHH^H
TELEVISIE
g.n.
RADIO
ELEKTRO
Winkelier Mildam
Groenten, fruit en diepvries. Tel. 05131-245
FABER'S LEVENSMIDDELENBEDRIJF,
OLDEBOORN
TELEFOON
438
K. TALEN
LIPPENHUIZEN
Directie en personeel
G. TALEN—DIJKSTRA
0. VELTMAN OLDEBOORN
wensen familie, vrienden
van
~ en bekenden een gelukkig LEVENSMIDDELENBEDRIJF „DE SPAR" TEL. 481
HOOGEVEEN LIPPENHUIZEN
Fam.
MILDAM
BAKKERIJ
Mildam
nieuwjaar.
Fa. G. NUMAN OLDEBOORN
BOUWBEDRIJF
MANUFACTUREN
TELEFOON 208
F. MIENSTRA EN ZOON
wenst een ieder een voorspoedig 1963
O. J. Schreur Oranjewoud
GAS, SANITAIR EN WATERLEIDING
G.
wensen u in 1963
HOEKSTRA
OLDEBOORN
D. E. PEEREBOOM MILDAM
HAARDEN EN KACHELS
A.
J.
STELMABEURTDIENST
TELEFOON
478
STELMA.
veel geluk en voorspoed
SPARWINKELIER
Nijehorne,
DE GRAAF,
LIPPENHUIZEN
RODENBURG OLDEBOORN
wensen allen een vooren
H. v. d. SPOEL en huisgezin
BAKKERIJ
spoedig 1963.
TOUW
KLOMPEN
LAARZEN
zullen u evenals voorheen.
CAFE—B.P.-STATION
p.f.
MILDAM
SUPER VALSPAR VERVEN
G. KLIJNSTRA
gaarne weer welkom heten
M. BLAUW LIPPENHUIZEN
en HUISGENOTEN
D.
ZOET
in
haar
en
Zn.
MILDAM
ZUIVELPRODUKTEN
D. RODENBURG OLDEBOORN
wensen familie, vrienden
HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
VEEHANDEL
en begunstigers een gelukLOODGIETERSBEDRIJF
TELEFOON 220
___B____VB_BH___B_B__HB_n_____H____l
REIN v. d. VLIET
nieuwjaar.
kig
huishoudelijke artikelen
en
FAM.
S.
WIEBENGA
MILDAM
LIPPENHUIZEN
ALLE VERZEKERINGEN
Nijehorne.
W. v. d. VEEN,
TRANSPORTBEDRIJF
BRANDSTOFFENHANDEL
1. v. d. HEIDE OLDEBOORN
FAM. H. BEENEN
ORANJEWOUD
H. v. d. ZEE LIPPENHUIZEN
Prins Bernhardweg 39
LEVENSMIDDELENBEDRIJF VéGé
TEL. 492
Nijehorne Vrt.
Textiel
Garage
Tel. 524—K 5133
De beste wensen voor het
I. DE
A. KLEEFSTRA
OLDEBOORN
nieuwe jaar
VAN LEER LIPPENHUIZEN
BLOEMIST
INSTALLATIEBEDRIJF Tel. 226
B. E. STROOP en echtg. NIEUWEBRUG FAM. F. VEENSTRA LOODGIETER RADIO
SLAGERIJ
TELEVISIE
F.K.
en
agent
Nilehorne.
Fa. G. G. BROUWER
LANDBOUWSMEDERIJ
L.C voor Langezwaag
MARTEN DE JONG LIPPENHUIZEN
Tel.
B.
OLDEBOORN
TIMMER. EN AANNEMINGSBEDRIJF
215
H. DE WIT
J. NIJENHUIS
ORANJEWOUD
BAKKERIJ
GROENTEN EN FRUIT
NIJENHUIS—KUIPER
SPARWINKELIER
NIEUWEBRUG L.
Nijehorne
P__
FAM. JACOB DE JONG,
W. SCHOONDORP LIPPENHUIZEN
EGGINKS SCHOENHANDEL
Familie W. POST
klompen, laarzen, klompsokken enz.
Handel
in
BAKKERIJ
TELEFOON
493
OLDEBOORN
Bakkerswaren

bevelen ondergetekenden zich b«

voortduring

—
LUINJEBERD

Lippenhuizen

-

-

- LUINJEBERD

-

„

—

—

JAC.

-

-

__

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

MANUFACTUREN

J. DE VRIES - NIEUWEHORNE

LIPPENHUIZEN

Ie COMPAGNONSWEG 58
AGENTSCHAP FRIESE PERS
VOOR OUDEHORNE/VAART

F. RODERMOND - LIPPENHUIZEN
SMEDERIJ

en ECHTGENOTE
SJ. BRUINSMA
SLAGERIJ
NIJEHORNE

J. MAST en ZOON
- LIPPENHUIZEN
BAKKERIJ

wensen een ieder -een voorspoedig 1963
S. J. TEUNISSEN - NIEUWEHORNE 32
WARENHUIS

M. EPPINGA - LIPPENHUIZEN
RIJWIELHANDEL en REPARATIE

J. v. d. Draai, handel in klompen enz.

wenst een ieder een voorspoedig 1963

J.Poolen gezin,Café,Lippenhuizen

R. DIJKSTRA - NIJEHORNE

Lippenhuizen
JANVOOLSTRA - LIPPENHUIZEN
MANUFACTUREN
l
N. MULDER - LIPPENHUIZEN
TEXTIEL — TEL. 337
F, OOSTERBOS - LIPPENHUIZEN
Galanterieën, klompen enz.
Luinjeberd
& KNOL - CAFE - LUINJEBERD 21
A. MARINUS - LUINJEBERD
Wed. E. WELLES & Zoon - LUINJEBERD
KLOMPEN- EN LAARZENHANDEL
Fa. F. HOEKSTRA Zn. - LUINJEBERD
EXPEDITIE- EN HANDELSBEDRIJF
. M. STUIVER
- LUINJEBERD
WINKELIER
K. MEESTER - LUINJEBERD

FAMILIE DE JONG - NIJEHORNE

(

B. HIELKEMA

—
A. VAN DER BOSCH

- LUINJEBERD
g.n.

Zuivelhandel en broodverkoopbedryf
wenst familie, vrienden en begunstigers een gelukkig
nieuwjaar

- LUINJEBERD
winkelier en melkventer, wenst familie, vrienden en
A. KUIPER

begunstigers een gelukkig nieuwjaar

25_!__i__8 Sb iP^KS

______mm___\l
19

Ei

13

KAASHANDEL

W. DE JONG - NIJEHORNE

Fam. O. A. DIJKSMA
te Nieuwehome
wenst familie, vrienden en
bekenden een voorspoedig
en gelukkig nieuwjaar.

Nij Beets

-

Oudehaske
Alles

hwat

winsklik

foar 1963.
De keapman yn't lyts

is

—SCHILDERSBEDRIJF

—

-

— OLDEBOORN
—
W. BALSMA - OLDEBOORN - TEL. 259
—
—
IT SUVELHÜS ALDEBOARN,
R. NIEUWLAND

MANUFACTUREN

RIJWIELEN

O. de Jong.
Wy winskje alle minsken
yn 1963 it beste fan it
beste ta
Bruorren DE VRIES
en hüsgenoaten
San-, grind- en
branieAldehaske
hannel

JONG - ORANJEWOUD

-

TELEFOON 05663—360

BROMFIETSEN

Andringastrjitte

A. BIJKERK
R. BIJKERK—
OOSTERWOUD
Njj Beets
JAC. F. SLOT
Nij Beets
Schilder
Joh. en Jelmer Hoekstra
Bakkerij
Nij Beets
TH. HOEKSTRA
Nij Beets
Radiohandel

—

MOTOREN

30. tel. 498

Oudehaske
E. WOUDSTRA - OUDEHASKE

FOTO VAN EIJCK, ORANJEWOUD
ALLE FOTOWERK

W. WEILAND EN ZOON

—

TUINARCHITECTUUR
PRINS BERNHARDWEG 51
ORANJEWOUD

RESTAURANT „TROPENFAUNA"

De zaak voor uw familie- en zakendiners
Het modernste bedrijf uit uw omgeving
Aanbevelend: F. WINK

GROENTE- EN FRUITHANDEL

FAM. M. DE LEEUW - Transportbedrijf

„«t_%ü»\* ___■

- Julianastraat 4
DE KAPPER - OUDEHASKE
R. DE JONG - OUDEHASKE
MELKHANDEL
Oudehaske

Fa. A. DE WITH

- OUDEHASKE
I. KLOMPMAKER en Zn.
SCHILDERSBEDRIJF - OUDEHASKE
FAMILIE DE GLEE - NIJEHORNE
Fam. JOH. BULTSMA - OUDEHASKE
C. R. HOEKSTRA - VEEVOEDERS
KRUIDENIERSWAREN
NIJEHORNE
1.2092
CAFÉ JOH. DIJKSTRA - OUDEHASKE
J. VAN DER BERG - NIEUWEHORNE JOHS. DEteBOER
vrienden, kennissen en clientèle
PETROLEUMHANDEL
Alle
J. DE BOER—DE JONG
■ g.n.
58a, Oudehaske
FAM. A. en B. BROUWER - NIJEHORNE
G. v. DIJK - OUDEHASKE
IJ. DE WITH
TEXTIEL - WONINGINRICHTING
LEVENSMIDDELENBEDRIJF - MANUFACTUREN F. DE
WITH—ALBERS
Oudehaske
en kinderen
FAM. PONNE - NIJEHORNE
H. H. DE LANGE - OUDEHASKE
Fa. K. WATERLANDER
VRACHTDIENST
DROGIST EN LEVENSMIDDELENBEDRIJF
SCHILDERSBEDRIJF EN KLOMPENHANDEL

LOONBEDRIJF

___

30—*

0

**s£&**m
*
■

en Zn.
Oudehaske
Timmerman
Bouwbedrijf
Nieuwehome i
H. KNIJPSTRA
Wenst zyn clientèle een
DROGISTERIJEN voorspoedig 1963.

G. VAN DIJK, BRANDSTOFHANDEL,
Schoterlandseweg 91

FIRMA J. ÖTdIJKSTRA-NIJEHORNE

DIJKSMA - Agent

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

B.

<

Friese Koerier

NIJEHORNE~

- NIJEHORNE

NIJEHORNE

Nieuweschoot

- CAFÉ,
Nij-Beets
R. DE JONG - NIJ BEETS
BAKKERIJ
HOEN - NIJ BEETS
JANMELKHANDELAAR
GEERT DE JONG - NIJBEETS
SPARWINKELIER
LAGEVEEN - NIJ BEETS
AGENT FRIESE KOERIER
Fam.

J. HEEG

NIEUWESCHOOT

Oranjeivoud
Mej. A. v. WIEREN -

"

wenst allen een gezegend
nieuwjaar

TELEFOON 7255

BLOKSTRAS MELKHANDEL, Oudehaske

Oranjewoud
R. POSTMA - ORANJEWOUD
ALLE VERZEKERINGEN
G. OORD, Hotel-Café-Restaurant

ORANJEWOUD

—

TELEFOON 219—05136

tv»-""

f

********

m

Jousterweg

CAFE SCHREUR

Fam. J. KUIPER - LUINJEBERD

KraSj

FIRMA P. en B. HEIDA - NIJEHORNE

P. KLINKER, Timmerbedrijf,

J. HOF en HUISGEZIN

LTOWJEBERD 86

WINKEL EN BAKKERIJ

CAFE DE VRIES -

LUINJEBERD

LANDBOUWSMEDERIJ

(

PLUIMVEEHANDEL

Nijehorne

HOTEL „TJAARDA"
-

—

-

—

JAGER -

Fam. G. HOEKSTRA, Nieuwehome 170 A

H. PETERSEN en HUISG., KAPPER

SLAGER

—

Nieuwehome

KL, VEENSTRA LIPPENHUIZEN

-

-

-

-

—

-

Nieuivebrug

-

—
—-

Nieuwehome

—

—

-

-

-

IJ.
■

- LOONBEDRIJF

—

-

-

-

-

—

-

—

—
— —

J. JONGSMA -

IJ.v.d.DRAAI -

c

-

—

- ORANJEWOUD
-

.

,

—

-

Mildam

-

J.

-

- LUINJEBERD

J.

—

1

mÊÊÈ
Ouwsterhaule

Lollius Ademalaan 23
Fam. R. T. DE
Oranjewoud
W. DE
ZUIVELPRODUCTEN
MELK-, GROENTE- EN FRUITHANDEL
IJ. DE JONG
Oranjewoud
Depot Centrale Bakkerij Prinses Wilhelminaweg
Fa. GEBR. en A. NOPPERT
Oranjewoud
p.f.
A. SCHAAF & Zn.
Fa.
AANNEMERS
VAN UTILITEITSBOUW
G. MAAT Slagerij
AARDAPPELEN GROENTEN FRUIT
OUWSTERHAULE
BROEK
JOURE
Oranjewoud

JONG

-

—

Rottum

BOERSMA's SCHILDERSBEDRIJF

J. BOSMA
Rottum
K. J. VOLBEDA
Zuivelproducten
Agentschap Friese Pers
Rottum

SLAGERIT M. A. TER SCHURE

Schildersbedrijf

-

Peperga
GEBR. BOSCH

"

J.

- ORANJEWOUD

—

ORANJEWOUD

JONG - OUWSTERHAULE~

—

HEERENVEEN

ORANJEWOUD

E. JONGEDIJK -

ORANJEWOUD

RIJWIELHANDEL

H. v. DIJK - ORANJEWOUD -

-

-

Fa. R. E. SCHREUR - „DE SPAR"

-

Ouwsterhaule

Fam.

-

JOH. RISSELADE

OUWSTERHAULE

Constr.bedrijf

BLOEMIST

Elektrisch

__
___.
_

Scharsterbrug

—Fa. KLOOSTERMAN
—
—
TEN HOEVE Ouwster Nijega 32

BAKKERIJ

B. J.

Ouwster Nijega

__

Ouwsterhaule 10

Rauwerd

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

.

- ORANJEWOUD
TELEF. 424
wensen allen een gelukkig nieuwjaar
—
genklompen. Spoorlaan 19
Zaal
„DE
Peperga
g.n.
wenst alle abonnees een gelukkig nieuwjaar
TRIJESPRONG" - RAUWERP
G. LAGEVEEN - ORANTEWOUD
Hij houdt zich tevens beleefd aanbevolen voor het
PETROLEUMHANDEL
mm aannemen van nieuwe abonnementen en advertenties Rotsterhaule
Rotstergaast
het leveren van alle soorten drukwerk.
J. KEIMPEMA - ORANJEWOUD
Hl enJ. SLOT
J. LEFFERING
BRANDSTOFFENHANDEL — TEL. 450
en echtgen. - NIJ BEETS
S LEFFERING—
FAM. H. HAZENBERG - ROTSTERGAAST
MERCUUR
wensen allen een
1963 toe
Th. EVERS - ORANJEWOUD
pi.
Rotsterhaule
Rottum
BLOEMISTERIJ
Fa. H. DAM - NIJ BEETS
Firma VAN DER WAL
VEEVOEDERS — KUNSTMEST — BRANDSTOFFEN
schilder - behanger
K. ABMA - KAPSALONS - Oranjewoud
H. SIEBENGA - KAPPER
Rotsterhaule
WAGENAAR Jr. - NIJ BEETS
ROOKARTIKELEN —
J.
ROTTUM
H. DE VRIES
Textiel-, luxe- en huishoudelijke artikelen
en huisgenoten
H.
STETSMA
ORANJEWOUD
G.
ROTTUM
Verz. on elk
TOEKEMA LEVENSMIDDELEN annex ROOKARTIKELEN
Rotsterhaule
Polle 1
Oldeboorn
__,
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Ook in 1963 geldt:
G. DE HEIJ - ROTTUM
J. SCHIERE - OLDEBOORN
Door bij Hoekstra textiel te halen
SMEDERIJ — TELEFOON 214
*^-»'>'\t»tvj
. f>
T.
Peperga
Bespaart u kapitalen
MODELSLAGERIJ — TELEFOON 05663—361
Fam. P. LANGHOUT, Café
W. v. d. KRIEKE - OLDEBOORN
GORREDIJK
HEERENVEEN
—
Spoorlaan, Peperga
Molenwal
GARAGE
TELEFOON 218
Dracht
een
H. SIEBENGA
Machinale Klompenmakerij. Speciaal in wil- AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF

Wij

gezegend

PARFUMERIEËN

gebied

CAFÉ

T

—

wenst

ieder een voorspoedig nieuwjaar
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FRIESE KOERIER

Het heilige plan
en onze

laatste

boezemlanden

De prachtige ijsvlakten van het overstroomde boezemland achter de Grote
en de Sydswielen. Bij open water liggen hier heel de winter duizenden
smienten en pijlstaarteenden op het
voorjaar te wachten.

TK ZIT VOOR DE SCHRIJFMACHINE aan de verkeerde kant van het dorp: het is hier stil en
rustig in dit mooie winterweer; er hangt werkelijk iets van Kerststemming tussen de bomen van
de weg en de walletjes langs het Oudland. De andere kant van Oudkerk zou heel iets anders laten

Mijn vriend de timmerman
heeft geen brief geschreven

en het kleine Oudkerkermeer is de grote
zien: half Leeuwarden komt op de schaats de Murk afzakken
halte op deze route, die naar Rinsumageest, Dokkum of de dorpen in de kleistreek leidt. O, er zijn
duizenden op de schaats nu, overal in Friesland. En ook zijn overal prachtige tochten te maken,

maar de mooiste tocht is deze: vanaf Leeuwarden via de vlakten of de Bonkevaart, langs de Wielshals over de Murk tot de Kanterlandse brug; daar even rusten. Dan door de gele rietkragen van het
redenen juichen wij elke ruilverkavetoe. Maar het
Sebêth tot de brug bij de Oenkerkervaart; je kunt weer even „ütpoesite". Maar Oudkerk lokt nu toch ling of streekverbetering
nodig, daarbij alle onland elk
niet
o.i.
wordt
hier
is
rendez-vous
gegeven.
het
grote
truien
en op het meer zie je allemaal kleurige jakken en
stukje wildernis, plasje, bosje of boomdoor;
via
wel
streken
goede
rijders
wal op te offeren.
- de
Tot Oudkerk en terug haalt eigenlijk elke stadskrabbelaar het
H. M.
verder langs kronkelende In 1948 kreeg gedeputeerde
Oudkerk naar de Wijde Murk, waar het al heel rustig en stil is en dan
Gerbrandy dan die brief van een „koukunnen schaatsen melker" uit Lekkum, wiens land in een
vaartjes of plasjes zoals de Ealsemar op naar het noorden of noordoosten. Je mag
zomerpolder lag en die daar iets aan gehalveraanblik
die
honderden,
die,
van
de
kunnen
daan wilde hebben. Dat zal dan nu getegen
hebben
of
er
of niet, een hekel aan kou
beuren, ook al heeft die „koumelker"
wege' zichtbaar, door onze vlakke velden krioelen, is fascinerend en misschien begin je dan iets van de zich hoogstwaarschijnlijk al aangepast.
In werkelijkheid zijn het niet deze
wetten, die op onze breedten de seizoenen regelen, te begrijpen.

—

OK IK HEB DIE BEDEVAART gemaakt van de vlakten bij de Giekerker zuivelfabriek tot de Grote Wielen, over honderden en honderden
vierkante meters glad zwart ijs, tot de Murk, de drukste ijsboulevard van
Friesland. Ik heb dit gedaan, omdat het nu nog kon want het heilige plan
waar
heeft zijn ordenende vingers uitgestrekt naar he*- land van mijn jeugd,
men te elfder ure een „koumelker" uit Lekkum te hulp wil komen. Of op het
25ste uur? Zijn brief dateert van 1948 en wanneer U dit leest, schrijven wij
1963

C/

-

Bitterheid past niet op het einde van het jaar - alleen dankbaarheid voor
Ook past het
al het mooie, goede en wonderbare, beleefd en aanschouwd.
waarschuwend omhoog te
niet aan ons, mensen, op dit moment een vinger
doen. En een plan, ook al
steken want ach, wij allen weten niet, wat wij
heilig in onze maatis het dan 24 keer gewijzigd en veranderd, is nu eenmaal
Als er eenmaal een plan is,
schappij en altijd goed, omdat het een plan is.
alleen maar bestrijden door een
moet er iets gebeuren een plan laat zich

-

-

ander plan
VADER WAS OOK koemelker
eens
en ik weet, dat ook hij wel de
heeft.
Aan
geschreven
een brief
landeigenaar, over uitstel van het beeen
talen van de huurpenningen. Toen
opcent
liter melk twee-en-een-halve
waren
navenant
vleesprijzen
bracht, de
en het enige plan voor deenkoemelkers
een schop
uit een kruiwagen
bestond
weet wel
ik
Ja,
in de werkverschaffing.
nog van
ik
weet
dingen
af;
die
iet
Nieuwjaar,
Hie daeen rond Kerstmis en
stonden en
als de koeien droog op stal practisch
fabriek
van
de
geldzakje
het
menbevatte. En wanneer er nu weer
nooit
dat
zeggen:
die
z«n,
sen
in. Al zal
stem ik daar van harte meevan
Friesboezemland
alle
daarvoor
vaart
en
elke
verdwijnen
land moeten

MIJN

Tekst en foto's
J. D. de Jong

"van

Sts

,

afgedamd.

_

late
de boezemlanden in het en
reinheid
van
beeld
een

Water over
«ajaar

schoonheid.

Maar dat is niet de oplossing als
er moeilijkheden zijn in de veehouderij-sector. Ook al is alle onland
aangemaakt, liggen overal harde
wegen door de greiden, is elke kaaan
vel recht en is alles opgeofferd
nog
de rationalisatie, dan zal het
momenteel
gaan.
Omdat
goed
niet
de boerenstand in de wedstrijd tegen de industrie nooit kan winnen,
wordt m
wanneer dit alleen gezocht
hebben
met
Wij
kostprijsverlaging.
te weinig boerenland in deze trjd en
het is niet zo, dat onze boerenstand
zo achterlijk is, noch, dat het land

er zo raar bij ligt. In de wedstrijd
de industrie en alles, wat
daarmee samenhangt, is de achterstand van de boer te groot en geen
enkel plan omtrent ruilverkaveling
en dergelijke heft die op; integen-

tegen

deel.

Uit Duitsland bijvoorbeeld kreeg ik inzage in een brief van Prof. Witt van
het Max Planckinstituut voor Landbouw
te Mariënsee, die voor de Duitse melkveehouderij tot deze berekening kwam:
bij een melkopbrengst per koe van
3300 liter is het uurloon voor de boer
1 mark 32; bij 4000 liter 2 mark 31;
96. Maar als die
bü 5000 liter 3 mark
hulp
van
een monteur
de
boer in 1962
nodig had, kreeg hij voor die werkzaamheden een uurloon berekend van
14 mark, sociale lasten inbegrepen.
Prof. w'itt tekent hierbij aan, dat hij
bij alle mogelijkheden van deze tijd geen
in
kans ziet, een veehouderijbedrijf
Duitsland zo in te richten, dat de boer
ook maar op de helft van een dergelijk uurloon zou komen
Bij ons liggen die verhoudingen wat
anders, omdat de lonen in industrie en
ambacht hier nog iets lager zijn.

IK VAN DE LAATSTE versie van het Murk-plan hoorde,
ben ik wat langs de kantoren van
Rijkslandbouwvoorlichtingsde
dienst gescharreld. Hoe zit het eigenlijk met het inkomen van de boer,
met het beloofde land van de ruilverkaveling, met de manuur-besparing en de kostprijsverlaging op het
nieuwverkavelde bedrijf? Wel, dat
is eigenlijk een wonderlijke zaak,
waarin een oud spreukje opgaat:
„De ien kin mear mei de ponge,
as de oar mei it jild". Het blijkt
uit vele LEI- en andere inkomenscontroles, dat het optimum van de
hectare-opbrengst niet te vinden is
op het bedrijf, waar het minste arbeidsloon per ha wordt uitbetaald,
of waar de meest-extensieve veehouderij wordt toegepast. En in het totaal blijkt de factor mens, de leiding
van het bedrijf, van de grootste betekenis te zijn.

zaken, die van beslissende betekenis
zijn. Het is de prijs van het tweede

gemaal, die wij moeten betalen:
practisch met de inpoldering van al
onze boezemlanden. Om de boeren
een hoger inkomen te garanderen?
Nee, dat speelt geen grote rol. In
Den Haag vond men, dat Friesland
veel te veel waterschappen telde;
er moest geconcentreerd worden.
Dat gebeurt, want men is in staat
de boer een honingpot en een roede
voor te houden: de honingpot zijn
de subsidies bij boerderijbouw en
grondverbetering; de roede is de
provinciaal vastgestelde minimum
kadehoogte van de polderdijken, die
in dit gebied niet aanwezig is. En

de waterschappen hier zitten met
oude lasten, die zwaar drukken;
met onderhoud van wegen en oude
leningen voor de aanleg daarvan.
De Murk wordt practisch niet meer
gebruikt voor de scheepvaart; wordt
niet onderhouden. Zou gebaggerd moeten worden, maar de gemeente denkt
er niet aan. Gooi maar dicht.
Ik kan mü niet herinneren, dat er
ooit iets aan de polderdijken is gebeurd, behalve dan het leggen van
„spitseadden" bij de hekken, ten tijde
van hoge boezemwaterstanden. De polders zijn er nooit ondergelopen, misschien de winter van '45 uitgezonderd.
Wel zijn de oude watergangen, de Oude
Meer, de Offerneer, de Oenkerkervaart
en de Giekerkerzandvaart, de Ried en
dergelijke in de laatste dertig jaar nooit
uitgebaggerd —ze zijn
volgegroeid,
maar hebben voor de landbouwer ook
geen functie meer. Natuurlijk valt hier
op agrarisch terrein nog wel veel te
verbeteren maar van wezenlijk belang
is dat momenteel niet.

—

VRIEND DE TIMMERMAN
\_UN
heeft geen brief geschreven, toen

hij na eindeloos wikken en wegen zijn bedrijf sloot en zelf naar een timmerfabriek in Leeuwarden stapte. Hij had een

heel oud bedrijf, van
sloot
brek aan werk, maar
brek aan toekomst
stervend dorp, ook al
overgeleverd. Hij

—

**et

";» „ir,*
m

kavels en sloten, die de veehouderij moeten redden
prijsbeleid en afzet spelen een grote rol.

alleen de rechte

"mmordening,

Wat we allemaal ook wel weten Namoderne bedrijfsgebouwen
electriciteit, waterleiding en harde wegen van het grootste belang en om deze

behouden blijven. Hoe? Riolering kennen wij hier niet, behalve de Murk en
al blijven wij dus in de toekomst verschoond van het vuile water van Leeueen stilstaand meertje, dat
warden
ook als asvat wordt gebruikt, lijkt mij
toch geen pretje. Enfin, het meer blijft
dus, Oudkerk niet. Negen gemeentewoningen en vier in de eigenbouwsector
sinds 1945, daartegenover wel een 20

—

Vervolg op
pag. 16

afgebroken.

De zeer ongeschikte en reeds lang
afgekeurde school is nog in gebruik,
maar nieuwbouw komt er niet, nu
bouw van een streekschool in het
voornemen ligt.
Misschien heeft
daarom ook de kruidenier zijn zaak
verkocht; zijn vrouw is in de nachtverpleging gagaan en hijzelf in de
assurantiën. Oudkerk is een stervend dorp, maar mag zijn meertje
houden. Ook al heeft dan een of
andere plannenmaker in een grote
stad het aanzicht van het dorp vanaf
het meer totaal verknoeid, door
juist op de oever van het meer die
drie blokjes woningen neer te zetten.

vader op zoon
niet wegens gewel wegens geMaar ik wil geen bitterheid tegen het
Oudkerk is een einde van het jaar. Dit knipsel uit de
zal het meertje Koerier nog:

Nederland per

man minder natuur
dan alle andere landen van de aarde

Plantenwereld met
ondergang bedreigd

ZODRA

tuurlijk zijn

Het oude Oudkerk: een stervend dorp

-

UTRECHT (ANP)
De hoeveelheid vierkante meters natuur per
van de bevolking is in Nederland lager dan in alle andere landen
van de wereld: 400 vierkante meter. In 1910 was dat: 1.600 vierkante meters. De bevolking is sindsdien verdubbeld en de oppervlakte woeste
grond nam af met 66 procent.

hoofd

Dit heeft mr. O. P. F. M. Cremers,
burgemeester van Haarlem, meegedeeld tijdens een bijeenkomst van de
Contactcommissie voor natuur- en
landschapsbescherming.
De inkrimping van het natuurgebied gaat nog door. Allerlei „verbeteringsprojecten" slokken natuurschoon op: ruilverkavelingen, Europoort enz.

Flora bedreigd
Dr. M. J. Adriani, hoofd van het in

Oostvoorne gevestigde biologisch station van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, verklaarde, dat allerlei soorten vernietiging een groot deel van planten en
dieren bedreigen.
„In Nederland is een groot aantal
planten en dieren zo zeldzaam geworden, dat zij met de ondergang worden bedreigd".
„Ik heb gegevens, die er op wijzen,
dat 46 procent van de Nederlandse
plantenwereld in gevaar verkeert."

Een plasje en wat ruigte, wat riet en
wat bloemen; laten wij in onze generatie niet alles opmaken en vernietigen.
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Het heilige plan

Nogmaals:

en'onze

laatste boezemlanden

overOORLOG
enVREDE

III Uitzicht

W/e hebben de vorige malen betoogd, dat het atoomwapen een gevaar was voor de vrede, voor
de democratie en voor de moraliteit. En ook dat het atoomwapen ertoe bijdroeg
om te verhinderen dat wij de wereld zien zoals hij werkelijk" is. De emotionele felheid,
die het hanteren van de massale-verdeVingswanens meebreno-t, van angst en van haat, belemmert het
zuiver oordeel. Dat de gedachte de slaaf is van het leven, geldt het duidelijkst voor het fel bewogen,
door diepe emoties beheerste leven.
GEZEGD: van alle kanten bedreigt het atoomwapen ons bestaan.
Er is maar één oplossing: sinds door de technische ontwikkeling het militaire wapen het karakter van krachtmetin£»smiddel verloor en wederzijds
verdelginesmiddel werd, behoort het militaire wapen te worden afseschatt.
De tijd waarin het militaire zinvol was, is voorbij. Het is op het ogenblik nog
slechts het tijdelijk noodzakelijk kwaad, dat zo spoedig mogelijk moet worden

verwijderd.

r\AAROVER is men het vrijwel eens: nodig is de algemene en algehele ontwapening onder internationale controle. Algemene ontwapening: dat is dus de ontwapening waarbij ieder land Is betrokken. Algehele ontwapening: dat is de ontwapening zowel van atoomwapens als van conventionele wapens. Met het afschaffen van alleen de atoomwapens schiet men immers niets op, ze zouden elke dag
weer kunnen worden aangemaakt.

TME ALGEMENE en algehele ontwapening is het belangrijkste probleem
waarvoor de mensheid staat, dat was
de unanieme opvatting van de Verenigde Naties in 1959. Algemene en algehele
ontwapening is het doel. De meningen
verschillen over de methode om dat doel
te bereiken: er is de methode van het
eenzijdig doen, en van het meerzvjdip
onderhandelen.
Eenzijdige ontwapening wordt gepredikt als methode om te komen
tot algemene ontwapening. Maar is
het een doelmatige methode? Het
geeft de voldoening van de actie,
van de daad. Maar de vraag is af het
de zaak
de algemene ontwapening
dient. Als het Westen eenzijdig zou ontwapenen is het hoogst
twijfelachtig of de Sowjet-Unie dat
voorbeeld zou volgen, al was het alleen al om China. De enige reden,
dat een land als China zou kunnen
komen tot deelneming aan .algemene
ontwapening is het inzicht, dat bewapening leidt tot oorlog, en oorlog
tot verdelging van de mensheid. Dat
argument gaat minder zwaar wegen
als het Westen zou ontwapend hebben! Daarbij komt nog, dat eenzijeen
dige ontwapening leidt tot
machtsvacuüm, en dat is altijd een
bedenkelijke zaak geweest. De gelegenheid maakt de dief, ook in de
verhouding van de volken en staten.
Vandaar dat het doel van de algemene ontwapening beter lijkt gediend
door onderhandelingen om tot gezamenlijke ontwapening te komen. Men is daar
alreeds mee bezig sinds het einde van
de Tweede Wereldoorlog, sinds de atoombommen de noodzaak ervan hadden duidelijk gemaakt. Maar al dit onderhandelen gedurende vijftien jaar heeft nog
opgeleverd.
volstrekt geen resultaat
Men moet immers tot een gezamenlijke
afspraak komen midden in de Koude
Oorlog, de tegenstelling tussen de Atlantische Gemeenschap en het Sowjet Blok,
tussen democratie en dictatuur, tussen
twee economische organisatie-systemen,
en levensvormen, die voor menigeen
bijna tot een religie zijn geworden. De
wederzijdse ontwapening moet worden
bereikt in het klimaat van de Koude
Oorlog, dat is een klimaat van volstrekt
wantrouwen en grote vijandschap.

—

—

binden met dictatoriale regeringen
en feodale regimes in
het Midden-Oosten, Spanje en Portugal, als dat het belang van de
staatsmacht en de staatsveiligheid
meebracht. Ook de geschiedenis van
de Sovjet-Unie sinds 1945 toont duidelijk, dat de staatsmacht en staatsveiligheid vóórging boven het belang van de Ideologie van het communisme.
Tot Mao de overwinning had behaald,
werd vooral Tsjang Kai Sjek door de
Sovjet-Unie gesteund en niet Mao Tse
Tung. Aan De Gaulle werd méér steun
verleend dan aan de Algerijnse opstandelingen. Het duidelijkst voorbeeld van
het kiezen van het Russische staatsbelang boven het communistische belang
is het Sovjet-optreden in Hongarije.
Daar werd in 1956 met de wapenen een
volk, dat de vrijheid wilde, neergeslagen, omdat de Russische staatsveiligheid niet gedogen kon, dat door een revolutie een satelliet zich zou bevrijden.
Immers alle andere satellieten zouden
direct dat voorbeeld hebben gevolgd en
dat was voor de staatsveiligheid van de

door prof. mr.
B. V. A. Röling
Hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen

Sovjet-Unie onverdraaglijk. De Russische onderdrukking van de Hongaarse
opstand was in flagrante strijd met het
belang van het communisme: met één
slag leerden de jonge landen, dat de
communistische satelliet-positie was.
satelliet-positie een
communistische
nieuwe koloniale positie was. Van
deze slag heeft het communisme
zich in de jonge landen nooit kunnen
herstellen. Het is geen wonder, dat de
communistische partij verboden is in
Egypte zowel als in Algerije. Het is
geen wonder, dat nog geen enkel jong
land vrijwillig communistisch werd, beals het zoals in het geval CuENKEL woord over deze Koude halve
ba,
door
Amerikaanse buitenlandse poteOorlog- De Koude Oorlog Is een
litiek
daartoe
werd gedrongen.
genstelling binnen de blanke wereld. In
dle blanke wereld zijn er heel wat tegenstellingen geweest in de loop der geschiedenis: Spanje-Engeland, EngelandKOUDE OORLOG heeft een beFrankrijk, Frankrijk-Duitsland, om er
in de internaslissende
maar enkele te noemen. Steeds hebben tionale politiek.betekenis
De
Koude
Oorlog heeft
elkaar
tegenover
machtigste
staten
de
betekenis
voor
de vraag
heerschappij
een
beslissende
te begestaan om elkaar de
twisten. Na de Tweede Wereldoorlog viel van de algemene ontwapening. De opde macht toe aan twee staten aan de vattingen en overtuigingen in de Koude
Het
grens van de blanke beschaving: Ameri- Oorlog bepalen de mogelijkheden-kangeleidelijk aan beide
ka en Rusland. Die twee staten gedroe- lijkt mij, datIJzeren
Gordijn waandenkgen zich geheel naar het geijkte patroon: ten van het
argwanend tegenover elkaar, en partners beelden over elkaar zijn gaan overheerDe militaire macht, die men uit
verzamelend om zich heen met alle mid- sen.
gaat haar
delen. Zo werd de blanke wereld in twee angst voor elkaar opbouwde,
bevordering
van
gelden:
doen
invloed
Gemeenschap
gesplitst:
delen
Atlantische
en Sowjet Blok. Het is de laatste te- de angst en van de haat Waan neemt
van de werkelijkheid. De
genstelling binnen de blanke cultuur: als de plaats in in
het Westen, die naar
opvattingen
deze tegenstelling tot oorlog uitgroeit aanleiding van Stalin's terreur-regime
gehavend
verdelgen ze elkaar en zal een
China kunnen trachten het menselijk ontstonden, blijven gehandhaafd nadat
Khrushchev reeds jaren een andere
avontuur voort te zetten.
koers vaart Destalinisatie heeft ln het
De Koude Oorlog is niet alleen een Westen niet plaats gehad. Aan de Sovstatentegenstelltng. Het gaat om staten jet-Unie wordt een buitenlandse politiek
met een missie, met een roeping, met toegedicht
van er op uit te zijn met
een levenswijze, die ze wederwijde gel- militaire macht de wereld te veroveren
ding willen geven. En menigeen in beide
die, zoals U Thant onlangs verblokken Is overtuigd dat zijn levenswij- klaarde, volstrekt in strijd is met de
ze slechts kan blijven bestaan als zij we- werkelijkheid.
reldwijde gelding heeft
Daar komt dan nog de waan bij omVoor bet communisme is dat een trent hetgeen nodig is om bet commudiep-verankerde leer geweest. Maar
nisme te kannen bestrijden. In de Westeook de Amerikaanse Democratische
lijke wereld heeft een grote rol gespeeld
president Truman verklaarde, dat het Amerikaanse geloof in de militaire
het kapitalisme slechts kon blijven
macht In de Truman doctrine van 1947
bestaan als het overal gold. Uit die
verklaarde
Amerika zich bereid miliopvatting kwam in 1956 de Amerihulp te verlenen tot bet neerslaan
taire
kaanse Republikeinse Partij ertoe van elke sociale revolutie. De bewapein baar programma op de nemen ning werd en wordt onvoorstelbaar boog
de noodzaak van Amerikaanse miopgevoerd. Men leeft blijkbaar uit de
litaire bases, strategisch verspreid gedachte dat
de communistische revoover de gehele wereld.
lutie slechts met militaire macht kan
worden tegengebonden.
★
geldt
BEIDE grote staatsmachten
Dat is
een grote vergissing.
ook, dat er gemakkelijk een conMen kan een tijdje abjecte regeflict kan ontstaan tussen het belang van ringen in het zadel houden met
de staat en het belang van het ideaal.
militaire middelen,
men houdt
In zon geval van belangei.botsingen
op den duur de sociale redaar
gaat in beide staten, zowel in Amerika
volutie niet mee tegen. En de in
als in de Sovjet-Unie, het belang van de
vele landen onvermijdelijke sociale
staat vóór. Het gelang van de ideolorevolutie zal door dit militaire opgie wordt daaraan dan opgeofferdtreden ertoe gedreven worden in
een communistische revolutie, geVerenigde
Staten, met als misDe
steund door de Sovjet-Unie, te ontsie het democratische kapitalisme,
aarden.
aarzelden geen ogenblik zich te ver-
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OET IS VANZELFSPREKEND, dat
het Westen de strijd heeft aangebonden met het communisme. Wij vinC
de eigen levenswijze nu eenmaal
verre te verkiezen boven dit dictatoriaal
systeem. Maar die strijd moet gevoerd
worden met economische middelen en de
wervingskracht van het democratische
voorbeeld. Democratisch socialisme, niet
in partijpolitieke zin, maar zoals dat in
Europa voor «en goed stuk reeds geldt,
is het enige, en het enig effectieve antwoord op de communistische uitdaging.
De strijd om de jonge landen zal door
het communisme
kunnen gewonnen
worden als daar honger blijft heersen,
onderdrukking en uitbuiting. Als tegenover die landen opbouwende en grootse
sociaal-economische politiek wordt gevoerd, met grootscheepse bijstand door
middel van de Verenigde Naties, krijgt
het communisme daar geen voet aan de
grond. Maar in die strijd tegen het
communisme daar, is de Amerikaanse
militaire politiek een blok aan het
been: een politiek die het communisme
in de hand werkt.
Die militaire politiek van Amerika tegen het communisme is tevens een politiek die zich moeilijk verdraagt met
de gedachte van ontwapening. Het is
niet onmogelijk, dat de aanhangers van
dit militair patroon ook degenen zijn, die
bereikt hebben, dat op het ogenblik een
raketten-programm i in de VS wordt uitgevoerd, dat in strijd lijkt met alle redelijkheid.

**
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HET KLIMAAT van de Koude

Oorlog moet de algemene ontwapening worden bereikt. De collectieve
waan waartoe die Koude Oorlog geleid
heeft, kan de reden zijn dat men in die
■■"
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KAN DIT voldoende zijn.
"PIGENLIJK
J-' Het Murkplan, zoals gezegd al 24

keer herzien, zal ons weer van ettelijke
hectares boezemland beroven. Vóór deze winter heb ik de duizenden smienten
en andere eenden hier nog zien liggen.
Het zal langs de prachtige Wielen veel
doen verdwijnen, wat wij beslist niet
meer kunnen missen. En ten noorden
van Oudkerk, de Wijde Murk, de Ealsemar en alles wat daar verder nog is
Wij moeten zo heel zuinig zijn, met alle kruid en bloem, ons vanouds overgeleverd. In die hele plannenmakerij omtrent het inpolderen van de boezemlanden is nooit rekening gehouden met de
zeer belangrijke nevenfuncties van die
blanke watervlakten: de reiniging van
de bodem, de reserves voor het grondwaterpeil, het instandhouden van oude
flora.
Maar plannenmakers en boeren:
dit heeft niets met recreatie te maken. Alleen maar met het gezonde
verstand. Het probleem van de veehouderij in Friesland is de marktordening, het prijsbeleid, de afzet,
de waardering van het werk. Niet
in de eerste plaats de waterschapslasten, de polderijdijken en meer
land.
In de Wouden hebben wij ons zelf
al een beetje gered op dit punt Desnoods sluiten wij onze bedrijven en
gaan werken elders; dat is niet het
ergste. Erger is het, die zaken te
verliezen, waarin ons hart zich verheugt: een stukje vrije natuur, ruim
en wat wild, met alles wat daarin
en daarboven leeft. Geen recreatie
met hotels, schommels en glijbanen
en jukeboxen. In de zomer een drijftochtje langs een stil water, in voorjaar en herfst hetroepen van smienten over de blanke boezemlanden,
in de winter de ruimten voor de
Het Oudkerkermeer zal behouden blijven, zoals men ons vertelde. Er is van dit
schaatsers, als het toch vriest. Met
een rietwal, een vlakte, met een
mooie driehoekige meer al veel verloren gegaan in de laatste veertig jaar: de
kromme wilgenstruik en biezen,
overgeërfde landhonger was steeds op de oevers bezig. Ook werd dit meer zon
waarin wat vogels en dieren kunbeetje als vuilnisvat gebruikt.
nen schuilen.

ontwapening niet tijdig zal slagen. Wellicht dat beide grote staten zich reeds
zo in het militaire machtspatroon hebben vastgesloten, dat ze niet op eigen
kracht een nieuwe koers zouden kunnen
inslaan. Dan ligt er een grote taak voor
de kleinere landen, voor Europa, waar
beter, zakelijker, en met meer maatschappelijk zelfvertrouwen de werkelijkheid kan worden onder het oog gezien.
Die werkelijkheid biedt veel uitzichten van belang. Kr hebben zich grote
veranderingen voltrokken in de SovjetUnie, een destalinisatie van ver strekkende betekenis, een inzicht in de verdelgingskracht
van het wapen dat
dwingt tot een politiek van coëxistentie,
een conflict met China, dat toenadering
tot Amerika noodzakelijk maakt. Er is
zon groot gemeenschappelijk belang gegroeid, b.v. bij het stopzetten van kernproeven, dat een niet-bereiken van
overeenstemming bijna ondenkbaar is.
Zo is er ook een enorm gemeenschappelijk belang bij de algemene ontwapening. De vraag is of ook hier de bestaande waan kan worden doorbroken,
en het werkelijke belang kan worden
VOOR ZONDAG 30 DECEMBER
gediend, in plaats van de schimmige illusies van een veiligheid door militaiAkkrum N.H. 10 u. ds. Kuipers, v.
re macht.
Oldeboorn, 1.45 u. ds. Mol, v. LeeuwarDe Koude Oorlog heeft de mensheid, den; Dpsg. geen dienst. Bant N.H. 9.30 u.
juist door de technische mogelijkheden ds. Fortuin, v. Emmeloord, 7 u. ds. Beks.
N.H 10 u. wika Elsinga. Banvan de atoomenergie, op het kritiekste Bakkeveen
tega N.H. 9.30 ü. ds. Dijkstra. Nij Beets
punt gebracht in haar geschiedenis. De
mensheid is nu in staat een einde te N.H. 9.30 u. ds. Wagenaar. Beetsterzwaag
N.H. 10 u. ds. H. K. de Wilde. Benedenmaken aan alle armoede, en aan alle Knijpe
N.H. 10 u. ds. Wester. Boelensleven. Het gevaar dat de mensheid aan
Kapel 2 u. dhr. v. d. Hulst, Kerk
haar techniek ten onder gaat, wordt laan
u. ds. Walstra. Bovcn-Knljpe Dpsg.
dagelijks ingescherpt juist door het be- 9.30
geen
dienst. Boijl N.H. 10 u. Bev.-dienst
staan van de Koude Oorlog. Zo kan die
ouderling-kerkvoogden.
Creil N.H. 9.15
zijn
goede
zijde
Koude Oorlog ook
hebben. Hij maakt ons dagelijks bewust u. ds. v. d. Linde, 7 u. geen dienst.Delfvan de noodzaak van de keuze. En strahuizen N.H. 9.40 u. ds. W. A. Bos.
denkbaar is, dat dit laatste conflict bin- Diever N.H. geen dienst; Geref. 10 u. ds.
nen de blanke wereld ten bate van de R. Akkerman, 2.30 u. ds. D. Bergsma;
gehele mensheid zou worden opgelost. Geref. (Vrijgem.) 10.15 en 2.30 u. ds. B.
Wederom is het blanke deel der mens- Wesseling. Duurswoude N.H. 9.30 u. leesdienst. Echten N.H. 9.30 u. ds. Oosthoek.
heid geroepen om orer het wel of wee Frederiksoord
N.H. geen dienst. Gorrevan de gehele mensheid te beschikken. dijk
Dpsg. geen dienst, N.H. 9.30 u. ds.
Zo kan de Koude Oorlog op para- W. Hylkema (gezamenlijke dienst), Herv.
9.30 u. ds. Siemelink. Grouw
doxale manier ertoe bijdragen, dat Kapel
Dpsg. 3 u. ds. C. P. Hoekema, v. Heemhet probleem van de atoomwapenen stede (met NJ3. kerk). HeerenveenN.H.
ten goede wordt opgelost. Al eerder (Sch.) 10 u. ds. Zevenboom, 7 u. ds. v. d.
werkte die Koude Oorlog als positie- Werf, v. Sneek, NJL (Fok) geen dienst,
N.H. (Nijeh.) 10 u. ds. Francke, 7 u. ds.
ve factor: bij de dekolonisatie en bij Zevenboom;
geen dienst; Geref.
de ontwikkelingshulp, die beiden 9.30 u. ds. W.Dpsg.
H. J. de Boer, 2.30 u. ds.
door het bestaan van de Koude Oor- H. Wijngaarden, v. Idskenhuizen; Bapt.
log in hoge mate werden bevorderd. 10 en 4.30 u. ds. Visser; Leger des Heils
Het zou de ironie van de geschiede- 10 u. heiligingssamenk., 4.30 u. jeugd

KERKDIENSTEN

verl. samenkomst, 7 u. openlucht
nis kunnen zijn dat, méér dan iets an- (Dracht),
8 u. apenb. verl. samenk., alles
ders, de Koude Oorlog de mensheid 0.1.v. kap.'s Scheepstra; Filadelfia Gem.
dwong de weg te gaan naar een (Kerkstr. 20) 10 en Bu. dienst; Nieuw
Apostolische Kerk 15.15—16.30 u. dienst,
vreedzame toekomst.
's donderdags 20.15—21.15 dienst. HoomSlt Is de tekst van de laatste in een sterzwaag
N.H. 1.30 u. ds. v. d. Linde.
serie van drie radiovoordrachten, dle
prof. RsUng voor de VPRO-microfoon Jubbega-Schurega N.H. 9.30 u. ds. v. d.
heeft gehouden.

üe Murk, de drukste ijsboulevard van
Friesland.

Linde.

Jubbega

a.d. Vaart N.H. 9.30 u.

VOOR
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dhr. Twijnstra. Katlijk N.H. 9.30 u. ds.
v. d. Wolk, 2 u. ds. Wilman. Langezwaag
N.H. 10 u. ds. J. Francke. Langweer N.H.
9.30 u. dhr. Stroes, v. St. Nic, 7.30 u.
dienst. Luinjeberd N.H. 2 u. dhr. De
Zwart. Nieuwebrug N.H. 9.30 u. dhr. De
Zwart. Nieuweschoot N.H. 2 u. ds. v. d.
Wolk. Nijehorne N.H. 10 u. ds. Houtsma,
v. Wijnjeterp. Oldeberkoop N.H. 10 uur,
Herv. Ev. 10 u. dhr. Visser. Oldeboorn
Dpsg. geen dienst. Oosterzee N.H. 1.30 u.

"

en
dan
wordt

ds. Colenbrander. Oudehome Naphtalie
1.30 u. dienst. Öudeschoot N.H. 9.30 u.
ds. Wilman. Rutten N.H. 9.30 u. ds. Beks,
7 u. geen dienst. Siegerswoude N.H. 10 u.
ds. Rienstra. St.-Johannesga N.H. 9.30 u.
ds. Th. Hettinga. Surhuisterveen N.H.
9.30 u. ds. Eelderink. Terhorne Dpsg.
geen dienst. Terwispel N.H. 2 u. ds. H. J.
Zoethout. Tjalleberd Dpsg. geen dienst.
Tijnje N.H. 10 u. ds. H. J. Zoethout.
Warstiens N.H. 9.30 u. ds. Dijkstra. Wolvega Vrije Geref. 9.30 en 2 u. ds. D. de
Boer.

Borger
onze

interieur
verzorger
"

VOOR MAANDAG 31 DECEMBER
Akkrum N.H. 7.30 u. ds. Scholten
(Oudejaarscoll.), Dpsg. 7.45 u. da. J.
Gorter. Bant N.H. 19.30 u. ds. Beks. Bak.
keveen N.H. 7 u. wika Elsinga. Bantega
N.H. 7.30 u. ds. Oosthoek. Nij Beets N.H.
19.30 u. ds. De Wilde. Beetsterzwaag
N.H. 19.30 u. ds. J. E. Wagenaar. Beneden-Knijpe N.H. 7.30 u. ds. Wester (Oudejaarsd.). Blesdijke N.H. 8.15 u. ds. Burger (coll.). Boelenslaan Kapel 7.30 u. ds.
Eelderink (coll.). Boven-Knjjpe Dpsg.
6.30 u. ds. A. Swerms (coll.). Boljl N.H.
20 u. Oudejaarsdienst. Creil N.H. 19.30 u.
ds. v. d. Linden. Delfstrahuizen N.H. 19
u. ds. W. A. Bos (coll.). Diever N.H.
19.30 u. ds. D. Th. Rutgers, Geref. 20 u.
ds. R. Akkerman, Geref. (Vrijgem.) 2.30
u. ds. B. Wesseling. Echten N.H. 7.30 u.
ds. Colenbrander. Frederiksoord N.H.
7 u. ds. Burger (coll.). Gorredijk Dpsg.
7.45 u. ds. A. Swerms (coll.), N.H. 6.30 u.
Oudejaarsavondd. (coll), Herv. Kapel
7.30 u. dhr. De Haan. Gronw Dpsg. 7 u.
ds. H. R. Keuning (coll.). Heerenveen
N.H. (Sch.) 8 u. ds. Zevenboom, N.H.
(Fok) 7.30 u. Oudejaarsdienst, N.H.
(Nijeh.) 7.30 u. ds. Eggink, van Drachten, Dpsg. 7 u. ds. Hoogslag (Oudejaarsdienst), Geref. 7.30 u. ds. H. J. deBoer
(Oudejaarsdienst). Hoomsterzwaag N.H.
7 u. ds. v. d. Linde. Irnsum Dpsg. 6.45 u.
ds. Langbeek. Jubbega-Schurega N.H.
8.15 u. ds. v. d. Linde (Streekcentrum).
Jubbega a.d. Vaart N.H. 7.30 u. wika
Bult. Katlijk N.H. 7.30 u. ds. v. d. Wolk.
Kortezwaag N.H. 7.30 u. Oudejaarsavond-
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dienst (coll.). Langweer N.H. 7.50 *V
Oudejaarsavonddienst in de Friese
(coll.). Luinjeberd N.H. 7 u. dhr. £
Zwart. Nieuwebrug N.H. Bu. dhr. »
Zwart. Nijehorne N.H. 7.30 u. ds. Boek?*'
Oldeberkoop N.H. 7.30 uur, Herv.
7.30 u. dhr. Bijker. Oldeboom Dpsg- .j
ds. A. Veldstra (coll.). Oldebol*»*,.
N.H. 19.30 u. ds. Berghuis (coll.).
f
zee N.H. 7.30 u. dienst. Popptal»*'!,,
Dpsg. 8.15 u. ds. H. Keuning, v. GroU*Rutten N.H. 19.30 u. ds. Albada.
Emmeloord. St-Johannesga N.H. 20.1'
dj. W. A. Bos (coll.). Sm-hntoUri[f'
N.H. 7.30 u. ds. Walstra. Terhorne DP 5*
18.45 u. da. Gorter. Terwispel N.H. z
ds. H. J. Zoethout. Tjalleberd DP>fL_j*
u. ds. Veldstra, v. Oldeboorn.
N.H. 19 u. ds. H. J. Zoethout Üretf*s
N.H. 19.30 u. ds. Rlenstra. Warr»
8.15 u. ds. Langbeek. Wartena N.H. nlJ#
ds. Dijkstra. Wolvega Vrije Geref. I* v
ds. D. de Boer.
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Ned. Herv. Kerk. Beroepen te *
kaple ca.: A. J. Plug te Blankenhamj,^
Geref. Kerken. Bedankt voor "
(N.0.P.): J. W. de Roo te Sellingen-
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FRIESE KOERIER

Mensen achter het IJzeren Gordijn

Wordt de Russische jeugd vijandigheid
tegenover het Westen bijgebracht?
(Slot)
LJet waren maar enkele weken, die er lagen tussen het ogenblik, waarop de trein langzaam over de Pools-Russische grens reed en dat
waarop we op de terugreis in snelle vaart door de Baltische landen denderer
den. Achteraf heb je het gevoel, een wereldreis te hebben gemaakt;
gebeurde zó veel, dat je je niet kunt voorstellen, dat dat alles met elkaar
zo kort duurde. En toch weet je meteen, dat veel vragen onbeantwoord
de heenzijn gebleven; op de terugreis zijn er zelfs meer vragen dan op
miljoenen
reis. Je zult nooit met enig gezag over dit grote land on deze
wat
mensen kunnen spreken of schrijven; je zult alleen kunnen vertellen
nu met zekerheid
je er beleefde, van uur tot uur. Slechts één ding zul je
over
kunnen beweren: wij, die iedere dag over buitenlandse politiek,
weten
machtsverhoudingen over kansen van oorlog en vrede spreken,
het gordijn,
bijna niets van wat er leeft en wat er zich ontwikkelt achter

dat tussen twee werelddelen opgetrokken

is.

die ter gelegenderen sprekend
heid van de oktoberrevolutie en het

Ik zei haar, dat ik in Moskou niet
in de gelegenheid was geweest, scholen te bezoeken, maar dat ik er
toch graag iets over zou willen weten.

school in een oud, naargeestig, ste-

tedering.

Ze glimlachte en dacht even na.
„Het schoolleven in Rusland is heel
anders dan in Nederland", zei ze
toen. „De

kleuterscholen

moet

je

eigenlijk zien als crèches, die vooral
vader en moegezinnen waarin
der beide werken, goed van pas komen. Soms worden kinderen van zes
of zeven maanden er al dagelijks gebracht. Er zijn kleuterscholen «00r

meifeest.

nen gebouw. Ik moest er 's morgens
om 8 uur zijn en de school was vier
km van huis. Onze groep had school
tot half één 's middags; dan kwam
de tweede groep; ze werken dus met
groepen, want er zijn geen scholen
genoeg en ik heb nu wel gehoord,
dat er nóg steeds scholentekort is.
Elke dag liep ik dus acht kilometer
en dat was vooral 's winters erg; ik
heb die tocht vaak bij 25 graden vorst
gemaakt, want pas als het 30 graden
vroor mochten we thuis blijven. Gelukkig is de koude in Moskou bij zon
lage temperatuur heel wat beter te
verdragen dan bij ons; anders zou ik
het niet overleefd hebben."
We reden langs een open vlakte;
er stonden een paar groepjes kleine
houten huizen. Het treinmeisje bracht
samovar,
verse thee uit de enorme
wagon stond.
een
hoek
van
de
in
die
We woonden in een slecht huis",
de Russische vrouw. Met m'n
ouders, broertjes en zusjes sliep ik in
Onze ledikanten blede woonkamer.
ven daar overdag natuurlijk staan;
m'n moeder dekte ze netjes met
spreien toe."

langs een spaarSoms reden we
stationnetje,
daarna
verlicht
zaam
een
was er weer uren lang alleen
coupeachter
het
diepe duisternis
raam Tegen middernacht ging ik in
omdat
de gang van de wagon staan
slaapplaatm'n medepassagiers de
Russisch
sen uitklapten. Een donker
met
hete
thee
treinmeisje verkocht

zei'

dat nu nog zo?"

kope-

„Bijna overal. Ook in de nieuwe
flats is veel te weinig plaats; er is
een groot ruimtetekort, dat geldt zowel voor de scholen als voor de huizen."

ken per glas.

Ik sliep die nacht weinig; je kunt
je niet zo maar los maken van iets,
dat je een paar weken heeft beheerst.
Je wilt jezelf voor ogen houden dat
je er nog bént en je vreest dat er
straks, bij het passeren van de grens,
plotseling een eind zal komen aan
iets, dat je soms geboeid, »ms
klemd, een enkele keer beangst maar
toch altijd gegrepen heeft. Waarom
laatste uren verslazul je dan
paspen? Reizen is niet alleen een ze"
er
altud
sief ervaren; je moet
beiets aan doen en je steeds heel
op
du
leeft
je
wust realiseren, dat
laogenblik en in dit land, om yeel
ter sommige kostbare ogenblikken
opnieuw te kunnen beleven.
Vroeg in de morgen bleef de trein
bijna een uur aan een klein station
staan. We zaten in een restauratiezonvertrek iets te drinken. Het was niets
hier
was
er
dag, wist ik, maar
dat er aan deed denken. Vee]l menhet
sen waren in werkkleren. Voor
me er
ik
kon
terugreis
op
de
eerst
een beetje mee verzoenen, dat we de
grens naderden.

Ze keek

Vreugde en verdriet
winHet was koud in de zaal en
warme
derig op het perron. In de
trein, waar we na een uurtje.weer
in stapten, had ik een gesprek met
hadden
een paar Russen, die familiedat
deze
ervaren,
al
had
bezocht. Ik
tegenzijn,
vooral
mensen zwijgzaam
crittek
over een journalist; openlijke
zon
ooit
om
ontneemt hen de kans
familiebezoek te herhalen.

even naar buiten en ver-

volgde toen: „We aten drie keer per
dag soep: aardappelsoep, vissoep of
rode koolsoep, die wij borsh noemen."

Ik knikte deskundig, want borsh
was ook in de Intouristhotels een bekende kost. Als je de kool in het
bord laat liggen is de soep heel best
te eten.

dl

:

1

„Toen ik 7 jaar was ging ik naar

Het was op een herfstige dag, dat
ik op de terugreis, in de treincoupe
met zn intieme sfeer van gordijnen
en een schemerlampje voor het raam,
met een tikkeltje weemoed overdach'
dat ik eigenlijk een boek had dichtgeslagen zonder verder te komen
dan het bekijken van de plaatjes en
een vluchtige blik op de tekst, die
er naast stond.

saccharineblokjes voor enkele

—

die als toerist naar Moskou was gegaan. Ze sprak behoorlijk Nederlands;
haar accent deed me even
aan
Margaret denken, maar zonder ver-

Eigenlijk was dat gesprek een
beetje ontmoedigend voor me. Ik heb,
dacht ik, maar een heel klein beetje gezien. Op dat ogenblik besefte ik,
dat ik vooral zo weinig van de kinvan hun schoolgaan,
deren wist
hun spel, hun vreugden en verdriet.

—

Toch vulde ik in het gesprek met
de nu in het buitenland wonende
Russen die hiaten in m'n kennis van
het dagelijks leven in de grote Russische steden een heel klein beetje
op. Tegen de middag, toen we door
een bosrijke streek reden en het gesprek in de coupé over wolven en
beren ging, kreeg ik wat contact met
een nog vrij jonge Russische vrouw,
die ook op de terugreis naar Nederland was. Ze had een jaar of wat
geleden haar land verlaten door haar
huwelijk met een Nederlandse man.

Het is of Lenin in het Kirof-stadion
te Leningrad met de tienduizenden
bezoekers méé kijkt.

Een Klein station, ergens aan de
spoorlijn tussen Moskou en de Poolse
grens.
kinderen tot en met drie jaar en
voor iets oudere. De kinderen worden verzorgd door vrouwen, die door
hen gewoon bij de voornaam worden
genoemd".
„Moet je er voor betalen?" vroeg
ik
„Nou, en of. Mijn moeder betaalde iedere maand veertien roebei
voor ons en ze kon die heel moeilijk

missen".
Zo begon ons gesprek over kindervreugden en kinderverdriet.
zijn er bij dat vroeKindervreugden
ge schoolleven zéker: het spelen,
de liedjes, de feestjes op moederdag
misschien minder tot deze kinen

—

„En verder enkele keren per dag

aardappelen. De ochtendmaaltijd bestond meestal uit opgebakken aardappelen en opgewarmde soep. Vlees
kregen we bijna nooit; wél eens paddestoelen en soms eieren. Bij elke
maaltijd kregen we een paar sneden
brood zonder boter."

„En is dat ook nu nog het dagelijks

menu?"

al het geval is. Maar in Kusland kunnen de dingen van de ene dag op de
andere veranderen, dat wel."
Daarna vertelde de vrouw nog wat
over de winterse vreugden; ijs en
sneeuw brengen niet alleen moeilijkheden met zioh mee, maar ook veel
pleziertjes, zoals het skiën op de skibanen in de parken.
Dat bracht ons gesprek op de sport
en meteen had ik een voorbeeld, dat
er op wijst dat het scheppen van een
vijandige verhouding tussen oost en
waarop het onderwijs dus
west
lang'niet algezou kunnen wijzen
meen is. Vooral door de initiatieven
van m'n collega, wiens sport-interessen net iets groter zijn dan de mijne, gelukte het ons in contact te komen met drie Russische sportjournalisten. Met hen bezochten we het
grote Kiref-stadion in Leningrad, dat
plaats heeft voor 100.000 toeschouwers. We, zagen er een voetbalwedstrijd tussen Leningrad en
Riga,
twee clubs, die in de hoogste regionen spelen.

—

„In de meeste gezinnen wel. Misschien is er nu eens een koekje bij
de thee; onze enige luxe was, dat we
een enkele keer boter op het brood

—

Rusland

kregen."

door

„Voorlichting"
„Hebt u de indruk, dat de levensomstandigheden zo
langzamerhand
beter worden?"
Ze haalde de schouders op.

„Weinig", zei ze alleen maar.
We zaten een poosje zwijgend te-

genover elkaar.

„Ik zal u iets vreemds vertellen",
zei de vrouw tenslotte. „Toen ik naar
Nederland reisde, waar m'n man
toen al weer was, rustte m'n moeder
niet eer ik een grote hoeveelheid dekens meegenomen had. Ze hadden
haar verteld, dat in het westen veel
te weinig huizen zijn en dat de mensen er soms aan de kant van de weg
moeten slapen omdat er geen onderdak is."
„Dat zijn toch zo maar losse praatjes?"
Ze schudde het hoofd.

„Dat zijn het niet. U vroeg naar het

schoolleven. Ook daar werd ons al
geleerd, dat het in het westen veel
slechter is dan bij ons en dat de ka-

pitalistische systemen volkomen falen. We kregen ook te horen, dat deze landen oorlogszuchtig zijn en hetgeen door Lenin, Stalin en Chroesjtsjof is opgebouwd, willen vernietigen. De spelletjes, die we leerden,
waren soms nogal militair."

„Maar misschien is alles in deze
tijd van dooi wat vriendelijker geworden?"
Ze zei nog: „Ik heb op deze reis
niet de indruk gekregen, dat dat nu

Pieter Terpstra
Met deze journalisten hadden we
hoe moeilijk we door de slechte
kennis van de wederzijdse talen ook
een gesprek konden voeren —een
bijzonder hartelijk contact. Achteraf
kan ik niet eens precies omschrijven
wat het precies was, maar de vonk
sprong even over. Er werd geen
woord over de politiek gesproken en
er werd op niets gepocht. Een flesje bier, een boterham met vlees, een
blik van verstandhouding, het ontruimen van een reeds bezette stoel en
een amicaal, collegiaal afscheid met
de beste wederzijdse wensen
daar
kwam het voornamelijk op neer. En
een uitwisseling
van sportwetenschap, waarbij ik deze aanwezigheid
van m'n meer deskundige Nederlandse collega prees, niet te vergeten. Ik zei later tegen hem: „Het is
geloof ik toch waar, dat sport de
volkeren v_. broedert".

—

—

Het gordijn
waren al dicht brj de Poolse
We grens
toen er een eind kwam

aan mijn gesprek met de vrouw. Een
controleur kwam langs de coupes
om het aantal roebels, dat we over
hadden gehouden, te noteren. Hij

Poolse meisjes als toeristen m Moskou. Ze zijn beter gekleed dan de
Sowjet-vrouwen.
ging ook heel nauwkeurig na
of alle
personen die volgens zn lijst die dag

Rusland weer zouden verlaten, aanwezig waren. Maar te véél mochten
er ook niet uit en daarom werden de
zittingen van de banken gehaald om
te kijken of iemand, die tóch liever
op onopvallende wijz-; Rusland zou
willen verlaten, zich misschien verstopt had.

Ik vroeg aan de gewezen Russin:
„Wat denkt u, nu u over de grens
gaat?"

Ze antwoordde: „Ik heb deze weken elke dag gevoeld, dat ik hier
thuis hoor".

Meer niet. Ik zag haar 's avonds
pas terug. Toen waren we inmiddels
al in Warschau.

Warschau - ja, daar eindigt
Jn dit
reisverhaal.

Ik had even
het gevoel, dat ik toen al terug
was. Ruim een jaar geleden was ik
ook in de Poolse hoofdstad geweest en er was zoiets dat men dan
„een blij herkennen" noemt. De
terrasjes, de etalages en lichten die
groter en kleuriger zijn dan
in
Moskou, de vrolijker mensen en
vooral de bijzonder mooie vrouwen. Ik had de avond, die ik er
doorbracht, telkens het gevoel, dat
ik al weer aan onze kant van het
gordijn was en toch was ik nog in
een uitgesproken communistisch
land. Ik moest mezelf heel opzettelijk voorhouden, dat ik dit Warschau niet al te veel moest idealiseren. Tenslotte is Leeuwarden er
ook nog. Maar het gordijn, dacht
ik, optimistisch achter een glas
wodka, kan misschien ooit wat
doorzichtig worden, als de Russen
eerst maar een beetje vrijer ademen. Zoiets als deze mensen hier.
Ik was erg vredelievend die avond;
dat kwam van het licht, de pianist
in het restaurant, die Chopin speelde, de wodka, de mooie vrouwen
en het vooruitzicht, de mijne de
volgende avond weer in de armen
te sluiten.

—
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Demonisch spel van Jackie
Davies op hammond-orgel
Milt Herth in 193&-1939
Sedert
het
duidelijk maakhet electronische hammondte,
voor
wat

eerst

orgel voor de jazzmuziek kon betekenen, heeft het instrument ver-

schillende stadia van vervolmaking
doorgemaakt. Wie hoort welke demonische geluiden Jackie Davis uit
dit instrument weet te ontketenen,
beseft dit terdege.
Terwijl in de dagen van Milt Herth
de aanwending van het scherp geskandeerde akkoord al novum genoeg was, om er verrast bij stil te
staan, frappeert op de 30 jaar later
gemaakte Capitol EAP
4—1686
gevarieerdheid
(’6,25) vooral de
van intonatie. Jackie Davis buit deze op aggressieve wijze uit, agres-

Tussen saffier
en draaitafel

.

slef Is trouwens ook zijn speeltrant,
die steeds vol verrassingen zit Zijn
orgelspel bezit een machtige „drive"
en is sterk geladen, maar zijn éénvinger Improvisatie» zijn in contrast
hiermee fijnzinnig en getuigend van
een groot improvisatevermogen. Het
best geslaagde nummer van Davis,
die met Jhnmy Smith en Milt Buckner tot de meest vooraanstaande
behoort is wel
jazzorganisten
„Sweet Sue, Just You". Verder zijn
opgenomen „Time On My Hands",
„The Song Is You" en „Stompin At
The Savoy'. Veel waardering ook
voor de begeleiders: de "roetiné's Irving Ashby (gitaar) Joe Comfort
(bas) en Weddie Morris (drums). De
opnamekwaliteit is af.

Vokaal vakwerk
Met Verve EPV 5190 bewijst Ella
Fitzgerald, dat ztj nog vooraan loopt
ln het koor van jazzvokalisten. Haar
stem klinkt helder en uitgerust en
geeft van die verrassende „overslagjes" in „Night In Tunesla", „Stella
By Starligfot", „My Rêverie" en
„Round Midnite" (’6.25). Vokaal
vakwerk ook van de beroemde Barry Sisters. Op Roulette RL 21116
(’3,60) zingen ze brJ_onder aantrekkelijk het Jiddische „Yuh, Mem Tiere
Tochter", dat Ik prefereer boven
„Vyoch, Tyooh Tyoch".
Andy Williams wordt wel „The
Vouce of the '60'a' genoemd, op
grond van een nog ateeds stijgende
populariteit. Dat deze niet alleen berust op allerlei trucjes en „gimmick's" en Williams zijn stembanen
den gebruikt om te zingen
blijkt uit zijn interpregoed ook
prachtige
tatie van Gershwin's
Belleve
You
„Don't
„Summertime".
It" is van lichter kaliber. (CBS AAL
106; ’3,60).
Te waarderen is ook nog wel wat
een zekere Big Brown op hammondMr.
orgel presteert met „Hello
meer uit ritmisch dan muBrown
maar in „Hey Bazikaal oogpunt
barebop" slaan de golven toch wel
wat al te hoog op. (Palette PB 40126
3,60). Het door Dcc Dcc Sharp gezongen „Night" is m.i. te verkiezen
boven „Ride". Wat een gespierde

—

—

—

—

’

van BOEK tot BOEK

Onderstaande partij werd gespeeld
tijdens de ontmoeting Sneek—Workum.
J. de Vries,
H. de Boer,
Workum
Sneek
Wit
Zwart
1. 33—28
18—22
12—18
2. 38—33
3. 32—27
19—23
4. 28X19
14X23
5. 34—29
23X34
20—25
6. 40X29
7. 37—32
17—21
verhinderen.
Teneinde 32—28 te
22x31
8. 31—26
10—14
9. 26x37
14—20
10. 42—38
20—24
11. 47—42
12. 29X20
25X14
Met vrijwel gelijk spel.
s—lo
13. 33—28
7—12
14. 39—33
I—7
15. 44—39
21—26
16. 39—34
11—17
17. 45—40
17—21
18. 34—30
19. 30—25
21—27
Overweging verdiende 14—19.
26x17
20. 32x21
7—ll
21. 40—34
16—21
22. 50—45
21—26
23. 43—39
17—22
24. 49—43
11X22
25. 28X17
14—19
26. 34—30
10—14
27. 39—34
2—7
34—291
28.
vanwege
verhinderd
is
nu
19—23
33—28.
26X37
29. 37—31!
6—ll
30. 41X32
19X30
31. 30—24
Voorkeur verdiende 46—41—37.
11—16
32. 25X34
7—ll
33. 42—37
12—17
32—28
34.
B—l 2
35. 45—40
14—20
36. 43—39
Na 16—21 zou een grote afruil kunnen volgen door 29—23 (18x29) 33x24
(22x31) 36x18 (13x22) met ongeveer gelijk spel.
3—B
37. 35—30
20—24
38. 30—25
Interessant spel zou 30—24 hebben gegeven.
15X24
39. 29X20
22—27
40. 34—29
18—23
41. 29X20
13X15
42. 28X19
S—U
43. 33—29
12—18
44. 39—33
18X29
45. 29—23!
B—l
46. 33X24
3
22
17—
47. 38—33
13—18
48. 40—34
49. 34—29
Stand na de 49e zet van wit:
Zwart: 4, 11, 14, 15, 16, U,_22,27.

Andy

stem heeft deze jongedame! (Cameo
Parkway

CP 26.363; ’3,60).

Schubert symfonieën
Schubert noemde zijn Vierde
Franz
Symfonie „de tragische". Noch

deze constatering, noch het feit, dat
de compositie in e-mineur is geschreven, maken het voor de toehoorder
duidelijk, waarin dan feitelijk het
tragische element zit. Zeker, er zijn
wel lyrische passages aanwijsbaar,
(het andante con moto), maar het
geheel ademt toch veel eerder een
sfeer van luchthartigheid, dan van
tragiek. Op de VOX-lp GBY 11060—
30 cm geeft niemand minder dan
Otto Klemperer met het Parijse Lamoureux-orkest een uitvoering met
een minimum aan emoties. Dit geldt
speciaal voor de eerste drie delen.
Wie zijn interpretatie vergelijkt met
die van Sir Adrian Boult met het
Londens Filharmonisch Orkest op
MMS zal direct de verschillen opmerken. Boult's interpretatie is niet
„sec". Deze laat zijn gevoelens wat
de
meer de vrije loop, waardoor
symfonie meer kleur krijgt en prettiger klinkt. De onder Klemperer's
leiding tot stand gekomen uitvoering

Williams
is echter iets meer op Schuberts etikettering gericht. In het slotdeel
laat Klemperer de teugels wat meer
vieren en geeft hij het „allegro" een
veel Juichender toets dan zijn Engelse collega, die het tempo wezenlijk
te laag houdt. Het is jammer, dat
de opnamekwaliteit bij
Schuberts
vierde te wensen overlaat. De orkestklank is niet doorzichtig, eerder
klinkt de muziek droog. Een kwestie van akoestiek? Klonk Mozart al
door in Schuberts vierde, de eveneens in 1816 gecomponeerde Vijfde
Symfonie zou bijna voor een hommage aan deze grootmeester kunnen
doorgaan.

Het meest opvallende is hier wel
de veel betere opnamekwaliteit. Hier
is ineens wél die doorzichtigheid en
kleur, die we zo zeer op de keerzijde
de
microfoons
misten, maar
stonden dan ook op een geheel andere plaats (Wenen) opgesteld en
het orkest was de Wiener Symphoniker onder Rudolf Moralt. Wat tot
stand kwam is een bruisende hartverwarmende vertolking van dit niet
diep-gravende, maar tot in de subtielste details melodieuze werk.
DONALD DISC.

—

’

Oplossing probleem

no. 14
Auteur A. Mantel
Zwart: 7 schijven 2, 6/9, 20, 30.
Wit: 8 schijven 11, 17, 27, 29, 38, 39,
43, 45.
Oplossing: 17—12 7xlB gedw. 29—23,
38—33, 39—34, 45x12! wint.
Probleem no. 17
Auteur N. N.

Zwart 12 schijven 3, 7, 9, 10, 12, 13, 18,

23, 29, 35, 36.
Wit 12 schijven 16, 21, 22, 27, 34, 38, 40,
41, 44, 47, 48, 50.
In onze vorige rubriek stond als tegenspeler van de heer Cremer abusievelijk vermeld A. Zwart. Dit moest zijn de
heer A. Talsma van Rinsumageest.

Oplossingen worden gaarne ingewacht
vóór 23 januari a.s. bij H. de Boer, Johan
Willem Frisostraat 113, Sneek.

Damcompetitie
Woudsend

—

WOUDSEND
Damclub „Eensgezindheid" Woudsend. Uitslagen gespeelde
competitie wedstrijden.
Ie klasse A. Bruinsma—S. Reekers
o—2, J. Dantuma—C. v.d. Brug I—l, H.
Visser—W. H. Atsma 2—o, S. Reekers—
C. v.d. Brug afg.p. I—l, W. H. Atsma
—W. de Vries 2—o, H. Visser—A. Bruinsma 2—o
2e klasse J. J. Brjlsma—A. Hoekstra
o—2, M. Faber—J. Faber I—l, W. Visser—J. Witte veen o—2, A. Hoekstra—Tj.
Glashouwer o— 2, J. Witteveen—P. de
Boer I—l, Tj. Glashouwer—W. Visser
2—o, P. de Boer—J. Faber Sr. o—2

Ter gelegenheid van het 35-

-jarig bestaan van de

damclub „Himme-

lum" is is hotel Gaasterland te Rijs een
groot damtoernooi gehouden, met meer
dan 90 personen, ook veel jongeren,
verdeeld over vier klassen.
De uitslag is:
Hoofdklasse: 1 W de Vries, Sondel 6
pnt. en extra prijs; 2. J. Hottinga, Eind.
hoven en R. de Jong, Oudemirdum elk
3 pnt..
Eerste klasse, groep A: 1. D. Heeringa, IJlst 4 pnt.; 2. J. Stegenga, Bolsward 4 pnt. (na loting). Groep B: I. B.
Bouma, Hommerts 5 pnt.; 2. F. Folkertsma, Koudum 4 pnt.. Groep C: 1.
K. Nijdam, Sneek 4 pnt.; 2. A. Bergsma,
Hommerts 3 pnt.. Groep D.: 1. P. van
der Veer, Sondel 6 pnt.; 2. P. Homstra,
Koudum 3 pnt.. Groep E.: E. de Vries,
Jutrijp 4 pnt. n.1.; 2. S. W. Mermans,
Jutrijp 4 pnt. Extra prijzen in klasse
I: Ie P. van der Veer. Sondel en 2e B.
Bouma, Hommerts.
Tweede klasse: Groep I: 1. J. Schotanus, Oudemirdum 6 pnt.: 2. B. Kooistra,
Pingjum 3 pnt.. Groep 2.: 1. D. S. de
Vries, Koudum 6 pnt.; 2. E. Bruinsma,
Pingjum 4 pnt.. Groep 3: 1. Ids Schots,
Oudemirdum 5 pnt.; 2. M. H. Wijnalda,
Pingjum 4 pnt. Groep 4: 1. J. Hepkema,
Wijckel 5 pnt.; 2. G. Baukema, Nijemirdum 3 pnt.. Groep 5: 1. R. Akkerman,
Sneek 6 pnt.; 2. B. de Jong, Ntjemirdum 4 pnt.. Groep 6: 1. Th. Leentjes,
Sloten 5 pnt.; 2. J. Hoekstra, Nijemirdum 3 pnt. (na loting met A. Wiersink,
IJlst 3 pnt.).
Derde klasse: Groep 1: 1. C. Kok,
Oudemirdum 4 pnt.; 2. J. Haga, Hemelum 3 pnt. (na loting me' L. Leentjes,
IJlst 3 pnt.). Groep 2: 1. J. Stobbe, Hemelum 6 pnt.; 2. S. de Leeuw, Amersfoort 4 pnt.. Groep 3: 1. D. Visser, Oudemirdum 5 pnt.; 2. G. Haga, Hemelum
4 pnt. Groep 4: 1. J. Hospes, Oudemirdum 5 pnt.; 2. O. Stobbe, Hemelum 4
pnt.. Groep 5: Ontbrak. Groep 6: 1.
Joh. v. d. Goot, Nijemirdum 6 pnt.; 2. J.
de Jong, Oudemirdum 3 pnt.. Groep 7:
1. W. Eppinga, Nijemirdum 5 pnt.; 2. P.
Kerkstra, Hemelum 4 pnt.. Groep 8: 1.
H. Willermans, Jutrijp 5 pnt.; 2. P. de
Boer, Woudsend 4 pnt.. Groep 9: 1.
H. Homstra, Sondel 6 pnt.; 2. H. Osinga, Oudemirdum 4 pnt.
Extra prijzen in de 2e klas: 1. J. Schotanus, Oudemirdum (na loting met R>
Akkerman, beide 6 pnt.) 2. D. S. de
Vries, Koudum.
Extra prijzen in de derde klasse: 1. JaO
Stobbe, Hemelum; 2. J. v. d. Goot, Nijemirdum.
Een prachtig en sportief damtoernooi!
Bijzonderheid: Voor de 4e maal wist
W. de Vries, Sondel op een Kerstdamtoernooi aan de spits te komen in de
hoofdklasse.

Bekende personen, die in
*>u/ö"1962 heen gingen

In deze «tand vervolgde zwart met
18—23?, waarna de partij bij het juiste
tegenspel niet meer te houden
Vervolgd had moeten worden met 4—9.
2

S£&
ff
52.' 28-23!
53. 46X37
54. 48-42
55. 36—31
"Sfi 23X12

o?!
58.

7-32gedw.
-?2X

?J
11_3"
16-21
13—18
17X8

21-26 gedw.

8-13
31-27
2
59. 27—22
13-18
60. 22-17
17-U
61.
18-23
62. 24X15
zv
23
11—7
63.
Na 7—l kan dan weliswaar volgen
verzwart (31-36) 1x34 (36-41), doch wix
door
wegens
overmacht
liest dan
42—37 en 34—23.
Wit liet aan 7—l voorafgaan
31X22
64. 32-27?
29—ói
65. 7—l
zwart na
tevoren,
dat
overzag
van
Wit
33—38.
I—6 kon „plakken" door
Wit probeerde nog
14X25
66. 26-31
33—<58!
67
I—6
22—27
68. 42X33
besloten,
daar
werd
waarna tot remise

°~*?i

lf-20

—

hel

—

—

wit niet meer kan voorkomen, dat zwart
de damlijn bereikt.
Hier ontsnapte zwart dus door één
kleine onnauwkeurigheid van de tegenpartij aan een zekere nederlaag.

—

Rijs

Wit: 24, 25, 29, 33, 36, 37, 46, 48.

Sterrenhemel in januari

In de maand januari vragen de speciale aandacht:
één kleine planeet (de planetoide Pallas), twee grote
De
van een kind
planeten (Venus en Mars) en twee verduisteringen (een
Een der belangrijkste debutanten in gedeeltelijke maansverduistering en een ringvormige
Westduitsland was vorig jaar Thomas zonsverduistering).
Pallas behoort tot de enkele kleine planeten die met
Valentin. Zijn eerste roman „Hoelle fuer
etteKinder" is voor mij tot nu toe onvergete- een prismakijker zijn waar te nemen; de overige
zijn zo klein (een diameter van minlijk gebleven hoewel het al meer dan lijke duizenden
een jaar geleden is dat ik dit boek heb der dan 250 km) dat voor het waarnemen in elk geval
besproken. Er is aanleiding nog eens dit andere hulpmiddelen nodig zijn dan een prismakrjker of
aeDUut in herinnering te brengen nu er een eenvoudige astronomische kijker. In het eerste debij Tijl in Zwolle een Nederlandse vercennium van de vorige eeuw zijn vier planetoiden onttaling van is verschenen. Ik hoop dat dekt, waarvan Pallas de tweede was. Niet alleen dat de
degenen die geen of moeilijk Duits lezen planetoiden uitzonderlijk klein zijn, ook zijn hun banen
de gelegenheid zullen benutten om ken- niet beperkt tot het gebied van de dierenriem, en als
nis te nemen van „De hel van een kind". op 5 januari 's nachts om 2 uur Pallas recht tegenover
Dit aangrijpende en bijzonder goed ge- de Zon komt te staan, bevindt hij zich in het eterreschreven boek is dat alleszins waard. beeld Grote Hond: een sterrebeeld, dat, ondanks zijn
Vertaler Jaap van de Merwe heeft redenaam, buiten de dierenriem valt. De helderste ster van
maakt echter deel uit van
Sirius
lijk werk geleverd al ontkomt men niet de winterzeshoek
aan de indruk dat hij zijn werk wat al de Grote Hond, en zo is dit sterrebeeld zeer gemakkelijk aan de hemel te vinden.
te haastig heeft gedaan (’7.90).
Venus is momenteel „morgenster", hetgeen betekent
dat hij vóór de Zon uitloopt; op 23 januari 's nachts om
Het werk van de advocaat
4 uur bereikt Venus zijn grootste afstand tot de zon,
hetgeen tot gevolg heeft dat, vanuit de Aarde gezien, de
Over advocaten en over hetgeen tot linkerhelft van Venus is verlicht. Het is „eerste kwarhun werkterrein en hun taak behoort betier" voor Venus ,want na 23 januari wordt de afstand
staan nog altijd vele misverstanden. Onvan
Venus tot de Zon, alles weer vanuit de Aarde gezien,
bekendheid met het onderwerp is daar- voortdurend
kleiner, hetgeen tot gevolg heeft dat Venus
van als regel de oorzaak. Mr. D. Sanders, «oioiHoiiiir vol" vaat worden. Echter
lange jaren advocaat te Zwolle, had daar
de planeet achter de zon om- deelte van de beschaduw van de Aarde
(terecht) geen vrede mee. En nu hij „rus- doordat
wordt
gaat
de afstand Aarde-Venus en dit betekent dat het zonlicht op de
tend" is vond hij de tijd tot het schrijven voortdurend groter,
waardoor, ondanks Maan slechts zeer weinig wordt afgevan een bijzonder instructief boekje. In
vol-worden van Venus, de helder- zwakt. Elke maansverduistering ver~De advocaat met raad en daad" is in het
toont nog weer een eigen karakter in
toch afneemt.
een twaalftal leesbaar geschreven hoofd- heid
hoofdzaak als gevolg van het feit dat het
helderheid
van
Daarentegen
gaat
de
stukken een goed beeld gegeven van al
vlak, waarin de Maan om de Aarde
hetgeen er samenhangt met de advoca- Mars steeds toenemen; Mars -heeft als draait, en het vlak waarin de Aarde om
schijngestalten
buitenplaneet
geen
doch
tuur. Mr. Sanders heeft daarbij vooral
de Zon draait, een hoek met elkaar maaan leken gedacht, lijkt het, al heeft hij In januaribeweegt zij zich van deKreeft ken van ongeveer 5 graden.
de
afstand
uiteraard de verleiding niet kunnen (en naar de Leeuw, waardoor
Ook de zonsverduistering op 25 januawillen?) weerstaan om hier en daar op- tot de Aarde steeds kleiner wordt en
merkingen te maken die vooral bedoeld Mars steeds duidelijker zichtbaar wordt. ri 's middags om ongeveer kwart voor
De maansverduistering in de nacht drie is van een speciaal type, dat als
zijn voor jonge, aankomende advocaten.
Prof. mr. R. P. Cleveringa schreef voor van 9 op 10 januari, iets over het mid- „ringvormig" wordt aangeduid. Op 25
dit nuttige boekje een ten geleide (Uitg. dernachtelijke uur, is nauwelijks waar- januari is de afstand Aarde-Zon juist het
gevolg
Van Loghum Slaterus, Arnhem; 3.90). neembaar; de Maan gaat door een ge- minimum gepasseerd met als

RIJS

te

1

jan. Jan Mulders, 87 jaar te Rotte- 26 april. Pieter F. Horjus, 75 jaar, t»
valle, oud-kantoorhouder
PT.T.,
Harlingen, voorheen te Oostermeeft
oud-raadslid en oud-wethouder (oud
bekend zakenman en amateur-ar*
voorzitter van vele dorpsverenigincheoloog.

gen.
4 jan. Sieger S. Visser, 71 jaar te Joure, oud-evangelist en hulpprediker
in verschillende dorpen in Friesland.
13 jan. Timo Herman Huges, 54 jaar
te Deinum, mede-directeur van de
N.V. Halbertsma's fabrieken
te
Grouw, vice-voorzitter Kamer van
Koophandel in Friesland.
17 jan. Lykele de Boer, 71 jaar te Harlingen, oud-vakbondsbestuurder, oudraadslid en -wethouder van Harlingen.
27 jan. Drs. Herman J. Meekes, 51
jaar, te Wijtgaard, pastoor aldaar.
7
maart. Mr- Saco Richard Wolters,
75 jaar te Oranjewoud, oud-kantonrechter te Heerenveen.
27 maart. Ds. Tjaardinus
Heermus
Hoeksema, 65 jaar te Oosterwolde,
geref. predikant aldaar.
29 maart. Samuel van der Schaaf, 85
jaar, te Midlum, 40 jaar raadslid
van Franekeradeel, bestuurder van
waterschappen en tal van agrarische coöperatieve organisaties.
30 maart. Jan Elizes van der Meer,
36 jaar, te Winsum, boer en amateur-historicus, spec. van Baarderadeel.
31 maart. Pieter Eeltje Hofstee, 56 jaar,
te Heerenveen, controlerend arts aldaar.
5 april. Petrus van der Maën, 65 jaar,
te Sint Jacobi Parochie, notaris aldaar.
12 april. Andries Sytze van der Veer,
61 jaar, te Grouw, aannemer, bestuurder van verscheidene plaatselijke verenigingen op sociaal en cul.
tureel gebied, consearvator gem.

museum.

15 april. Luite Pljlman, 75 jaar, te
Heerenveen, oud-notaris te Wolvega.

15 mei. Durk Sloothaak, 53 jaar,
Drachten, adj-directeur bouwmaterl'
alenhandel, sedert 1945 raadslid van
Smallingerland voor de C.H.U.
17 mei. Jhr. mr. Willem Hendrik Na*
huys, 79 jaar, te Driebergen, oud'
officier van justitie te Leeuwarden
(1931—1947).
4 juni. Ds. Felix van der Wissel, &
jaar te Dieren, cm. predikant dfi*
Doopsgezinden te Leeuwarden, bc*
stuurder Alg. Doopsgez. Sociëteit.
11 juni. Hendrik Doevendans, 66 jaar

*"

voor Russen

1

10

.

1

12
18
8

8

„betrekkelijk"

—

WASHINGTON (Rtr)
Volgens een
rapport van een Amerikaanse delegatie, 27
die in augustus en september een bezoek heeft gebracht aan dammen en
energiecentrales in -de
Sowjet-Unie,
heeft premier Chroesjtsjof gezegd, dat 20
de ruimte slechts een gebied Is, dat de

dat de zonneschijf groot is en het de Sowjet-Unie

Maan niet gelukt haar volledig voor het
oog van deAarde-bewoners te bedekken;
er blijft een ring zichtbaar. Echter in
Nederland gaat de Maan op 25 januari
niet over de Zon heen doch eronderlangs, zodat de verduistering slechts is
te zien in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.
(Advertentie LM.)

grotere wetenschappelijke

ere*

°'

Ruimte-onderzoek

—

**

Sneek, drukker, voorzitter,

voorzitter of bestuurslid van ver*
schillende organisaties, vooral
dam- en voetbalgebied.
juli. Engbert N. Mulder, 66 jaar, &
Rotsterhaule, voorzitter of bestuur 86'
lid van onderscheidene plaatselijk
verenigingen.
juli. Pier Eringa, 83 jaar, te Bt»l'
tenpost, van 1910-1917 burgernee*'p
ter van Hemelumer Oldeferd en v3
1917-1941 van Achtkarspelen.
Heerenveen, kol. b.d. bij de Land'
macht en hoofd der 8.8., kri"*
Friesland B.
aug. Jan Walings Dijkstra, 95 jaB
te Leeuwarden, oud-directeur
kweekschool Heerenveen en v e
d
heen vooraanstaand man in
Friese beweging.
aug. Gerrit F. Hoekstra, 64 jaar,
Hallurn, bekend man in de wiele*'
sport in Friesland.
aug. Hendrik Hermanus Menald8
61 jaar, te Sneek, raadsheer bij
Gerechtshof te Leeuwarden.
sept. Tjerk Meijer, 79 jaar, te
warden, lange jaren onderwijzer «i
organist te Dronrijp, bestuurder v 8
vele verenigingen aldaar en tro»
hoofdbestuurslid van de Bond
Zangkoren in Friesland.
sept. Jan J. van der Laag, 74 j«Bfj
te Hollum op Ameland, van y
af wethouder van Ameland en 'd 8
werkzaam in een groot aantal vn
ties.
sept. W. J. de Jong, 64 jaar,
Sloten, pastoor van de Par<jS»ealdaar, voordien (tot 1955) te e
renveen.
okt. Tjitse Pieter Wind, 68 jaar,
Harlingen, directeur
RotterdaJ"
Bank en bestuurder van tal van *
delijke verenigingen en instantie»okt. Sake Hedzers Castelein, 75 JBB
te Jorwerd, man van grote n geen activiteit in het plaatselijk e° e ju
meentelrjk verenigingsleven en e ,
de kerk, oud-raadslid van Baar
radeel.
nov. Gosling Mol, 52 jaar te
warden, bekend figuur in mUZI eu
kringen, dirigent van korpsen

''
°°l
**

'

*

**

kennis oplevert, maar materieel niets.
Chroesjtsjof zei in' een gesprek met
de Amerikaanse minister van Binnen- -22
landse Zaken, Stewart Udall, de leider
van de Amerikaanse delegatie, niet van
mening te zijn, dat de Russen beslist
de eersten moeten zijn die voet op de
maan zetten. Maar zij zouden daar ook
niet te laat moeten komen. Het belang- 19
rijkste was nu energie en industrie.
Het ruimte-onderzoek verschafte wel
componist.
prestige maar het was toch niet het
belangrijkste, aldus heeft Chroesjtsjof 5 dcc. Jacobus G. Hofstra, 75
volgens het rapport van de AmerikaanJoure, secretaris van de Bond
se delegatie gezegd.
Landpachters en Hypotheekboer

*£

£

* .

s
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H.N. WERKMAN
grootheid in verborgenheid
„EEN MAN, die via de druktechnieken vorm gaf aan prachtige grafische kunstwerken, die echter
zo schreef de verslaggever van de FK
eerst na zijn dood op de juiste waarde werden geschat"
(FK van zaterdag 22 december) over H. N. Werkman, naar aanleiding van de opening der tentoonstelling in Leeuwarden. Deze korte volzin geeft lapidair, maar precies, de caesuur aan in de waardie paar woorden pakken aan en laten
dering van Werkmans kunst: „echter eerst na zijn dood
niet los met hun aangrijpend „waaróm?" dat ze in zich meevoeren, nooit uitgedacht, nimmer restloos

—

...,

te

beantwoorden.

r\EZE CAESUUR heeft iets van de afgrond aan zich. Ze valt volledig samen
U met de
land met
schrikkelijke weken en dagen van de bevrijding van
name van het Noorden, van zijn stad, Groningen. Het leek wel alsot het landschap van zijn leven, waarin hij anoniem en verborgen was rondgegaan, achter hem gewelddadig moest worden weggebombardeerd, opdat de kunstenaar
kon verschijnen. Enkele dagen daarvoor was de mens Werkman verdwenen in
die afgrond, anoniem, een mens onder andere ten dode gedoemde mensen,
een der hunnen, in zijn dood niets anders dan hij had geleefd, verborgen.

ons;

ren hebben de andere leden van De Ploeg

«

makkelijk in het maken van verwijten.
Doch de werkelijkheid is anders:
ieder van de bent had zijn eigen
weg te gaan, al gingen ze die weg
voor een deel ramen. Hier valt niets
te verwijten. Bovenal echter: is ware grootheid niet steeds lang, lang,
onherkend, met name door degenen
die met de betrokken mens de ge-

PAAR DAGEN later viel ook een deel van de oude binnenstad van GroEENningen
in puin en as. Daaronder ook die van de Guldenstraat, naar de kant
her-

van de Zwanenstraat toe, met de welbekende „Bodega", Café Dik, niet
rezen, thans reeds een historisch punt van herinnering. Plotseling heeft de houtnostalgie
snede die Dijkstra maakte er nog een dimensie bij gekregen: die van degeworden,
onvindbaar
jeugd,
der verdwenen jaren en van het landschap der
behalve in de herinnering.
IS AL van 1926, deze houtsnede
vanDijkstra, uit die vruchtbare jaren
twintig dus waarin die prachtige wederopstanding van de houtsnij-techniek valt
in Vlaanderen en Noord-Nederland, kort
na de middeleeuwen al verloren gegaan,
en waarin het werk van de Groninger
Johan Dijkstra mede in de eerste rij
staat.
De titel ervan bewaart iets van
die zelfspot waarin de mannen van
De Ploeg gelukkig niet te kort kwamen; de welbekende Groningse namen omgezet in het Frans, aan het
tafeltje de grote geesten die zich
daar op bepaalde avonden plachten
te verzamelen.
Link» Werkman, sigaar in de mond.
Naast hem Jan Wiegera die natuurlijk
weer !«_ erve* Kirchner heeft te vertel-

ZE

len. Aan de andere kant, luisterend, hoe
zwaar hem dat ook valt, George Martens (niet, zoals in sommige catalogi
foutievelijk vermeld staat: Jordens).
Café Dik was betrekkelijk klein, vooral 's avonds warm gezellig, zonder muziek of andere afleiding van wat hier zo
heerlijk beoefend kon worden: het dialogische leven, het gesprek dat nimmer
eindigde, hoezeer tegen enen afgebroken
door de milde waarschuwing van de oude
ober. De gelagkamer was verdeeld in
coupé's, met veel rood plche en kleine
lampjes, toen al wat ouderwets, met degelijke consumpties. Zulk een avondlijk
moment heeft Dijkstra op zijn houtsnede
vastgehouden.

Werkmans grootheid

S^M^VSta£?_S? _oïl2

hebben herkend. Ten onrechte, naar ik
meen, de lateren hebben het altijd ge-

F.R.A. Henkels

1926). Vln.r.: H. N. Werkman, J.
Wiegers, G. Martens - in een coupé
van het- voormalig
Café Dik, „De
de schrijver van dit artikel, was een van de weinige intieme vrienden van Bodega", Güldenstraat, Groningen,
de schilder-drukker H. Werkman. Henkels heeft, samen met de andere verwoest bij de bevrijding van de stad
van de Blauwe Schuit" een groot deel van Werhnans drukken
in april 1945.
zeer
oorlog
ontstaan.
de
Henkels
enkele
ware
zien
Na
bekenhet
heeft
als
de en diep ontroerende publikaties aan Werkman gewijd. Onlangs bewerkte hij een uitgave van brieven van Werkman. Henkels is de bewonderaars ven". Wat de groten
onder de beeldenvan Werkman nu nog de grote monografie schuldig, die zij met zoveel on- de kunstenaars aangaat,
kan men echter zeggen: dit, hun persoonlijkst gegeduld verbeiden.

wone, grijze levensdag gaan?

Zo heeft Dijkstra dit moment dan ook
vastgehouden, met een grandioze onbevangenheid, niet geremd door bijgedachten van biografische aard.
Niettemin, als de blik wederkeert tot
de man in de hoek: een bijzondere gespannenheid is merkbaar in zijn houding
en gelaatsuitdrukking, geen van de beide andere figuren bezit die merkwaardige gespannenheid.
Hij kan best, heel best, zwijgen, de sigaar is ook best, niet te versmaden. Intussen kan die andere kunst worden beoefend die nog moeilijker is dan die van
het woord: het luisteren. Let op dat ene
oog, ietwat schuin geopend, helemaal
erbij, geen woord dat er gezegd wordt,
ontgaat hem.

j_)E BLIK gaat weer terug naar de man

helemaal links, met de sigaar in de
mond. Sommige schrijvers uit latere ja-

Wat vast staat is: Werkman was
het geweten van De Ploeg, het artistieke geweten, gevormd door en

heim, laat zich raden uit de beschouwing van hun werken.

en gescherpt aan de maatstaven van
Hij
de moderne internationale kunst.
zegluistert naar wat de vrienden te hij,
gen hebben, maar intussen meet
kwalificeert het gesprokene rusteloos naar die maatstaven, voor minder doet hij het niet.

—

—
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Werkman spreekt, na enkele ogenblikken al als een gedrevene, bezeten
van het visioen der kunst van eigen tijd.
Dat is Japan, dat is Parijs, dat zijn de
Negers en de mensen uit de Zuidzee
de aanknopingspunten voor een komende kunst die een nieuwe waardigheid van
de mens zal postuleren, en een nieuwe
menswaardige wijze van samen leven en
werken.
geten:

—

—

Daarover spreekt hij
niet over eigen
gesprek
daarop komt,
werk, zodra het
verlegen
wordt hij onzaglijk
en steekt
snel de uitgegane sigaar weer in de
mond, zij is het binnenste geheim van
de zonovergoten zolders van zijn drukkerij, zijn pijn, zijn vreugde, de uitkomst
van een levensbeslissing pas tegen zijn
40ste jaar genomen, een beslissing gevolgens de hoogste ethische
vallen
„omdat
norm:
ik niet anders kon", vrij
van alle verwijt en zelfverwijt, in de onbeschermdheid van het handelen, zoals
een kind die heeft, en een genie.

ffwL

H&t beste slotakkoord, dat bij

zon

avond hoort

de ra s"sigaref puur voor uw genoegen

Jl

Geheim in het werk
f~\ P DE VRAAG van een beschouwer

van een modern kunstwerk: „Wat
stelt dit schilderij voor?", werd eens
het antwoord gegeven: „De man die het
gemaakt heeft".
Van weinig schilders kan dit met

zulk een nadruk gelden als van het

werk van Hendrik Nicolaas Werkman die in het verborgen heeft geleefd en. is gestorven.

Wie hij was, wat zijn levcnsgeheim
is geweest het is voor ieder die de
tijd neemt en de inspanning wil geven die de omgang met elke waarlijk grote altijd vereist, duidelijk af te
lezen van de werken die aan de wanden der musea en tentoonstellingszalen hangen, openbaar, niet meer verborgen: een schier oneindige gelukservaring om dit leven, het schrikba-

—

rende, het heerlijke leven

Wist hij het zelf?

,___

|M:

want hij

Over enkele ogenblikken
zal hij de sigaar uit de
om
haar vervolgens te vernemen,
mond

kan wachten

(Atloertentie LM.)

HpUL

Johan Dijkstra: „Chez Dicque, Rue

dOr, table des génies". (Houtsnede,

"T\IKWIJLS heb ik mij afgevraagd, en
■'-' anderen hebben mij ook die vraag
gesteld in later jaren: wist hij zelf van
zijn eigen grootheid? Een rechtlijnig antwoord is daarop niet te geven. Diepweg
in zijn binnenste moet hij zekerheid
hebben gehad dat zijn werk, tijdens zijn
leven slechts door enkelen op hoge prijs
gesteld, een geheel eigen plaats in zou
nemen in het rijke tableau van de nieuwe kunst; er zijn enkele schriftelijke uitlatingen van hemzelf, bewaard gebleven in de brieven aan een vriend, die
in grote bewogenheid daarop doelen. Ze
rijzen op uit die diepten van de mensenziel, waarin alle andere overwegingen
er niet meer toe doen, waarin de reserves van het dagelijkse leven wegvallen,
de grens tussen bescheidenheid en onbescheidenheid onbelangrijk is geworden, waarin de mens zelf getuigt van de
waarheid alleen die hij ontmoet heeft
eenvoudig en beslissend, onontkoombaar.

Ik heb er eens bijgestaan toen een jonge schilder in het begin van
de oorlos
zijn werk prees. Werkman zelf stond
erbij en zweeg, keek mij zo nu en dan even
van terzijde aan met die lichte onbeschrijflijke ironie die dan in zijn prachtige, gloeiende ogen kon verschijnen.
Het deed hem natuurlijk wel genoegen
om lof uit zulk een jonge mond te vernemen.
Plotseling liet die jonge artiest zich
helemaal gaan op de hoogslaande
golf van zijn geestdrift, sloeg Werkman op de schouder en riep uit:
„Man, je bent groter dan Picasso
„Ik geneerde me hevig, onze gesprekstoon was nu eenmaal anders
afgestemd en er waren tussen ons
dingen die zwijgend meevoeren in
de woorden die we
gebruikten.
Werkman echter wendde zich meteen af, hij werd vuurrood, maakte
met de ene arm een wijd gebaar
en bracht onmiddellijk het gesprek
op iets anders. Later, toen de jonge enthousiasteling was vertrokken,
zeide hij tegen me dat die jongen
toch nog wel erg jong was en nog
veel had te leren....

—

In het vriendenboek van Hugo von
Hofmannsthal is het volgende aforisme
te vinden: „Als een mens is heengegaan, neemt hij een gehsimenis met
zich mee: hoe het hem, juist hem
in
geestelijke zin mogelijk geweest is te le-

—

op

aaide.

Theedrinkers worden
uitgekozen

—

STOCKHOLM (TT)
Koningin Louise van Zweden zal voortaan thee-partyen geven in plaats van
de ontvangsten die uit 1772, ten tijde van koning
Gustaaf 111, dateren. Tot nog toe konden alle dames van adel en echtgenoten
en dochters van officieren en functionarissen van hogere rang
zich, na indiening van een formeel verzoek,
ten hove doen voorstellen. Voortaan zal de koningin blijkbaar een meer
persoonlijke
keuze maken van degenen die zij
aan
zich voorgesteld wil zien. Per
ketheepartij zullen honderd a koninklijhonderdvijftig gasten worden genodigd.

_

Visser-Neerlandiaprijzen
DEN HAAG (ANP)
Het bestuur
van het Algemeen Nederlands
Verbond
zal op 2 februari aan achttien personen
en aan negen instellingen 'een Visseruitreiken. De winnaars
zullen in totaal een bedrag van 65.000
gulden ontvangen.
Een adviescommissie heeft het bestuur geadviseerd zeven prijzen toe te
kennen „als blijk van waardering voor
getoonde wilskracht en
volharding onder moeilijke omstandigheden" aan
J
M. F. Bloemkolk (Utrecht), mej M P
Camps (Venlo), P. Kneppers '(Haarlem), P. Koning (Schalkhaar), B, Prinsen (Arnhem), G. Róscam (Gent) M
Wagemans (Borgerhout bij Antwerpen)
en zeven prijzen aan „personen, die zich
tegenover hun medemensen verdienstelijk hebben gemaakt": majoor
zuster A
M. Bosshardt (Amsterdam),
H.
Kraan (Rotterdam), mej. dr A HJ
Portengen (Den Haag), M. Reekman
(Naarden), E. A. O. Reteig (Amsterdam), mej. M. A. P. Saeys (Den Haag)
en dr. F. B. Venema (Enschede).

Rekordproduktie Volkswagens

—

WOLFSBURG (UPI)
De Volkswagenfabriek in Wolfsburg heeft dit jaar
een rekordaantal wagens afgeleverd, namelijk 1.184.795, 177.682 ofwel 17,64 procent meer dan in 1961- De stijging van
dit jaar was even groot als de gehele
próduktie van 1953. De totale jaarproduktie overtrof die der periode 1945-55.
Ruim de helft, 681.319 wagens werden
uitgevoerd, 100.579 meer dan het vorig
jaar. De beste buitenlandse markt bleven de Verenigde Staten, waar 230.000
wagens verkocht werden.

20

ZATERDAG 29 DECEMBER 1962

FRIESE KOERIER

WoordenenGetallen.

—

—

’

Een van de dingen die er toe hebben
bijgedragen dat de arbeidsvoorwaarden
in de loop van de tijd zo aanzienlijk
zijn verbeterd is de collectieve arbeidsovereenkomst. De Nederlandse samenleving kent er talrijke. Voor een grote en
belangrijke groep werknemers begint
het nieuwe jaar zonder een cao. Dat zijn
die b.v. werken in de metaalindustrie.
Het zijn er naar schatting 260.000,
200.000 handarbeiders en 60.000 beambten. Het overleg over de vaststelling
van een nieuwe cao is zoals dat dan
heet vastgelopen. Een typisch Nederlands trekje is dit: Tot een definitieve
breuk is het tijdens de onderhandelingen
tussen werkgevers en werknemers nog
niet gekomen. „Wie nu mocht denken
dat de werknemers in de metaal nijverheid zijn overgeleverd aan de luimen en
grillen van de werkgevers heeft het mis.
De borg hiervoor is het Buitengewoon
Besluit Arbeidverhoudingen (BBA) .Begin volgend jaar worden de besprekingen heropend. Niet zonder betekenis is
in dit verband dat de „metaal" een
van de belangrijkste bedrijfstakken in
onze nationale economie is. De invoering van b.v. de vijfdaagse werkweek
was in metaalsector zeer snel gerealiseerd. Andere sectoren nemen de „metaal " heel vaak als richtsnoer voor hetgeen er in een nieuwe cao van een bepaalde bedrijfstak moet staan- Interessant is verder hoe de Stichting van de
Arbeid zal reageren indien het na Nieuwjaarsdag niet zo vlot gaat met de onderhandelingen. Zoals bekend heeft de
Stichting in het kader van de nieuwe
loonpolitiek van de regering-De Quay
een grote bevoegdheid gekregen. Misschien wordt het wel een heel harde
noot. Het zou echt jammer zijn als de
noot te hard blijkt te zijn. Wat dan het
gevolg is? Moeilijk te voorspellen. Misschien een nieuwere loonpolitiek, misschien ook vervroegde verkiezingen. Dat
laatste zou dubbel jammer zijn, want
nog nooit is de welvaart in Nederland
zo groot geweest als onder dit kabinet.
En dan stranden in het gezicht van de
haven.... De vraag blijft of onder een
andere regering, de welvaart nog niet
groter zou zijn geweest.

’

*
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Jeanne d'Arc

de maagd van Orleans

V/ier, vijf, zes, zeven, acht, negen,
tien, elf, twaalf. Lok en seine,
veel heil en zegen. Maandagavond is
het zover. Het jaar 1962 is dan voorbij. Aan een nieuw jaar kan worden
begonnen. Driehonderd vijfenzestig
dagen later zal geconstateerd kunnen
worden of 1963 economisch wel
zon goed jaar zal zijn geweest als
het ministerie van Economische Zaken zegt dat het wordt. „Naar het
zich laat aanzien zal in het komende
jaar het economisch leven gekenmerkt
blijven door een hoog peil van bedrijvigheid". Dat voorspelt het departement van drs. J. de Pous. „In het
bijzonder zal het particulier verbruik
weer op een hoger niveau komen te
liggen". Wat dat betekent?
Waarschijnlijk dit: Nog meer auto's,
nog meer televisietoestellen, nog meer
ijskasten, nog meer buitenlandse (vacantie) reizen. Wat er op tegen is?
Niets. Nederland is immers
nu citeren we vrij de Groningse hoogleraar
J. Pen
het land waar men auto's,
bromfietsen en televisietoestellen verkiest boven woningen. Vandaar dat de
woningnood in Nederland nog altijd zo
bizonder groot is. Enfin 17 jaar lang is
over deze nood gesproken en geschreven als „volksvijand nummer 1". Het
is niet te verwachten dat dit eind 1963
niet meer het geval zal zijn. Doch toch?
1963 niet zon heel best jaar.

historisch verhaal * historisch verhaal

DESCREIDEN en toch niet minder beroemd dan vele vrouwen van koninklijken bloede was een Frans herderinnetje,
Jeanne d'Arc. Haar lot is bewogen als dat van weinig vrouwen, maar weinig vrouwen zijn er ook, die zoveel
tederheid, zoveel vertrouwen in ons wekken als Jeanne.
Frankrijk verkeerde in het begin van de vijftiende eeuw in een toestand van de grootste ellende en de diepste
verwording. In een allesvernietigende strijd, die eindeloze jaren had geduurd, hadden de groten der aaide alles verknoeid wat er te verknoeien viel. De minder machtigen probeerden tussen de wisselende krijgsgebeurtenissen door
nog iets van hun schamele have te redden of volgden het weinig stichtelijke voorbeeld van hun machthebbers na,
rovend en plunderend waar zij konden. Zelfs het vee had zich bij de ongewisse toestand en de dagelijks dreigende gevaren aangepast. Wanneer in de een of andere stad de alarmklokken begonnen te luiden, liepen de buiten grazende
kudden ook zonder aansporing van een herder op een draf naar de stadspoorten om bescherming te zoeken
er een wonder. Een stil en ingetogen meisje, dat lezen
legeraanvoerders en ervaren politici
vergeefs hadden beproefd: zij versloeg de Engelse troepen, die tot in het hart van
Frankrijk waren doorgedrongen en bewerkte de kroning van haar vorst, koning
Kar el VII.
Talloos znxj de beschouwingen, pro en contra, die aan dit merkwaardige
meisje zijn gewijd. Even talrijk zijn de romans en toneelstukken, die haar leven
dramatiseerden. Alsof hier niet de werkelijkheid een dramatisch toneelstuk
gunstige zin door deze regionale indudan ooit enig menselijk brein zal kunnen uitdenken! Want inderdaad
schreef
strialisatie gewijzigd. Vooral in het noor- vormen de drie perioden van haar optreden,
in hun dramatische structuur, de
den. Friesland zal dit merken aan het bedrijven van een verheven klassiek drama.
jaar
was
jaar.
einde van dit
Verleden
het vertrekoverschot in Friesland 3138, T n een klein huisje, dat men nog in ners zich van belegerden tot belegedit jaar wordt het cijfer geraamd op ca. 1 het dorpje Domrémy in Lotharingen raars voelden worden. Een kleine over2.000. Onder een vertrekoverschot wordt vinden kan, werd op 6 januari 1412 aan winning bevestigde het vertrouwen. Op
verstaan dat in een bepaalde periode, boer Jacques d'Arc en zijn vrouw Isa- de 8e mei verdreef zij met een onbemeestal wordt een jaar genomen, uit belle Romée een dochter geboren, die duidend legertje van 800 man de vele
een bepaald gebied, in dit geval dus zij Jeanne noemden. Het meisje hoed- malen sterkere Engelsen uit hun onFriesland, meer mensen vertrekken dan de al vroeg met andere kinderen de neembaar gewaande
verschansingen.
er zich vestigen.
dorpskudden. Zij had een helder ver- Haar soldaten vochten of ze onsterfestand, maar was bijzonder zacht, be- lijk waren. De ruwe, trotse legeraanscheiden, vroom en medelijdend van voerder der Engelsen, Gladale, die
haar tevoren een soldatenmeid gescholaard.
Al van haar dertiende jaar af hoorde den had, zakte bij zijn vlucht over de
de half-verkoolde brug en
zij bovennatuurlijke stemmen en had zij Loire door
CITATEN
kwam om in de rivier. Orleans was gewonderlijke vizioenen, die geleidelijk de red
en juichte!
„In industrieel denken en economisch vorm aannamen van een goddelijke opFrankrijk
dracht:
te
redden
van
de
onIn
de volgende weken ging het van
handelen is Friesland op de hoogte van
overwinning
Eerzucht
was
aan
dit
alles
zó
dergang.
tot overwinnin;*. Eén voor
de tijd. Het is inderdaad verrassend te
zienhoe snel de industriële bedrijvig- vreemd, dat zij God bij herhaling smeek- één veroverden de scharen van Jeanhaar van deze bovenmenselijke taak ne d'Arc de steden langs de Loire, daarheid in deze voorheen agrarische pro- te,
onder Patay en Troyes. In juli bereikdie te ontheffen.
vincie toeneemt. De ondernemer
zij Reims, dat zich zonder slag of
vooruit kijkt, kijkt naar Friesland".
Maar het was anders bestemd. De oor- te
(Overgenomen uit een advertentie van log kwam steeds naderbij. In 1427 werd stoot gewonnen gaf. De Maagd van Orde Industrialisatieraad der Friese Ker- Vaucouleurs door de Bourgondiërs bele- leans stond met haar vaandel bij het
nen geplaatst in Economisch Statische gerd. ledereen koos partij. De dorpskin- hoogaltaar, toen op 17 juli 1429 de Dauals Karel
Berichten van 19 december).
deren zelfs leverden onderling bloedige phin in de oude kathedraal
gekroond.
koning
VII
tot
werd
De kern
dat zij haar
veldslagen. Jeanne wist
„Wij willen ons graag bij de Zes aan- opdracht niet langer uittoen,
goddelijke
opdracht
van
haar
was
verweg
zou
kunde
vuld.
sluiten en wij hopen werkelijk dat het nen en mógen gaan.
gelukt. Het is aan de andere kant geen
Van haar ouders wist zij toestemming
ongeluk, als het niet gelukt". Reginald
te verkrijgen om een bezoek te brenMaudling, minister van Handel van Engen aan haar oom van moederszijde,
geland.
de oude Durand Laxart, in het naburiA/T aar voor Jeanne d'Arc zou dit tege„Het is in Nederland nog niet zo ver ge dorpje Bury-le-Petit. Deze brave man
het keerpunt in het aangrij■*"■*■ lijk
gekomen dat een arbeider tegen zijn dinam zij in haar vertrouwen en hoewel pende
drama zijn. Nu de zwakke Karel
nog
zegt:
mijnheer
En
kunt
u
aarzeling
recetur
baande hij haar de VII niet meer in nood verkeerde, werd hij
met enige
een beetje rondkomen van ue tanrième? weg naar Vaucouleurs, haar de machtige toegankelijk
voor de kuiperijen van zijn
legeraanvoerder Robert de Baudricourt. omgeving, die vreesde de eigen
invloed op
„De status verschillen tussen arbeikoning te verliezen, zolang dat wonde
ging
lang
Onder
het
volk
sinds
de
ders en beambten zijn nog te groot. voorspelling, dat Frankrijk ten gronde derlijke meisje nog iets voor het zeggen
De ene groep moet bij het binnen zou gaan door een vrouw en herrijzen had. Teruggevallen in zijn vroegere aarkomen van de fabriek „klokken", de door een maagd. De noodlottige vrouw zelingen, onthield de trouweloze Karel
niemand anders zijn dan de ko- aan Jeanne d'Arc de middelen tot het
andere niet. De ene groep heeft een kon
ningin-moeder, Isabella van Frankrijk. voleindigen en afronden van haar taak.
maandloon, de andere weekloon enz. De redster heette Jeanne d'Arc. Na een Het
nu achttienjarige meisje liet zich
Ook het verschil in beloning is vaak nieuwe nederlaag der koninklijke troe- niet van
haar weg afbrengen. Aan het
zeer groot. Dit kan worden opgevan- pen bij Rouvray wilde Robert de Bau- hoofd van een zwakke groep vrijwilliscepticisme gers bevrijdde zij Compiègne. Maar zelf
gen door de lonen van de arbeiders dricourt, ondanks al zijnlanger
en innerlijke twijfel, niet
wachzij daarbij door de Bourgondiërs
op te trekken en die van de beambten ten. Twee edellieden, Jean de Mete en werd
gevangen genomen en voor 10.000 franc
enige tijd constant te houden."
Bertrand, zouden de in mannenkleren aan de Engelsen uitgeleverd. Eenmaal
gestoken Jeanne bij de Dauphin bren- in handen van haar onverzoenlijke vij(A. Kalff op de zesde Friese Nijverheidsgen.
anden was zij een machteloze prooi voor
dag, gehouden op 18 december te Leeugedrieën
Twintig
trokken
de meest minderwaardige smaad. Men
dagen
zij
warden).
door streken, die door.de vijand onvei- ontzag zich niet, het er op toe te leg„Het is eigenlijk beschamend als wij lig werden gemaakt. Tenslotte bereikte gen, dat zij in haar gevangenis voortonze positie op de Europese markt heb- men het kasteel Chinon, waar Karel durend werd aangerand.
ben gehandhaafd door een laag loonpeil, verblijf hield. De Dauphin had juist van
Hoe snel had zich het drama voltrokzoals dat jaren lang het geval is ge- zijn schatmeester vernomen, dat er geen ken! Van de dag, waarop Jeanne in
zijn
weest. We moeten leren leven met een vier daalders meer in
kas te vin- Chinon voor de koning verscheen, tot
kostenniveau, dat op Europees peil ligt. den waren. Het leger was in wanorde. haar gevangenneming waren, met inbeWij zijn uit de pas, niet de andere EEG- Om het wonderlijke meisje op de proef grip van al haar wonderlijke overwinlanden". (Prof. dr. F. Hartog op Friese te stellen, wees hij een van de hove- ningen, slechts vijftien maanden verloNij verheidsdag). lingen als de koning aan, maar zij zei pen.
rustig en zonder enige onzekerheid:
Er volgde een schandelijk proces,
zoals het „Mijnheer, ü bent de koning en niemand waarin
„Het komende jaar zal
de acten gewetenloos vervalst
geanders!"
overtuigde
Dauphin
Dat
de
er nu naar uitziet
over het algewaren
en
het college van 60 geleerden
meen opnieuw een jaar van grote heel. volgde
theologie
in
de
en doctoren .waren en
nog
lang
pijnlijk
Er
een
en
oneconomische bedrijvigheid worden. derzoek door geleerden en kerkelijke het canoniek en burgerlijk recht door
de Engelsen betaald werd. Een der
In tweeërlei opzicht zullen zich op- autoriteiten. De zeventienjarige Maagd voornaamste
punten van de aanklacht
vaagde
eenvoudige
haar
antwoordoor
vallende veranderingen voordoen:
Jeanne
dat
mannenkleren had gewas,
weg.
koning
gaf haar
den alle twijfel
De
dragen.
Daarop
kwamen* de rechters
Het peil van de investeringen zal het gevolg van een krijgsoverste: een telkens terug en tegelijkrzorgden
zij erpages,
twee herauten
maar heel weinig meer stijgen. stalmeester, twee
en een kapelaan. Zelf hield zij toezicht voor, dat de aanrandingspogingen in
Voor het eerst sinds jaren zal er min- op haar uitrusting, waaronder een de gevangenis voortgingen, zodat het onmeisje geen ander middel
der spanning komen in de voorzie- zwaard, waarmee zij nimmer iemand gelukkige
mannenkleren
dan
had om zich te bening met werkkrachten." (De Volks- verwonden zou en een wit vaandel, met schermen.
leliën
bezaaid
en
met
het
beeld
van
de
krant van vrijdag 28 december.)
Verlosser er op.
Het doodvonnis werd aanvankelijk
Op 29 april 1429 reed zij op haar wit- omgezet in levenslange gevangenisstraf.
„Waarom wordt in Nederland nog altijd gesproken over salarissen en lonen. te paard het bedreigde Orleans binnen. Maar dat was niet naar de zin van de
Wat is eigenlijk het verschil?" (Een le- Zo groot was de indruk, die alleen haar Engelsen. Nieuwe aanrandingen volgden,
verschijning reeds wekte, dat de bewo- waaraan zelfs een Engelse Lord een
zer in een brief aan de redactie).
In die dagen gebeurde

noch schrijven

tweeda een

versteviging

nemingsgemeenschap.

van de onder-

Naast de 260.000 in de metaalnijverheid, de 100.000 in de textielindustrie,
zijn er nog bijna evenveel werknemers
in andere bedrijfstakken wier cao per
31 december afloopt. In de confectie
industrie zijn de onderhandelingsdelegaties van werkgevers ca werknemers het bijna eens. Verscnii van mening bestaat hier nog over een verhoging van het uurloon voor een volwasser arbeider van één cent, ja lezer het
is juist, per uurEr is nog een hele kleine groep werknemers, niet uitgesloten bij een van de
drie grote vakcentrales, welke 1963 begint zonder een nieuwe cao. Tussen de
Federatie van Journalisten en de Nederlandse Dagblad Pers is namelijk ook
geen overeenstemming bereikt over een
nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomst. > Enfin journalisten kunnen wel
even wachten. Ze staan in het dagelijks
leven toch altijd vooraan en mogen
overal altijd voor „niks" naar binnen.

’

NOTA
benieuwd zijn wat
A/tet ons zullen velenIndustrialisatienota

er in de achtste
zal staan. Deze nota verschijnt zeer binnenkort. Verwacht wordt begin of medio februari- Minister De Pous heeft bij
de behandeling van zijn begroting in de
Tweede Kamer over deze nota o.m. gezegd dat hij zal bevorderen dat zijnerzijds zoveel mogelijk zal worden gedaan
om nog in deze zittingsperiode de openbare discussie over deze nota te doen
plaats vinden. Desgewenst zo voegde hij
er aan toe, zonder schriftelijke voorbereiding. De minister ging uiteraard niet
*■

f

Ook in de textiel is geen overeenstemming bereikt over een herziening
van de cao 1963. Het grote struikelblok
tijdens de besprekingen was de kwestie
van de winstdeling. In geen enkele cao
staat iets over winstdeling, dus ook niet
in die van de textielnijverheid. Verschillende textielbedrijven hebben reeds
winstuitkeringen gedaan. Andere ondernemingen daarentegen zijn van mening dat een winstdeling niet verantwoord is, gezien de moeilijkheden welke
zij momenteel ondervinden en gezien ook
de minder rooskleurige vooruitzichten in
deze bedrijfstak. Zoals bekend heeft de
voorzitter van de Katholieke Arbeiders
Beweging (KAB) de heer J. Middelhuis,
kortgeleden een pleidooi gehouden voor
winstdeling op grote schaal. De heer
Middelhuis wil de winstdeling koppelen
aan een verbeterd overleg in de ondernemingen met inschakeling van de onINVESTERINGEN
dernemingsraden. Naar het oordeel van
Middelhuis
kan
hiermee
een
de heer
Waarschijnlijk zal in deze nota ook
tweeledig doel worden gediend. Ten eer- aandacht worden besteed aan de invesste het waar maken van een betere ver- teringen, namelijk welk deel van de indeling van het nationale inkomen en ten vesteringen
uit eigen middelen wordt
financierd. In de zesde Industrialisatienota is hiervoor een percentage van
80 genoemd. Een te hoog percentage
aan eigen financieringen zou het rende-

’

ment der investeringen ongunstig kun-

nen beïnvloeden. Dit zei minister De
Pous kortgeleden in de Tweede Kamer.
De regering heeft thans een voorstel ingediend om de uitgekeerde winsten (fiscaal) lager te belasten dan de ingehouden winsten. Doorstroming van de winsten naar die bedrijfstakken, waar het
hoogste rendement zal worden verkregen, zou daardoor kunnen worden gestimuleerd. Nog iets over de 8e Industrialisatienota. Niet ontkend kan worden, de
bewijzen er voor zijn in Friesland duidelijk waarneembaar dat door hetgeen
is gesteld in deze nota's met name de
regionale industrialisatie goed op gang
is gekomen. Anders gezegd de structuur
van de probleemgebieden
is in zeer

Jeanne
aandeel had. Weer trachtte
d'Arc zich door mannenkleren te beschermen. Daaruit leidde men af, dat
zij een onverbeterlijke ketterse was. Op
30 mei 1431 bracht men haar op de
brandstapel. Haar laatste wens was een
Engelsman
kruis. Een medelijdende
sneed er in allerijl een van een paar
stukken hout en stak haar dat toe. Zij
stierf met de naam van Jezus op de
lippen, zonder één woord van verwijt
tegen de ondankbare koning Karel.
Toen Karel VII bijna twintig jaar later Roven veroverde, waar men Jeanr.j d'Arc verbrand had, liet hij echter
op aandrang van haar familieleden en
vrienden in een nieuw proces haar onschuld bewijzen en de paus bekrachtigde de uitspraken van dit geding. In
Orleans zou men voortaan met een
plechtige processie elk jaar haar beslissende overwinning herdenken.
Nog eeuwenlang wisselden in de beschrijvingen van haar leven verering en
bekrompen laster elkaar af. Maar in
1894 werd zij zalig verklaard en in 1920
nam paus Benedictus XV haar onder
de Heiligen op.
(Advertentie LM.)

Ter dood gebracht

— —

nader in op de inhoud van deze
nog te verschijnen nota. Wij menen te weten dat er niet al te grote dingen van moeten worden verwacht. Het
kan wel eens een „vage" nota worden,
vaag in die zin dat dit kabinet zich niet
al te zeer kan vastleggen. Met de uitvoering van deze achtste Industrialisatienota wordt immers de volgende regering belast.
We menen ook te weten dat er iets
in zal staan over de kernen. Friesland
kent er 11, t.w. vijf hoofdkernen en zes
subkernen. Het zou ons niet verbazen als
in deze achtste Industrialisatienota de
faciliteiten voor de subkernen worden
ingekrompen. Dit zou voor Friesland onaangenaam nieuws zijn.

kon. volbracht wat bekwame

fer

'y ;

CB _W|T*Tfß

P

Natte wegen en verblindende koplampen! Ata
hij opbelt om u te vertellen, dathetlaatwordt,
zeg hem dan, dat hij een
rustig hotel zoekt waar
hem een goede maaltijd en een goede nacht-

rustwachten.Datisvéél
verstandigerl

Ongezellig voor u, memaar wat het
zwaarst is, moet het
zwaarst wegen. En zijn
veiligheid en gezondheid wegen héél zwaar.
vrouw,

Uit (gerust)...
goed voor hem!
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ZATERDAG 29 DECEMBER 1962

Regen, regen, kou, kou in het afgelopen jaar
(Van onze weerkundige medewerker)

1962 is een KOUD jaar geweest !
Met een gemiddelde overdag temperatuur van 8.6 gr. C. was het meteorologische
jaar 1962 met dat van 1956 het koudste sedert 1940, toen 8.5 gr, C werd gemeten.
Normaal mag 9.8 gr. C verwacht worden, dus hebben we tussen 1 december 1961 en
1 december 1962 een warmtetekort van gemiddeld 1.2 gr. C gehad.
Aan een reeks van drie duidelijk te warme jarenkwam hiermee een einde.
tjTET

JAAR

.

Van de twaalf maanden, die het meteorologische jaar telt, waren er in 1962 niet
minder dan 9 kouder dan normaal, 3 gaven een gemiddelde overdag-temperatuur boven
normaal. Bijzonder daarbij is de onafgebroken reeks van zeven te koude maanden van
maart tot en met
-2.9 gr. C.

sepember. Relatief

was

mei het koudst

met een

afwijking van
7 aug. zdw.-w. 9 tot 10 Beaufort "D eeds op 18 sept. komt de eer23 aug. zdw.-w. 9 tot
Beaufort -*■*- ste nachtvorst voor (vroegste
27 aug. zdw.-w. 9 tot
Beaufort in het noorden sedert 17 sept. '52),

TIET AANTAL zomerse dagen was zeer gering n.l. 3 tegen 17
normaal. Hoogst zelden is er de laatste honderd jaar zo weinig
zomerse warmte geweest. Het aantal vorstdagen was met 66 nagenoeg normaal. De absoluut laagste temperatuur werd op 28
december '61 te Joure gemeten (-12.7 gr. C), de absoluut hoogste
ook op naam van Joure (26.6 gr. C.) op 18 juni 1962 was overwegend somber met in Heerenveen 1259 zon-uren en Eelde 1278 tegen
normaal 1478. Een tekort dus van ruim 200 uur of gemiddeld ruim
een half uur per dag

°

Droge herfst

Omgekeerde wereld
Is er in 1962 sprake
FEITELIJK
geweest van de omgekeerde

wereld. Na het mooie kerstwintertje met berijdbaar üs, was de winter ln de eigenlijke schaatsmaamden Januari en februari nergens
meer, terwijl in het er opvolgende voorjaar en de zomer daarentegen alle ijzige registers werden
vakantieuitgetrokken, en veel
geld achteraf In het water gegooid bleek te zijn.
Geen vorst in januari dus, maar
wel wat anders: hoog water. Zover het oog reikte stonden uitgestrekte landerijen langs de rijksweg 32 tussen Beetsterzwaag en
Gorredijk blank. Ook in de omgeving van Heerenveen, Akkrum en

hoge

—

—

1962 was ook een te nat jaar met gemiddeld in Friesland
93 mm.
791 mm neerslag, overeenkomende met een surplus van
veel),
(18
te
bedroeg:
226
Het aantal dagen met 0.1 mm of meer
natste
dat met 1 mm of meer 137 (12 te veel). December '61 was de
maand (110), juni de droogste (30 mm).
Langezwaag heersten

Kachels

wordt. (Het eerste Friese een dag
aan...
22 en 23
De paasdagen
april
vallen mee. Ze zijn het TTW COMMENTATOR is niet de
warmst sedert 1957! maar op
die een deel van zijn
'-' enige, ziet
paasmaandag is het toch nog wel vakantie
ondergaan in die
kil en schraal. In elk geval is héél kouwe eerste week van juli.
er meer warmte dan op 14 mei, „Hier brandt de kachel" staat te
want dan Wil de thermometer lezen op sommige winkels in de
niet eens meer boven de tien grote steden en bij uitspanningen
graden uitkomen. De gemeente aan zee. 3 juli is een historische
later).

een extra win- dag: met een temperatuur van
te maar 12 graden wordt dan het
aan ondersteundenBy
doen, om brandstof te kopen.
koude-record van de juli-maxieen kolenhandelaar in Deventer mum-temperatuur van deze eeuw

Rotterdam besluit

abnormaal

teruitkering

waterstanden.

Even leek het de ijskant op te
gaan, maar meer dan een kort
wintertje van 3 dagen, beginnend
op 29 januari, kon er niet af. Op
1 februari valt er in Friesland een
flink pak sneeuw met duinen van
20 tot 40 cm, maar dezelfde dag
nog valt de dooi in en voor de een schiphuis bij zwembad Nannewintersportliefhebbers is het alle- wijd een luchtreis van 50 meter.
maal niks met niks.
In het hele noorden is veel schade o.m. stort een deel van de voorgevel van de r.k.-kerk in Huizum
Orkanen
neer en het ergste is, dat er op
OPEN WINTERS laat Aëolus 16 februari een reprise van de
zich doorgaans niet onbetuigd. stormshow plaats vindt. Wéér met
Zo ook in 1962. Op 12 februari re- in Leeuwarden een stoot van magistreert Leeuwarden een wind- ximaal 106 km per uur, wat in
stoot van 106 km per uur. Elders vergelijking met de registrering
waait het zo mogelijk nog harder: op een eiland van de Shetlandsin ieder geval maakt het dak van groep (283 km per uur) eigenlijk
nog maar een zwak zuchtje is. In
Sheffield richt de wind voor een
miljoen pond schade aan huizen,
aan.
Dichtbij huis gebeurt ook bet
nodige: een
dijkdoorbraak
op
Schiermonnikoog (1 dode) en de
zwaarste stormvloed sedert 1825
in Noordduitsland, waarbij meer
dan 250 mensen verdrinken! Harlingen meldt met 3.45 plus NAP
een hogere waterstand dan op 23
december '54.

IN

worden in mei nog kolen gesto- gebroken. De theorie klopt met
len, wat de man nooit eerder had de praktijk want een pensionhoudmeegemaakt.
ster op Ameland getuigt: „Ik kan
mij niet herinneren zulke koude
julidagen eerder te hebben meegemaakt".
REGENT records! Mei is
De arme badgasten krijgen op 7
in het oosten van ons gewest augustus
een nieuwe beproeving
van
de
de koudste bloeimaand
sevorm
van een hevige zomerin de
laatste 115 jaar en somberste
Duizenden
van hen worden
is
de
Hemelvaartsdag
storm.
dert 1923.
regenval verde
storm
en
eeuw.
door
van
de
zo
koudste
laat
bij
Haag geleDen
jaagd.
en
Uit
het
kou
ijzige
Juni begint met
vertrekken
Ockenburg
kamp
zoveel sneeuw op de St. Gothara- gen
Zelfs
de nobadgasten.
wordt.
zesduizend
pas, dat deze gestremd
dat
Eindelijk eens wat anders en zems pakken de brommers en
wel
zegt
eerste
iets....
wat beters: 6 juni valt de
< wnddag ons verrukkelijk op het
mag niet mopperen.
categorie
Eén
met zowaar 21 graden m Rot- Dat zijn de bouwvakarbeiders, die
u Jam.
vóór deze augustusstorm al weer
natuur
speelt
de
thuis zijn en met het plaatselijke
Met Pinksteren
juli (ernstige overeen wit-zwart-spelletje: de eerste noodweer op 26Rotterdam
en Hilde
in
stromingen
zon,
met
dag is heerlijk zacht
een
al
niet
veel
te maversum)
maar
ook
steenkoud
met
tweede
gehad.
hebben
lappen
de
„op
ken
handjevol mensen
Op 14 juni komt dan toch de eerEen treffende karakteristiek van
ste zomerse dag van het jaar, de augustusmaand geeft een oudmaar vier dagen later wordt metHeerenveener, thans woonachtig
een al de hoogste temperatuur van in
Willemstad.
bereikt.
fic. italirtlA

Records!

HET
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"pen meevaller na al deze zo-'-' meronrust is het droge karakter van de herfst. Niemand had
durven voorspellen, dat de weersomstandigheden voldoende gunstig
zouden worden om het koren, de
aardappelen en bieten tijdig zonder
tegenslag binnen te krijgen. En
toch lukt het en de trekkers zakken niet eens in de modder Weg.
De oogst is wel laat, maar daarom
niet minder van kwaliteit. Zelfs
blijkt koel weer in de zomer voor
sommige produkten eerder voordan nadelig. Er is wel eens een
bedorven dag (o.a. op 26 oktober),
maar oktober biedt ook fraai nazomerweer met vooral kostelijke
middagen. De landbouwers komen handen tekort omdat „nót,
ierdappels en bieten tagelyk birêdden wurde moatte". De ene zijn
brood is de ander zijn dood. De
Rijnschippers klagen steen en been
over de zeldzaam-lage waterstanden van de Rijn, die bijna onbevaarbaar is. Nog begin december
staat nabij Keulen niet meer water dan ongeveer 2 meter. Hoop op
een snelle verbetering is ijdel omdat de noodzakelijke zware neerslag in het Alpengebied uitblijft.

maar het duurt tot 21 november
alvorens het echt gaat winteren.
De schaatsen kunnen vroeg uit het
vet oa. bij de Grote Wielen, maar
dit eerste vleugje ijspret is een
voorbode voor een tweede koudegolfje. We hebben de somberste
november van deze eeuw dan al
achter de rug en de kalender wijst
december. Sint Nicolaas kan op de
schaats, wat de grijze bisschop
sinds 1933 niet meer heeft gekund.
Helaas smoort een ontstellend dikke mist juist op 5 december de
ijspret.
Hier en daar in Friesland worden hardrijderijen gehouden, maar
veel zijn het er niet. „'t Is noch
to bitiid. De sfeer is dr net".
-7 gr. C. is «n ons gewest de laagste temperatuur, -10 tot -11 in het
midden en zuiden van Nederland.
Tijdens het weekeind van 8-9 december wijst een stormdepressie
Koning Winter resoluut de deur.
Vlak voor de kerstdagen valt
voor de derde maal de winter in,
ditmaal met meer succes.
Het
vriest enige malen 12 tot 13 graden
en de ijsvloer is sterk genoeg om
met de kerstdagen schaatstochten
te maken. Op tweede kerstdag valt
er pl.m. 3 cm sneeuw. Het was
voor het laatst in 1946, dat in het
noorden een kerstdag sneeuw opleverde.

.
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Koud verhaal
ER nu volgt is feitelijk
WAT
één (k) oud verhaal, dat tot

in de herfst telkens „wordt vervolgd" heeft. Nauwelijks over de
drempel van maart begint het
's nachts te vriezen en valt er
nu en dan sneeuw. Hier en daar
ziet men een eenzame schaatser.
Op 14 maart meldt De Bilt met
-9.7 een recordlage temperatuur
en wanneer op het eind van de
maand het gemiddelde van de
maxima berekend wordt blijkt
dit het laagste over 74 jaar (in
maart) te zijn. De kieviten hebben
de kou in de poten getuige het
feit, dat eerst op 24 maart het
geraapt
eerste ei in Nijbroek

dan voorheen.
maar met een grotere overgave eraan
Die bladzijden bevatten merkwaardigerwijs

„Les nourritures terrestres"
verscheen
van André Gide
voor de eerste maal in 1897 en

trok niet de minste aandacht.
De schrijver was toen 28 jaar
oud. Pas twintig jaar later
kwam er een nieuwe uitgave
van het boekje. Volgens de vermelding op de ommezijde van
het titelblad in mijn exemplaar
300
bestond de oplage uit
stuks; klaarblijkelijk hadden
schrijver en uitgever, de Nouvelle Revue Frangaise
die intussen was opgericht en waarin Gide een belangrijke rol speelde, niet de indruk dat er veel belangstelling voor zou zijn. Het verschijningsjaar van
deze uitgave, twintig jaar na de eerste publicatie,
was het jaar 1917. Binnen enkele jaren daarna zouden de oplages van Gide's jeugdwerkje elkaar bliksemsnel opvolgen en alras in de tienduizenden en
de „Nourritures"
nog eens tienduizenden lopen
geliefde
geschriften gemeest
van
de
één
waren
generatie,
en
zouden dat
jongere
worden van de
blijven in de decennia tussen de beide oorlogen. Dat
jaartal 1917 zegt veel. Het is het wanhopigste en
goorste jaar van de eerste oorlog. De „frische,
vastgelopen in het obscefröhliche Krieg" is allang
van
de loopgravenoorlog, ln
sterven
ne en massale
historisch perspectief gezien, maken de generaals
van die jaren geen andere indruk dan die van domme mensenslachters, hun staande uitdrukking voor
hun soldaten is het in adembenemende argeloosheid
steevast terugkerende woord „mensenmateriaal".
In dat jaar 1917 beginnen alom aan het front muiterijen uit te breken in de Franse regimenten. Ze
Een jaar later is eindeworden bloedig onderdrukt.
overgebleven
jeugd van Franker,
de
lijk het einde
rijk kan weer naar huis gaan. Ze gaat naar huls.
Met haar ervaringen en gedachten uit de loopgraven en het grote sterven. Ze tracht met die eruarinaen en gedachten in het reine te komen. Die jeugd
is het die Gide's „Nourritures" gaat lezen. Op het
blad volgend op het titelblad van het boekje leest zij
gedit motto: „Ziehier de vruchten waarmee wij ons Kocitaat
uit
aarde".
Het
is
een
de
op
voed hebben
ran. Voor Gide zelf was het schrijven van dit

—

geen ervaringen uit Tunis, ze grijpen terug op het

De laatste schuurdeur
jeugdwerk in de eerste helft van de jaren negentig
het vastleggen van een geestelijke doorbraak, een
persoonlijke bevrijding, geweest. Dat thema is de
enige draad die de hartstochtelijke bladzijden van
het boekje bijeenhoudt, in een brandend-schone taal
geschreven. De geweldige indruk van zijn eerste verblijf in Tunis is het allesbeheersende middelpunt
van de opzettelijk heel los gehouden compositie.
Men vindt naast elkaar dagboekbladen, gesprekken
olie afsplijtintussen nogal vaag omlijnde figuren
gen van Gide's eigen persoonlijkheid —, poëtische
meditaties, en echte gedichten, de sindsdien beroemd geworden „Ronde des Grenades" en de „Ronde de tous mes Désirs". Samen bevatten ze de overweldigende indruk van de openbaring der „vruchten
der aarde" op een jong en dichterlijk mens die opgevoed was in een streng afgeperkt en dogmatisch
besloten milieu: dat van een welgestelde, protestantse familie uit Normandië. Dit vroege geschrift
van Gide bevat de later beroemd geworden zinsnede: „Families, je vous hals". De gedachten in het
boekje ontwikkeld, gaan niet diep, blijven steken in
een vaag panthesme. De gelukservaring echter, in
deze weinige bladzijden vastgelegd, waren het die
de diepste indruk maakten op de jonge terugkeerders van de eerste oorlog, de gelukservaring van de
heerlijkheid dezer aarde en de vruchten dif ze overstelpend de mensenkinderen wil bieden.
Sindsdien is een tweede oorlog over ons heengegaan en in het vuur daarvan is ook Gide's boekje wat verbleekt, evenals de hooggaaande golf van
hei optimisme der jaren twintig reeds lang achter
ons ineengezonken is. Ik merk het aan mijn eigen
reactie wanneer ik het boekje weer eens ter hand
neem: elke keer is het wat verderaf van me geraakt, heb ik me ervan verwijderd, onvermijdelijk,
hoezeer met weemoed. Een achttal bladzijden echter blijkt steeds meer zijn onvergankelijke schoonheid te behouden en ik herlees ze, niet met dezelfde,
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regenachtige land van Normandië met zijn akkers
en boomgaarden, en de hagen daartussen waar de

geallieerde landingslegers in '44 zon last mee hebben gehad. Ze bezingen in een dichterlijk proza de
heerlijkheden van een Normandische boerderij en
haar schuren, zoals de jonge Gide die kende van
kindsbeen af.
Acht schuren zijn er met hun grote deuren, en dan
is er nog een negende, de laatste van olie. De boer
neemt zijn sleutels en ontsluit ze achtereenvolgens
voor de jonge dichter die zijn stem wil lenen aan
de heerlijkheden van de vruchten die de aarde
geeft. De eerste deur wordt ontsloten: daar is de
de
warmte en zijn de geuren van het hooi dat nogvan
liederen van de maaiers bewaart en het ratelen
de huiswaarts kerende hoogopgetaste wagens. De
tweede deur geeft toegang tot de zolders met het
graan waar de hand van de dichter in woelt, liefkozend, er zal altijd meer zijn dan de honger der mensen 'groot is. De derde deur die een blik gunt in
de schuur waar de melk wordt verwerkt, de vierde
die de stallen met de koeien en paarden aan het oog
de korte proza-gedichtjes erover zijn, met
ontsluit
die van de schuren met het fruit en de persen, het
koetshuis, één doorlopende zuivere verheerlijking van
de goede dingen die de aarde in overvloed schenkt
aan de mensen. Maar het hoogtepunt van alle is de
beschrijving van het opengaan der laatste deur. Ze
bestaat uit slechts één volzin: „La dernière porte
ouvrait sur la plaine". Aan het eind ervan staat een
dubbele punt, daaronder volgt een regel gedachtenpuntjes, wijde baan gevend aan verrukte blik en onzegbare gevoelens van dank: „De laatste deur sloeg
open naar de vlakte
"
Misschien heeft Gide nimmer een ontzagwekkender volzin geschreven dan deze ene. Hij ontsluit de
blik naar het nieuwe begin dat altijd voor ons ligt,
naar de onuitputtelijke gaven die op de thans kale
en winterse vlakte straks weer zullen liggen te
wachten. Niettegenstaande alles. Dit ene zinnetje is
voldoende om een nieuw jaar mee in te gaan. Er
zijn mogelijkheden, nu nog verborgen, en overmoede oogsten die binnengehaald willen worden, straks
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De kamelen in de Amsterdamse
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FRIESE KOERIER

MARIE ANNE ASSELBERGH
vindt het niet merkwaardig dat zij directrice is
van het Nederlandse Spoorwegmuseum
joch van elf jaar, is dol op treinen. Soms stapt hij het spoorwegmuseum binnen, klopt op de deur van de directiekamer, stapt er onbeschroomd binnen,
plant zijn ellebogen op de rand van het grote bureau, legt de kin op zijn handen en begint een
■*praatje. Zijn gesprekspartner luistert steeds met aandacht naar zijn vertelsels. Zijn vragen beantwoordt zij zo nauwkeurig mogelijk. ZIJ ja want in de directiekamer van het Nederlands SpoorwegW vo Haver, een Utrechts
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museum troont een vrouw: Marie-Arme Asselberghs.
Het is merkwaardig een vrouw in deze functie aan te treffen. „Pas, op een internationale vergadering van museumdirecteuren, zei een van de collega's dat ik de enige vrouw ter wereld ben die
een spoorwegmuseum leidt. Ik weet niet of het waar is. Het kan best zo zijn, natuurlijk".

tend aan een groot bureau dat vol dingen ligt die met de spoorwegen hebben
te maken. Haar stem is wat hees. Soms
toon voert en de geschiedenis van een zo specifiek manncnbedrijf als de NS onderbreekt zij een zin voor een geis, bijna op eenzelfde plaats slaat. Zij zit er nu al zo lang in, dat zij onder- smoord lachje. Door haar zwart, hoog
zich al wat
hand wel de tijd heeft gehad aan het idee te wennen. Dit voorjaar was het opgestoken haar slingeren
verwonderlijk als
streepjes
niet
grijze
25 jaar geleden dat zij in dienst van het museum trad. Het jubileum heeft zi) deze taak op je schouders rust. Zij
niet gevierd. Zij vindt zichzelf niet belangrijk. Het museum is alles voor haar. draagt een bruinig mantelpakje. Om
Als je even met haar praat, valt het onmiddellijk op dat zij steedi over „wif haar pols bespeur ik een herenhorloge.
spreekt. Maak je daar een opmerking over, dan bekent zij, ietwat verlegen: Eind 1959 verscheen in de winkels een
~Ja, ik zeg altijd maar „wij", want het is zo vervelend steeds „ik" ie zeggen". fraai uitgevoerd boek, „Het IJzeren
Paard" getiteld. Op het omslag zoek je
tevergeefs naar de naam van de schrij„Een artikel over mij?" vroeg zij dan schoenen. Het was pas door de heer
ver. Eerst als je het titelblad opslaat,
geook uiterst verbaasd. En in haar stem G. W. van Vloten in het leven
je hem tegen. U raadde het al:
klonk een ondertoon door, die onze hoop roepen. Veel kon deze er niet aan kom
mejuffrouw Asselberghs geweest
het
is
passeren
al bijna wegvaagde. Talrijke argumenten werken. Enige tijd na het
dit
werk heeft samengesteld. Hier
die
brandden ons op de tong. Even dacht van de stichtingsakte overleed hij. heeft
een groot gedeelte van haar
zij
zij na. Toen zei zij: „Ik ga er mee ak- De heer Asselberghs ging voort met
kennis
over
de spoorweg-geschiedenis
uitgevan
een
brengen
koord. Maar op één voorwaarde: u het bijeen
„Het moest een leuk en
kunnen
lozen.
plaatst het museum op de voorgrond".
breide collectie. Wat al was verzameld, gezellig boek worden, had de uitgever
verspreid.
panden
stond in verschillende
gezegd. Ik heb daar zoveel mogelijk
Zij is nog niet lang directrice. Sinds Wilde de heer Asselberghs rustig wergestreefd. Maar ik kon het niet nanaar
1 februari 1960. Haar vader, de heer ken, dan koos hij daar de avonden voor laten achter in het boek wat serieuze,
gymnaHenri Asselberghs, bekleedde 26 jaar uit. Marie-Arme was in die tijd
wat wetenschappelijk verantwoorde ge(van 1927-1953) de directeursfunctie. Na siaste. Haar broers zaten ook op de gevens op
te nemen".
zijn afscheid bleef hij als adviseur aan middelbare school. Om voor de studie
bevorderen,
eiste
leggoed
verloop
te
het museum /erbonden. Dat ambt
een
„Het IJzeren Paard" is inderdaad een
de hij op 1 januari 1960 neer. Ir. J. vader Asselberghs rust voor zijn kinde- gezellig boek geworden. Allerlei historiLohmann, president-directeur van de NS, ren. Om haperingen te voorkomen sche gebeurtenissen worden opgehaald,
bood hem toen tijdens het afscheidsdiner zei hij vaak tegen dochterlief: „Ga jij talloze illustraties (foto's, litho's, pentehet mooiste geschenk aan dat hij ooit maar met mij mee!" Dan pakte zij de keningen) maken het bladeren alleen al
kon krijgen. „Wij hebben besloten uw boekentas onder de arm en vergezelde tot een amusante bezigheid. Het illustradochter Marie-Arme met ingang van een hem braaf naar een van de panden waar tie-materiaal lag voor de samenstelster
nog nader te bepalen datum tót direc- de museumstukken stonden opgeborgen. gedeeltelijk vlak bij de hand: in de
trice van het museum te benoemen", zei Daar werd zij in een der kamers ter prentenverzameling van het museum.
hij. Vader Asselberghs was over-blij. „Ik studie neergezet. Als zij haar werk af
beschouw het als een bekroning op mijn had, ging zij door het museum dwalen. In een van de expositiezalen is tegen de
werk" verkondigde hij. Zijn dochter zei Zo groeide zij als meiske een technische muur een reuze-platenboek bevestigd:
hetzelfde. Zij kon dat doen, want zij was wereld binnen. Toen zij achttien was en oude tekeningen en karikaturen die
toen al ruim 22 jaar aan het museum haar eindexamen achter de rug had, achter glas ingelijst, een vrij kostbare
verbonden; eerst als assistente van haar werd zij assistente van de directie. Het verzameling vormen. Verscheidene van
was haar gans en al door het hoofd ge- deze prenten heeft zij zelf opgespoord,
vader, later als conservatrice.
gaan dat zij ook een ander beroep kon in kleine bibliotheekjes, in oude antiekwinkeltjes en ook bij de oude bouquinisjong meisje al was zij dit uitge- kiezen.
teu die langs de Seine in Parijs hun
sproken mannenbedrijf binnen geZij vertelt in korte, zakelijke zinnen beroemde stalletjes hebben. Zij is een
stapt. Toen haar vader directeur werd,
stond het museum nog in zijn kinder- over haar loopbaan, tegenover mij zit- bijna onuitputtelijke bron wat de geschiedenis van het transport per rail betreft. Redacties van dag- en weekbladen
weten haar voor informaties goed te vinden. Hobbyisten doen meermalen een
beroep op haar kennis. Toen eind verleden jaar een dagblad in een prijsvraag een geniepig vraagje over spoorweggeschiedenis verwerkte, stond haar
telefoon niet stil. Eerst op het bureau in
het museum, 's avonds bij haar thuis
steeds maar vroegen mensen haar
het antwoord op dat ene vraagje. Zoiets
wordt haar toch wel te veel. Als zij
thuiskomt, wil zij directrice-af zijn. „Ik
geloof dat het niet goed is werk en hobby te verenigen" zegt zij. Toch, in de
voetsporen van haar vader tredend,
werkt zij ook 's avonds veel. Maar dat
doet zij dan in het museum aan de Maliebaan. Als zij zich thuis een avondje
vrij kan maken, probeert zij die tijd te
spenderen aan haar verzameling exlibris.

Juffrouw Assélberghs vindt het helemaal niet merkwaardis een voor een
vrouw zo unieke functie te vervullen in een bedrijf waar techniek de hoofd-

„Artikel over mij?
Akkoord maar
het museum
moet

op de

voorgrond staan"

—

Als

.
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De beste gids
kennis blijkt ook tijHaardenshistorische
een rondwandeling door de

expositiezalen. Een betere gids kun je
je niet wensen. Juffrouw Asselberghs
moet zorgen dat de meer dan tienduizend museumvoorwerpen hun goede
plaats krijgen en behouden, dat hun on-

Vader en dochter. De heer H. Asselberghs zwaaide 26 jaar lang de scepter in he
Spoorwegmuseum. Onder zijn leiding groeide het uit tot wat het nu is.

Het Spoorwegmuseum, gevestigd in het
voormalige Maliebaanstation te Utrecht.
Nu heeft een vrouw het er voor het
zeggen.

Soms, by hosre uitzondering, leidt mejuffrouw Asselberghs bezoekers persoonlijk
door het museum. Deze jonge knaapjes valt deze eer te beurt.
derhoud niet wordt verwaarloosd, dat
hun geschiedenis zoveel mogelijk wordt
en vooral ook dat er
opgetekend
steeds weer nieuwe stukken aan de collecties worden toegevoegd. Het onderhoud van de, altijd buiten staande locomotieven, heeft haar heel wat kopzorg
verschaft. Er is een museum dat dit
zware materieel met een speciaal preparaat inspoot om roesten tegen te gaan.
Het was tevergeefs. Juffrouw Asselberghs doet het nu op goed ouderwetse
manier: elke dag staan twee mannen
aan de nu tot rust gekomen ijzeren
paarden te poetsen.
Ü leidt ons langs de vitrines met de
£ i
kostbare modellen van antieke locomotieven die in de hal van het museum
(het voormalig, in 1939 voor een gedeelte, in 1951 helemaal opgeheven Maliebaanstation) staan opgesteld. Van elk
model weet zij wel iets te vertellen
anekdotische zowel als technische bijzonderheden. In sneltreinvaart (want
zowel een museumdirectrice als een
journalist zit slecht in de tijd) lopen wij
de zalen door. Er is een grote vitrine
met curiositeiten: sigarenkokers, pijpen, koekplanken, meulbelibeslag, wandvoorwerborden, stukken speelgoed
pen die met het eigenlijke spoorwezen
niets uitstaande hebben, maar hier zijn
ondergebracht omdat zij getuigen zijn
van de totale ommekeer die de trein in
het levenstempo heeft veroorzaakt.
In een hoekje van de vitrine treft de
bezoeker ook een primitief knutselwerkje aan: een treintje gemaakt van luciferdoosjes, „rijdend" op rails van een
wollen draad. Ivo Haver heeft dit werkstuk op zijn naam staan. Wat was hij
blij toen er ja werd geknikt op zijn
vraag of het ook in het museum mocht
staan!
Misschien kent u het spoorwegmuseum. V weet dan wat er alzo aan Interessante dingen te vinden is. Behalve
de historische locomotieven, trein- en
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tramstellen, wagons, stoommachine en
plaatskaartendrukmachine, zie je er:
modellen van spoorbruggen, schilderijen,
panelen, litho's en tekeningen van alle
leeftijden en alle tijdperken;
een zaal
met voorwerpen die betrekking hebben
op het seinwezen; een collectie petten
van alle perioden en alle rangen die hebhen bestaan.
Maar misschien dat collecties u niets
zeggen. Welaan dan: onze gidse toont
ons een doosje voor gezichtspoeder met
het opschrift „dienst"; een omslag van
een chocoladereep die in 1931 bij de
opening van de eerste elektrische spoorlijn in Noord-Holland in de handel werd
gebracht; een leesboekje uit 1844, getiteld „Spoorwegreisje van Marinus en
Daatje" waarboven de kinderen-vantoen in gedachten heel ver wegreisden.
Misschien wel van Amsterdam naar
Verder zie je een handDen Bosch.
doek van gevlochten papier zoals die
in de Eerste Wereldoorlog in de treinen
werden gebruikt, een in 1900 uit zilver
vervaardigd model van een locomotief;
een spoorwegkaart uit 1839; een aankondigingsbiljet voor een goedkope pleziertrein van Amsterdam en Utrecht naar
Brussel uit 1860. Je ziet er ook modellen
van treinen waarbij je, als je ze nadert,
een glimlach ternauwernood kunt onderdrukken. Maar het is de vraag of zon
glimlach over antiek en knus aandoend
rijmaterieel verantwoord is. Want wéét
dat onze kleinkinderen, en misschien onze kinderen al, met eenzelfde meewarige glimlach zullen staan voor modellen
van treinen waarin wij nu reizen.

.

Zorgen
VVT'elke zorgen heeft mejuffrouw Asselw berghs als directrice? „O, zoveel!
Ik zou zo graag willen uitbreiden. Wat
u hier ziet is lang niet alles wat we hebben. Onder het Amsterdamse Amstelstation hebben we ontelbare stukken in de-

pot. Hier hebben we bij lange na geen
ruimte genoeg. Zo af en toe maak ik
die wens openbaar, in de hoop dat hij
eens zal worden vervuld". Van de antieke technische kant van het spoorbedrijf is er niet veel dat zij niet weet.
Maar wat de moderne techniek betreft
daar zijn dingen bij die zij echt niet
kent. „De ontwikkeling gaat te snel om
dat allemaal tot in de puntjes bij te houden", bekent zij.
Dus alles wat haar bezighoudt zijn
treinen en bijkomstige dingen. Een blik
op haar bureau vertelt je genoeg. Er
liggen boeken en tijdschriften over het
spoorwegtransport; twee mootjes spoorstaaf doen dienst als presse-papier; 's
morgens opent zij de post met een model van een trekhaak waarmee treinen
aan elkaar worden gekoppeld.
De telefoon gaat. Een meneer vraagt
of hij als suppoost kan worden aangesteld. Hij is NS-beambte en gaat eerstdaags met pensioen. Ja, het is inderdaad zo dat het merendeel van de ruim
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twintig

personeelsleden gepensioneerde

NS-mensen zijn. Hij moet zich maar eens
bij de administrateur melden, dan kan
hij op de lijst worden geplaatst. En
twee minuten later is er in de hal iemand die komt zeggen dat daar en daar
een model van een locomotief te koop is.
In de zaal waar met behulp van kostbare maquettes de huidige technische ontwikkeling van de NS aanschouwelijk
wordt fremaakt. loopt nu een schoolklas
rond. De directrice laat er een wakend
oog over gaan. Zou een van die knapen
haar vragen: „Hoe breed was vroeger
het spoor?", of: „Wanneer is de Arend
uit de vaart genomen?", of: „Hoeveel
vlampijpen had de SS-13?"
dan krijgt
hij daar zonder een ogenblik bedenktijd
het antwoord op. De functie van MarieArme Asselberghs is uniek in de wereld. Haar kennis van de ontwikkeling
van de ijzeren wegen en de dito paarden ook. Zeker voor een vrouw.
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Zwart Beertje over
Vijf schrijfsters Ik ben maar een neger

Hiroshima

Omdat er, met de beste wil en de

Een man, afkomstig uit Antwerpen,

Margaretha Ferguson is, na enige redelijk geslaagde vingeroefeningen (2 verhalenbundels), met de kleine roman
„Onmogelijke mensen" de lange baan
gaan betreden. In haar schrijiinspiratie
blijft men ook nu geheel geloven, maar
deze inspiratie is toch niet groot genoeg
gebleken om een volledig overtuigend
boek op te leveren. Haar mensen zijn namelijk te doorzichtig geconstrueerd om
er in te kunnen geloven. Maar een volgend boek zou best het bewijs kunnen
leveren dat deze schrijfster de technische moeilijkheden heeft overwonnen
(Arbeiderspers, Adam; ’4.90).
Aanmerkelijk beter en ook boeiender
dan haar mislukte roman „Gewoon mensen" is de bundel verhalen en herinneringen van Clara Eggink. Zij heeft deze
korte stukken bijeengebracht onder de
titel „Een Rotterdams kind en andere
ontmoetingen". De jeugdherinneringen
zijn, misschien om het directere karakter
ervan, het interessantst. Maar men neemt
ook met belangstelling kennis van de
stukken die in Egypte en in Oost-Afrika gesitueerd zijn. (J. M. Meulenhoff,
Adam; no. E 18 van de MeulenhoffEditie, ’4,50).
„Salute Florence", een soort roman in
al dan niet verzonden brieven, moet men
rekenen tot het genre van de dameslectuur. Lidy van Eysselsteijn, die eerder had getoond wel enig talent te bezitten, heeft voor haar nieuwste hopk 'ir'
de goede toon kunnen vinden. Haar verhaal over een man en vrouw die ten opzichte van elkaar hun houding ODnieuw
menen te moeten bepalen is een halfzacht en halfslachtig geheel geworden waarin men meer aan de weet komt

re Matsombo die voor Kongo onafhankelijk werd medisch assistent was van
een blanke chirurg en die na de vrijwording gaat praktizeren en directeur
wordt van een hospitaal. Matsombo
mislukt en zinkt terug in sfeer en milieu
van vroeger.
Jef Geeraerts heeft dit stuk menselijke tragedie geplaatst tegen de achtergrond van het dagelijkse leven der negers. Een bijna onvoorstelbaar rauw leven dat vele lezers zal schokken waarschijnlijk en de vraag doet opkomen of
daarbij geen overdrijving in het spel
kan zijn. Wie dit boek echter goed,
d.w.z. aandachtig leest, zal vrij spoedig duidelijk worden dat Geeraerts staat
voor wat hij vertelt. Zijn eerlijkheid is
namelijk onmiskenbaar.
(P. N. van
Kampen en Zoon, Amsterdam; ’4.90).

grootste energie, nu eenmaal nog geen is zes jaar als bestuurs-ambtenaar kr
doorkomen aan is, moeten nu en dan Kongo werkzaam geweest. In 1960 heeft
Als no. 550 is in Bruna's Zwarte Beer- boeken
samen in kort bestek worden zijn regering hem teruggeroepen en tetjes pockets een Amerikaans boekje over besproken.
verontschuldigingen rug in zijn land is Jef Geeraerts gaan
Hiroshima opgenomen. Schrijvers van aan iedereenMet
die tegen dit systeem met doen wat ook sommige bestuursambte„A-bom Hiroshima" (een
wat half- enig recht bezwaren heeft.
naren uit het vroegere Nederlands-Inslachtige titel) zijn Fletcher Knebel en
Als eerste van vijf hier volkomen toe- dië hebben gedaan. Ook Geeraerts
is,
Charles W. Bailey 11. Zij hebben „de vallig bijeengebrachte schrijfsters monaar men kan aannemen, gaan denken
volledige en veelomstreden geschiedenis ge Marion Laudy genoemd worden. Deover de achter hem liggende jaren en
(....) van de eerste atoombom willen ze journaliste en romancière heeft met op
zeker moment is hij de pen op pamijn
„De
vaderland" een amwereld is
vertellen. Zij zijn daarbij op Amerikaans-journalistieke manier te werk ge- bitieuze poging gedaan een halve eeuw pier gaan zetten. Dat heeft geleid tot
roman over Kongo en over Kongaan door niet alleen zoveel mogelijk do- geschiedenis te beschrijven als achter- een
grond van een familiegeschiedenis. Zij golese mensen.
cumenten en rapporten te lezen maar weet daarbij een veelheid van proble„Ik ben maar een neger" heeft de
door ook zoveel mogelijk bij „Hiroshi- men, eerder dan feiten, op doorgaans
auteur
het genoemd. Een titel waaruit
ma" betrokken mensen te ondervragen. geïnspireerde wijze in haar verhaal op
te nemen. Nu en dan echter worden de men al kan afleiden dat Geeraerts zijnVolgens hun zeggen hebben zij heel veel gesprekken en gedachten over zaken als ervaringen heeft verwerkt en als vermedewerking gekregen. Ook van zgn. of- huwelijksmoraal, oorlogen, politiek, pa- teller is gaan optreden. Hij heeft het
ficiële zijde. Maar het Amerikaanse le- cifisme wat teveel van het goede. Men zich daarbij moeilijk gemaakt. Vtoral
dan graag gezien hebben dat de door te gaan schrijven niet vanuit (of:
ger weigerde om alle stukken betreffen- zou
schrijfster
zich wat meer beperkingen over) zichzelf maar door te trachten
de het Manhattan-project (dwz. de veropgelegd. Het zou de waarde van zich te verplaatsen
in de wereld der
vaardiging van de A-bom) vrij te ge- had
haar ook nu al belangrijke boek
negers. Hoofdpersoon van deze goed geven. De twee auteurs vinden dat terecht doen stijgen. (Stols-Barth, Den hebben
Haag;
schreven roman is nl. de neger Grégoieen kwalijke zaak.
’9,75).

Dit boek is een lezenswaardige reportage geworden. Niet minder, maar zeker niet meer. En in elk geval is het
niet „een laatste waarschuwing" waarvan de Nederlandse uitgever spreekt.
Daarvoor is het juist teveel reportage
of anders gezegd, een opsomming van
feiten die weer te beperkt zijn om er de
lezers zelf hun conclusies uit te doen
trekken. Alleen wie tussen de regels
door kan lezen zal de „waarschuwing"
die ook in dit boek zit onderkennen.
Overigens maken Knebel en Bailey een

redelijk objectieve indruk. Er rekening

mee houdende dat hun boek in de VS al
in 1960 verscheen is het niet geheel en
al onbegrijpelijk dat zij alleen de tweede A-bom (op Nagasaki) een vraagpunt
noemen en voorbijgaan aan de even
ernstige vraag of niet ook de noodzaak
voor de bom op Hiroshima heeft ontbroken. Wat de schrijvers wel kwalijk genomen moet worden is dat zij de kwestie
van Claude Eatherly, piloot van de verkenningsbommenwerper, veel tekort en
daarom onverantwoord afdoen. In dit
boek wordt zonder meer aangenomen dat
Eatherly ontoerekenbaar was. Over wat
er werkelijk met deze door schuld gekwelde man aan de hand was kan men
dan ook beter „Verboden toegang voor
het geweten" lezen. Dit is ook als „waarschuwing" indrukwekkender.
B.

over Florence dan over de hoofdperso-

nen en hun problemen. Maar daartoe
dient een reisbeurs van 0.K." en W. toch
niet!? (H. P. Leopold, Den Haag; ’6.90).
Verwant aan Lidy van Eijsselsteijn,
zij het wel wat makelijker schrijvende, is
het werk van de Zwitserse, in Zweden
wonende Hildegard J. Kaeser. Ook zij
richt zich tot de lezende dames, die
met „Vervaagd spoor" wel weer aan hun
romantische trekken lijken te komen.
Vooral omdat Hildegard Kaeser de aloude romantiek aardig weet te actualiseren door wat moderne gebeurtenissen
in haar verhaal te verwerken (Nijgh en
Van Ditmar, Den Haag; ’9.50).
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Zij

die geen soldaat willen worden
kunnen thans een beroep doen op
2 „militaire" wetten

r\e overtuiging is in ons land nog heel algemeen dat de militaire dienst

onvermijdelijk kwaad is.
Een kwaad. Als ergens een jongen aan de beurt is om opgeroepen te
worden voor zn keuring, gaan de gesprekken in zijn omgeving als vanzelf
over de onderbreking van zn studie; over het loslaten van z n werkkring; over
de tijd, die ver van het waakzaam ouderlijk oog moet worden doorgebracht;
een schade die niet helemaal te berekenen is.
Er worden ook wel goede kanten van de diensttijd genoemd. Je leert onder discipline staan; het is een training in kameraadschap; als je het treft met
je plaatsing, kun je er soms nog iets opsteken, waar je later plezier van hebt.
Maar de opsomming van die lichtpunten klinkt een beetje opgeschroefd, niet
zo spontaan als het gemopper over de lasten.
een

Een onvermijdelijk kwaad. De sfeer
van de gesprekken is: „nou ja, je moet".
Daarbij verbleekt het praten over vooren na-delen. Waarom zul je je druk maken? De militaire dienst is „algemeen"
en een „plicht" volgens de wet.
Toch vreemd. Volgend jaar op 13 juli
zal het 40 jaar geleden zijn, dat er een
„Wet inzake dienstweigering" werd uitgevaardigd. Aan haar jubileum komt
die oude „dienstweigeringswet" trouwens niet toe. Ze is dit jaar vervangen
door een nieuwe: „Wet gewetensbezwaren militaire dienst van 27 september
1962.
Dat betekent, dat iedere jongen in
Nederland op zijn 18 jaar niet met één,
maar met twee wetten te maken krijgt.
Hoe komt dat nu, dat van die twee
wetten de ene zo duidelijk in het bewustzijn leeft, terwijl aan de andere bijna niet gedacht wordt?
Een voor de hand liggende reden zal
wel zijn, dat de dienstplichtwetgeving
een eeuw ouder is dan de dienstweigeringswet. Tradities leiden tot een taai
leven. Moeten we daar nu bij vermelden „dat de meeste jongens helemaal
niet weten van het bestaan van een wet
inzake gewetensbezwaren?" Dat zou
niet eerlijk zijn. De Nederlandse overheid is zo sportief om op die mogelijkheid te wijzen, direct bij haar eerste bericht aan de ingeschrevene voor de
dienstplicht. Het bruine formulier begint er zelfs mee, nog eer het melding
maakt van uitstel, vrijstelling en dergelijke.
Van meer betekenis lijkt ons, dat het
hele probleem van de gewapende macht
geen gewetensprobleem is bij het merendeel van onze jongeren. Is dat waar,
dan is het vrij beschamend voor de ouders, voor de kerken, en voor alle mensen en instanties, die de karaktervorming tot hun taak rekenen. Zij zijn er
in geslaagd om de jeugd, dle hun is
toevertrouwd, in een jaar of 18 op te
voeden tot ambitieuze beoefenaars van
een beroep of ijverige studenten, om ze
een zeker respect bij te brengen voor
deugden zoals kameraadschap en discipline. Aan die maatstaven wordt
de waarde of onwaarde van twee jaar
dienst vlot afgemeten. Maar om het geweten in die tijd zo ver te ontwikkelen,
dat het als maatstaf dienst doet bij de
beoordeling van een opgelegde taak
daar is het niet helemaal aan toe gekomen. Uitzonderingen daargelaten.
Het lijkt ons, dat het hoog tijd wordt
en ook hun meisjes,
om de jonzens
op de hoogte te stellen
hun zusjes
van de mogelijkheden, die de wet op
dit terrein biedt. Hen vertrouwd te maken met het alternatief, waar zij» als
«e de leeftijd hebben, voor gesteld worden. Zij moeten straks kiezen, niemand
kan namens hen antwoord geven, niemand kan de consequenties voor hen
dragen.
Wij zijn een beetje trots op de maatschappij, waar wij in leven. Het is een
democratische maatschappij. De opgelegde beslissing van de dictatuur is ons
vreemd. Het collectieve dwangmatige
gedrag van het communisme houden wij
voor een lagere trap van menselijke ontwikkeling dan de onze. Bij ons respecteert de samenleving de persoonlijkheden
waaruit ze is opgebouwd. Bij ons respecteert de overheid het geweten van
het individu.
Wat doen wij, als we van de gegeven
vrijheid geen gebruik maken? Wat doen
wij, als we de jeugd niet opvoeden tot
een bewuste keuze? Als we spelen van
„nou ja, je moet"? Spelen, ja, want het
is niet waar, het is geen ernst. Wh leven zonder noodzaak, geheel vrijwillig,
als mensen onder een totalitair regime.
Wij verwerpen onze vrijheid. Wij leggen
de democratie naast ons neer.
Hier ligt een taak voor scholen, waar
burgerschapskunde of staatsinrichting
onderwezen wordt. Een taak voor de
kerken, die catechisatie geven. Voor de
de
krant. En in de eerste plaats voor
ouders, die hun kinderen willen helpen
opgroeien tot mensen.
Het is een eer en een voorrecht te
overheid al
leven in een land, waar de dienstweigeeen
jaren
sedert bijna 40
ringswet handhaaft.
Zon jubileum behoort zonder ophef
toch waardig gevierd te worden. Het is
een eer en een voorrecht te leven in
een land, vaar een kerk haar leden de
hand reikt in de bezinning over oorlog
en vrede Waar de kerk hen voorgaat
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kernwapenen,

in het denken over de
en de betekenis van hun bestaan en hun
gebruik. Do vraag mag gesteld worden,
of wij ons die bevoorrechte positie temidden van vele oude én nieuwe volkeren ter aarde waardig tonen.
Het eerste, en het minste, wat op
onze weg ligt, is wel, dat wij ons de
vrijheid van spreken en van kiezen
(Advertentie LM.)

diep betüwst maken. Dat bewust zijn
moet ook bij onze opgroeiende jongeren aangekweekt worden. Allereerst
door nauwkeurige kennis van zaken.

Het tweede en het voornaamste is,
dat wij onze vrijheid gebruiken en
hanteren. Er is een vrijheid om de
overheid gewapenderhand te dienen.
Ze is vastgelegd in de dienstplichtwet. Er is ook een vrijheid om de
overheid op andere wijze te dienen,
vastgelegd in de wet gewetensbezwaren.
Pas als er op overtuigende wijze en
in ruime mate gebruik gemaakt wordt
van de „wet gewetensbezwaren", zal
men van het Nederlandse volk willen
geloven en kunnen geloven, dat het
uit overtuiging strijdt met de wapenen in de hand voor de handhaving
van orde en gerechtigheid, vrijheid en
democratie.
F. v. d. H.

lenen.

2. Hij is verplicht tot het vervullen
vervangende dienst.
van
dienst".
gewetensbezwaren militaire
Wie er meer van weten wil, kan zich Artikel 11. Hij, die ingevolge deze wet
wenden tot het Staatsuitgeversbedrijf, van de krijgsdienst is vrijgesteld, wordt
Fluwelenburgwal, Den Haag, en daar op of zo spoedig mogelijk na de datum,
toezending vragen van het Staatsblad waarop hij zijn militaire dienst zou moeno. 370 van 1962, waarin de wet afge- ten aanvangen of voortzetten, door of
kondigd is.
vanwege Onze Minister voor de vervangende dienst opgeroepen. Hij is vergesteld
Artikel 3. Hij, die in kennis is
plicht
aan deze oproeping gevolg te
van zijn geschiktheid voor de militaire geven.
dienst, zomede de militair, kan schrifteArtikel 12. 1. De duur van de gewone
lijk een met redenen omkleed verzoek
tot erkenning van zijn beswaren als ems- vervangende dienst bedraagt zes en
sts-« gewetensbezwaren richten tot On- twintig maanden.
ze Minister.
2. Indien de duur van het verplicht
Artikel 4. 1. Hij, die een verzoek als verblijf onder de wapenen voor eerste
bedoeld in artikel 3 heeft gedaan, kan oefening dan wel voor herhalingsoefedoor Onze Minister, in afwachting van ningen voor het merendeel der diensteen beslissing daarop, geheel van dienst- plichtigen wordt verkort of verlengd,
verrichtingen worden vrijgesteld.
kunnen Wij bij algemene maatregel van
bestuur de termijn, bedoeld in het voripersoon,
tegen
een
die
een
Ingeval
ge lid, dienovereenkomstig verkorten of
2.
gedaan
als
bedoeld
in
arverlengen.
verzoek heeft
tikel 3, een strafvervolging aanhangig is
Artikel 13. 1. De vervangende dienst
enig wordt
wegens ongehoorzaamheid aan
taft overheidsdiensten, dan
dienstvoorschrift, dan wel wegens over- wel bij,vervuld
Onze Minister aangewezen,
door
Dienstplichttreding van artikel 45 der
gewetensbevoor tewerkstelling van
wet, kan deze strafvervolging in af- zwaarden geschikte instellingen, die in
beslissing
op dat verwachting van een
het algemeen belang werkzaam zijn.
zoek, worden geschorst.
Artikel 29. De bepalingen van de PenArtikel 5. 1. Er is een commissie, die sioenwet voor de landmacht 1922 dan
Onze Minister schriftelijk een met redevan de Pensioenwet voor de zeenen omkleed advies uitbrengt omtrent de wel
1922, al naar gelang het betreft
macht
vraag of de bezwaren van de verzoeker
persoon,
die tot de landmacht dan
een
zijn aan te merken als ernstige gewezeemacht heeft behoord of
tot
de
wel
tensbezwaren in de zin van deze wet.
daarvoor bestemd was, alsmede de ter
van die wetten gegeven vooruitvoering
2. De leden van deze commissie worvan overeenkomstige toezijn
schriften,
Ons
en
ontslagen.
benoemd
den door
passing ten aanzien van hen, die inge3. Onze Minister neemt geen beslissing volge deze wet van de krijgsdienst zijn
op het verzoek als bedoeld in artikel 3, vrijgesteld.
voordat de commissie het advies aan
hem heeft uitgebracht. Onze Minister
kan ten aanzien van een volgend verzoek het inwinnen van een advies achterwege laten.
korting worden aangehaald als de „Wet

4. De commissie brengt advies uit, nadat de verzoeker in de gelegenheid is
gesteld omtrent zijn gewetensbezwaren te
worden gehoord.
Artikel 6. 1. De fungerende voorzitter
kan op aanvraag van de verzoeker
meerderjarige personen toelaten tot het
bijwonen van de zitting gedurende het
onderzoek. Zij verlaten de zitting, ook
tijdens het onderzoek, op aanwijzing van
de fungerende voorzitter.

2. Indien Onze Minister van oordeel
is, dat de bezwaren van de verzoeker
geen ernstige gewetensbezwaren zijn in
de zin van artikel 2, wijst hij het verzoek tot erkenning bij gemotiveerde beschikking af.

3. Afschrift van een beschikking als
bedoeld in de beide vorige leden wordt
onverwijld per aangetekend schrijven
aan de verzoeker toegezonden.
Artikel 7. 1. Degene wiens verzoek tot
erkenning is afgewezen kan binnen veertien dagen na de datum waarop de afwijzende beslissing aan hem is verzonden, daartegen bij Ons voorziening vragen ter zake dat:
Artikel 8. Hij, wiens bezwaren tegen
de vervulling van de militaire dienst,
bepaaldelijk gericht op strijd met

de

HET GEMEENTEBESTUUR van wapenen, als ernstige gewetensbezwamee- ren zijn erkend, wordt belast met ongede Japanse hoofdstad Tokioopheeft
1
noveme
wapende militaire dienst.
inwonertal
Bede ld8 deeld dat het
ber 10192175 zielen bedroeg, een toeArtikel 9. 1 .Hij, wiens bezwaren tegen
neming met 14.877 vergeleken met ok- de vervulling van de militaire dienst

tober.

Uit de kerken

Bij de beschouwing, die wij vandaag van welke aard ook, als ernstige gewede titel tensbezwaren zijn erkend, fs onder alle
in deze rubriek opnemen onder
gewetensbezwaren" behoort enige zake- omstandigheden vrijgesteld van de
lijke informatie. Wij geven daarom hier krijgsdienst. Evenmin mogen hem werkeen aantal artikelen weer uit de nieuwe zaamheden worden opgedragen, welke
wet, de „Wet van 27 september 1962, naar hun aard er slechts op gericht
houdende regeling inzake vrijstelling van kunnen zijn de krijgsmacht hulp te ver-

de militaire dienst wegens ernstige ge-

De kerstboom van 't Heilsleger
Nog drie dagen
nog twee
nog een dag. Weer een jaar ten
einde, afgelopen als een wekker.
Op het juiste moment, als de wijzer precies op het uur staat, dat

Wet gewetensbezwaren
militaire dienst
wetensbezwaren". Deze wet mag bij ver-
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de mathematici eeuwen geleden, berekenden, begint de bel te ratelen,
bommen ontploffen, vuurwerk
maakt secondenlang een dag van
de nacht, de wereld schrikt van
zichzelf, van het lawaai, dat zij
produceert. En er is alweer een
nieuw jaar begonnen.
Het einde van een jaar heeft voor
de een een melancholieke toon. Hij
wordt door een huiver van weemoed, vaag en onbestemd,
zonder
aanwijsbare oorzaken. Een
ander
gaat doelbewust op zijn laatste uren
van herinnering af. Hij maakt de
balans op, legt de positieve en de negatieve punten van een jaar op de
weegschaal en kijkt gespannen,
of
de goede schaal doorslaat.
Misschien komt het jaareinde op u
af op zachte voeten als een teer
licht. Misschien gaat ge u vanuit de
walging om de zenuwdrukte van de
cadeautjesdagen nu in de nog diepere walging van de wanhoop storten,
omdat een jaar u door de vingers
glipt. Misschien zijt ge verheugd over
het naderende einde, omdat het voor
u het begin vormt van de wintersportvakantie, omdat ge u met de
duizenden anderen uit de miezerigheid van dit regenland naar de majesteit der besneeuwde hellingen
zult begeven. Misschien verbergt ge
uzelf achter uw glas port en zijt tevreden, omdat ge niet gezien wordt
en niemand ziet. Misschien zijt ge
dol van blijdschap om het feest van
het oudjaar, om de nieuwe japon, die
u dan kunt aantrekken. En misschien
zijt ge blij, omdat het einde het beDe kerstboom staat midden op het Damplein te pronk
gin is van het nieuwe jaar. Gij allen,
mijn
beste
hoe gij er ook over denkt,
vreugde in mijn wezenlijk menszijn noeg. Dan proberen ze de vrome
wensen voor het nieuwe jaar.
zangers de petten en hoeden van het
dan een duur geschenk.
★
hoofd te trekken. De Heilssoldaten
grijpen verschrikt naar hun hoofdjaar?
dit
bedacht,
ge
goed
deksels. De kwajongens hebben een
*7 IJT
pet
St.
het
kerst/-\P
DE
DAM
staat
nu
Nicolaas,
Bracht
weer de reute pakken gekregen en rennen er
u,
jaareinde
Leger
wat u verzenkerstboom van het
des mee weg, gaan er op tien meter affeest, het
grauwe
vlakte stand mee r Jien. Een goeiege verwachtte, wat u wenste? Misschien Heils. De Dam is een
ontving u een auto. Misschien ont- in deze dagen. De mensen, natgere- antwaardigde moeder begint opgeving u alleen de vuursteentjes voor gend en koud, hebben geen zin om wonden te schelden. Maar de dikke
uw aansteker. Misschien was u met als vriendelijke, rustig wandelende Heilssoldaat heeft alleen even omgedie auto niet tevreden en met de Amsterdammers te poseren, zo tege- keken en zingt door. Dit is ook een
vuursteentjes wel. Want het cadeau moetkomend aan de buitenlanders, deel van zijn boze wereld. Als hun
krijgt zijn waarde niet vanzelf. Het die de Dai.. wensen te zien als het streek niet het effect blijkt te hebkrijgt een groot deel van zijn waarde plein der pantoffelparade. De men- ben, dat zij verwachten, gooien de
door de wolk van motieven, waarmee sen haasten zich voort, nors en boos jongetjes de pet in een plas en gaan
de gever het omhuld heeft. Het krijgt over hun koude lijven. Rond de er vandoor.
zijn waarde vaak meer door zijn kerstboom staat het Leger opgedragen
Er komt een meisje aan, een kind
sentimentele inhoud dan door zijn steld. De oudere vrouwen
onijdele
ijzerdraadbrilletjes.
De ge- van een jaar of twaalf. Het raapt de
materiële. „De kleine geschenken
worden uit liefde gegeven, de grote zichten zijn rood van de kou onder pet met voorzichtige vingers uit het
om te troosten", weten de Fransen. de ouderwetse blauwe hoeden. De water, veegt hem met de mouw van
mannen raken het martiale van hun haar regenjasje af en gaat hem aan
Heet het geschenk u werkelijk strak uniform volkomen kwijt door de Heilssoldaat
brengen. Ze geeft
vreugde geschonken? Of bracht het de mond zo lang mogelijk open, als hem zonder meer
af en loopt door.
ook wat verdriet mee? Was het een een lied uit is, gretig wachtend op De soldaat heeft de pet aangepakt.
De verras- de nieuwe toon voor het volgende.
wezenlijke verrassing?
sing is het mooiste doosje, waarin Zij zijn lelijk in hun
uniformen. Zij Hij zingt door, maar rond zijn mond
een cadeau verpakt kan zijn. De ver- kijken trots de slechte wereld in. Hun is iets veranderd. Dat was zijn verrassing geeft het gevoel, dat men fierheid is nog onbeschadigd.
rassing van vandaag. De goede wede
geluk heeft. En geluk brengt
reld in de kwade. Hij is heel even
mens op de top van de Olympus. Als
Een dikke Heilssoldaat blaast de een gelukkig man.
ik 's morgens de bus moet halen, tuba met tintelende vingers.
Een
komt het vier van de vijf dagen voor, spichtig meisje slaat de
rommel.
dat hij net wegrijdt, als ik er aan
kring
Rondom
de
staat een wijdere
kom, dat chauffeur een naargeestig
misantroop is, dat alle zitplaatsen kring, de nieuwsgierigen. Zij luiste- ■p\IT ZIJN vreemde dagen. Het einde van het jaar is een dooreenbezet zijn en dat de verwarming niet ren naar de geestelijke liederen,
druipen
maar
mengeling
van waarschuwingen en
af,
als
de
preek
bewerkt.
gint. De spreker is een vale figuur, feesten. De tijd heft de vinger op:
Eenmaal per week echter, juist de een vakman in de retoriek. Dat
„Ik ga voorbij, probeer me te
dag dat ik het meest gehaast ben, mensen verdwijnen, dat kan
hem grijpen". De wereld blijft staan: „Ik
komt de bus keurig voorrijden op niet schelen. Hij laat het tenminste ben eeuwig. Niets kan mij teniet
het ogenblik, dat ik de halte nader. niet merken. Uit zijn houding valt af doen. Ik ben een feest. Stort je in
De chauffeur is een beleefd, vrolijk te leiden, dat het hele Damplein
vol mij en wees blij".
favoriete
zitmijn
vindt
man. Ik
mensen staat, devoot toeluisterende
plaats leeg en de verwarming brandt mensen.
Ik houd een jaar in mijn hanals een lier. Dat is mijn geluk. En
het brengt me misschien meer
Naast de kerstboom staat de tra- den en het vloeit al weg tussen
ditionele driepoot met de ijzeren pot
mijn vingers
nog drie daeraan: de collectebus, 's
Morgens
nog twee
nog één
om acht uur staat daar al een klei- gen
ne Heilssoldate bij. Nu staat zij er dag. En dan het laatste uur. Dan
nog, volslagen verkleumd. Ook vanavond zal zij er staan. Ze bidt voor komen de mensen naar buiten, omde broeders en zusters en voor de dat zij het jaar moeten laten aflokwade wereld. En de mensen gaan pen. Zij maken hun lawaai,
bang en
heen, ï.aar de Bijenkorf, naar de
blij. Ik ga terug naar mijn verborKalverstraat of de Nieuwedijk.

.

de'

....

....

gen hol onder de daken. Ik ga
wachten op het einde van het jaar.
"CR KOMEN kinderen aanrennen. Het Leger des Heils helpt me naar
Ze missen de poppenkast en de huis. Op de marsmuziek van deze
sneltekenaar. Ze zijn het duivenpessoldaten is het goed marcheren.
ten moe. Eerst gaan zij vals meezingen met de Heilssoldaten,

dat voldoet h::

maar
baldadigheid niet ge-

DNNO.
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FRIESE KOERIER

Met heilwensen voor 1963
bevelen ondergetekenden zich bij

voortduring

Oudehome
S. A. SCHUHMACHER

-

Heerenveen

Oudehome
Hrj7DE~VOS

aan Bakker
Oudehome
Familie Roelof de Haan
Pluimveehandel. Oudehome 63, wenst vrienden en
begunstigers een voorspoe-

i

’

OUDEHORNE dig 1963.
Rijwielen, bromfietsen, lederen kleding, wasmachines,
TEUNIS" BERGSMA
Oudehome
centrifuges, stofzuigers, televisie, naaimachines,
en huisgen.
kachels, haarden, zink- en mastiekwerken
Ondergetekende wenst familie, vrienden en begunstigers een gelukkig en voorspoedig 1963 toe.

—
SCHULTING

OUDEHORNE

- OUDEHORNE
huishoudelijke artikelen, gereedschappen.

Fa. G. J.

Elektr.

TELEFOON 235

ijzerwaren, speelgoederen enz.

—

Tel. 209

/

/

Fam.J. v. d. MEULEN
Oudehome

Oudeschoot

Sloperij en Afbraakhandel A. MULDER

IuQWtWICi
’

ok in net nieuwe jaar
zullen wij u gaarne
weer van dienst zijn
op het gebied van
elektriciteit verlichting,

- Heerenveen

Breedpad 11

FAM. W. A.

A. HEIDA—FABER

Stationsweg 2, Oudeschoot

Tijnje

DIJKSTRA

Johannesga

gelukkig

Johannesga

Johannesga

gezegend

geslaagd rijexamen

Johannesga,

jan.

verkoop

Nicolaasga

KLOMPENHANDEL, Tel. 05135—351
wenst een ieder een voorspoedig nieuwjaar

Wijde Noorderhome 2

p.f.

Tjotterstraat

1

Snikzivaag
Wij wensen onze clientèle een voorspoedig 1963.

A. DE BOER EN ECHTGENOTE

Sneek

D. BERGSMA
J. BERGSMA-KOOIKER

Onze

g.n.

Dealer F.N. melkmachines

- TIJNJE
MOTOR- EN BROMFIETSHUIS
J. KRIST - ROLBRUG - TIJNJE
BROOD-, KOEK- EN BANKETBAKKERIJ
J. SCHAAP - Transportbedrijf - TIJNJE
P. Th. DE LEEUW en huisgenoten - Tijnje
wensen fam., vrienden en bekenden een gelukkig 1963
R. AKKERMAN - TIJNJE
en elektr. artikelen
DE VRIES - TIJNJE
BROOD-, KOEK- EN BANKETBAKKERIJ
R. J. HIELKEMA - TIJNJE
TRANSPORTBEDRIJF
Rijwielhandel, reparatie

S. WAGENAAR
MANUFACTUREN

VEEHANDEL

Wed. Y. OVERWIJK - TIJNJE
..GROSCO"-WINKELIER

CAFÉ

gesloten

A. DE GROOT
g.n.

Terband

__

CALTEX-Servicestation

g.n.

Terhorne

Heerenveen

T. v. d. WERF en echtgen.,
groentehandel.
Terhorne
wensen fam., vrienden en
begunstigers een gelukkig

SNEEK
Tel. 2212

—

FIRMA A. KUPERUS

—

FAKOL-olieprodukten

Piet Stilma's Verhuisbedrijf
Lemmerweg

25

—

Tel. 3488 en 4006

—

g.n.

Sneek

De beste wensen voor alle mensen

Steggerda
Fa. B. J. DE VRIES - STEGGERDA
PETROLEUMHANDEL EN AGENT FRIESE

scheepswerf,

Sluiszicht Terhorne, weno.h.g. sen familie, vrienden en
TEXTIEL-WONINGINRICHTING
begunstigers een gelukkig
KOERIER
47
—
OUDESCHOOT
DE
J.
JONG - groenten
Gelukkig
Terband
en fruit
Aardappelen,
J. RIJPKEMA
en echtgenote
J. MEIBOS - OUDESCHOOT
Terhorne SMEDERIJ JANZEN " TERBAND 6
p__
Firma G. v. d. MEER
W. VAN SEIJEN - OUDESCHOOT
Ferver
Terhorne
p.f- winskje freonen, sibben
Bakkerij
en bigunstigers in lokkich
Terherne
wensen
relaties en kennissen een
L. FABRIEK - OUDESCHOOT
1963
„DE SPAR"
C. C. DE VRIES
P__
Agentschap Terhorne
DE HAAN'S RIJSCHOOL, TAXI'S
S. POPMA - OUDESCHOOT
1 ian. 1963
g__ en verhuur zonder chauffeur. Terhorne. tel. 05668-225
Levensmiddelenbedrij f
P-f C v. d. WERF en echtgen.
g.n.
Terhorne
Tenvispel
Fa. J. A. JONGSMA - OUDESCHOOT
H. K. BOERSMA
AANNEMERSBEDRIJF

D. MIEDEMA OUDESCHOOT

nieuwjaar

Bakkerij

I

nijjier

FA. BOSMA,

Zelfbediening

-

A. O. VELDKAMP OUDESCHOOT

Schildersbedrijf

Fa. HUITEMA
OUDESCHOOT

Terhorne

TJ.

pi.

J. JELLEMA
pL Slagerij
Terhorne
Fa. W. RIJPKEMA
g.n.
Terhorne

—

SCHILDERSBEDRIJF

OUDESCHOOT

Wij

begunstigers,
voorspoedig

en echtgenote
Fam. L. DE LEEUW en GEZIN
Fourages. Terhorne
g.n.
Klompen- en touwhandel, olie en 0.K.-benzine enz.
J. D. KONING

OUDESCHOOT

Terkaple

HOFSTRA
TIMMERBEDRIJF

J." BEETSTRA

W. BEETSTRA-NIEUCENTRALE BAKKERIJ SCHOTERI AND, WENHUIS
bakkerij. TerOUDESCHOOT
wenst een ieder een voorspoedig nieuwjaar

wenst alle abonnees een

E. VOGELVANG OUDESCHOOT

_

kanle.

jaar

Voorspoedig nieuw-

al uw
MENGVOEDERS, RUWVOEDERS en
Voor

KUNSTMESTSTOFFEN
staat ook het volgende jaar

JAN JONKER voor u klaar!
Terwispel, telefoon 696

Tjalleberd
J. POPKEMA - TJALLEBERD
A. DIJKSTRA - TJALLEBERD
AGENT FRIESE KOERIER
J. BINNEMA - VEEHANDELAAR
TJALLEBERD

Fam. D. KAMMINGA
melkhandel
Terkaple
gePERS,
AGENT FRIESE
Voorspoedig nieuwjaar
beleefd
aanbenieuwjaar
lukkig
en houdt zich tevens
/TT
volen voor het aannemen van nieuwe abonnementen
"" "
en advertenties
H. DAM en huisgen.
OUDESCHOOT Melkhandel
HUISMANS
Tijnje
Fokker 14
Hierbij wensen wij alle vrienden en begunstigers
Fam. SJ. PAULUSMA
een voorspoedig 1963
winsket elk in lokkich nijZANDHUIS
CAFÉ
jier
OOSTRA
P-f- De Tynje 8
Melk en zuivelprodukten
H. v. d. HEIDE
DE JONG en echtgenote,
rijwielen en elektra, Tijnje Rijwielen, motoren, tractoren, landbouwwerktuigen
48. Voorspoedig nieuwjaar
TJALLEBERD

__
OUDESCHOOT

Hoenderpark -

Rotsterhaule
TH. DE VRIES - ROTSTERHAULE
BAZAR
FIRMA R. H. KRIKKE - ROTSTERHAULE
LEVENSMIDDELEN EN DROGISTERIJART.
Fa. KERSTMA - ROTSTERHAULE
Levensmiddelen — Landbouwmaterialen
H. SCHIPPERS - ROTSTERHAULE
BROOD-. KOEK- EN BANKETBAKKERIJ
KERSTMA - ROTSTERHAULE
JAC.
TOUWHANDEL — LANDBOUWGEREEDSCHAP
A. HIEMSTRA - ROTSTERHAULE
LANDBOUW—LOONDIENST, TEL. 284
SJ.

wenst een ieder een voorspoedig 1963

Tijnje

TIJNJE

___

I. v. d. Molen en zn., bakker, Wijnjeterp
wensen familie, vrienden en begunstigers
een gelukkig 1963

JAC. VELDKAMP - WIJNJETERP
BRANDSTOFFENHANDEL

J. KALMA - WITNJETERP

AUTOVERHUUR EN RIJSCHOOL

Waskemeer

Tenvispel
~cafFmeierhof

wensen onze geachte
clientèle en kennissen een
voorspoedig 1963.
Garage M. v d. Heide
Café LOOPSTRA
g.n.
Compagnonsweg 4
Terwispel
Waskemeer
JAN BOSMA
Terwispel
Timmerbedrijf
FAM. H. v. d. BOS
Bakkerij
Fam. J. ROOKS
Waskemeer
Terwispel
Voorspoedig nieuwjaar.
IJ. DE LEEUW
Fa. A. REINDERS
Aardappel- en groentehan.
haar geachte clienwenst
p.f.
Terwispel
del.
voorspoedig
een
tèle
BETHLEHEM, VéGé- nieuwjaar
H. Levensmiddelenbedrijf
p.f. FAM? J. NIJENHUIS
Terwispel
Waskemeer
Y. DE SP AA
Rund-, kalfs. en varkensTerwispei
slagerij, wenst haar geachte
clientèle en kennissen een
aTzwerver
voorspoedig_nieuwjaar.
Sigarenmagazijn
Terwispel
FAM. A. MEINES
wenst allen een voorH. SMINIA
spoedig nieuwjaar
Agent Friese Koerier
Smederij_ -_ Waskemeer
Terwispel
Fa
7vrd7Werff's Bakkerij
H. JONKMAN
Waskemeer Haulerwijk
J. JONKMAN-v. ROZEN
melk- en zuivelhandel, wenst allen een voorTerwispel wensen u een spoedig nieuwjaar,
voorspoedig 1963.
FAM. B. BIES
in bouwmaterialen, wenst
H. WANINGE
voorspoedig
W. WANINGE-v.d. HARST allen een
nieuwjaar
Terwispel
Smederij
Voorspoedig nieuwjaar Waskemeer
FAM. SJ. HOFMA
H. KNOL
Waskemeer
en huisgenoten
allen een gelukkig
Brandstofhandel Terwispel wenst
nieuwjaar Agent Fr. Pers
Voorspo cdig_n ieuwjaar
gTlefferïng
en huisgenoten,
klompen, touw en lederw.,
Terwispel

Wij

_

-

p.f.

J. KUPERUS - TIJNJE

DAMES- EN HERENKAPPER, TEL. 281

- TIJNJE
FAM. E. DE LEEUW - TIJNJE
TIMMERBEDRIJF
GEBR. YBEMA - TIJNJE
Mechanisatie- en constructiebedrijf
M. BRON

VIVO-WINKELIER

--

PIANO'S
GITAREN
ORGELS BANJO'S
BLOKFLUITEN

—

De Wilgen

Terwispel_3s

f^kTaaldérs
Wilgen

DE VOS
H. G.
echtgenote

Kruidenier

Tjalleberd

Levensmiddelen en Textiel

en

—

De

Wijnjeterp

pi.
Terwispel 38
Alle verzekeringen

JOH. SMIT en echtgen.

Wijnjeterp
H. HOFSTRA en echtgen.
Agentschap Fr. Koerier
J. v. d. MOLEN
Tjalleberd
Bakker
Wijnjeterp
R. GROENLAND
A.
v.
d.
VEEN en echtgen.
Tj alleberd
Bakkerij
Levensmiddelenbedrijf
MUZIEKBOEKEN enz. enz.
Wij nj eterp
Grosco
Fam B. DE WAGT
Tjalleberd
verkoop,
Zowel voor
stemmen als repareren
R. DE JONG en echtgen.
Schildersbedrijf
SIEP DE JONG
Wijnjeterp

—
—

—

_

Slager
M. v. d. OUDENALDER
G. v. d. SLUIS en'echtgen.
Burg. Falkenaweg 16 - Heerenveen . Telefoon 2489
Timmerman en aannemer
H." DE JONG
Wij n jeterp
Brandstoffen en VrachtTjalleberd
dienst
A. BOONSTRA en echtgen.
Reparatie-inrichting
Veenhoop
p.f.
Wijnjeterp
Veenhoop
S.~DE
KLEINE
J. J. WOUDA en gezin - VEENHOOP TEAKE OOSTERWOUD H. DE KLEINE—BOSMA
SMEDERIJ
R.
ildersbedr., Wijnj

—
L. DIJKSTRA en gezin
—

RIJWIELEN

GROENTEHANDEL

- TJALLEBERD

Fa. B. BROUWER en Zn.

—
—
—
F. BINDELS VEENSLUIS
VEENSLUIS 27

Smederij

HEERENVEEN
Landbouwwerktuigen
Tractoren

12
TELEFOON 8313
AANRECHTSBLADEN - GRANITOBEDRIJF
G. J. GERRITSMA - Veensluis - Heerenveen
Veevoeder
kunstmest

(G.M.-dealer voor OPEL en CHEVROLET
Spec. afd. GOEDE GEBRUIKTE WAGENS)

WENST ALLE CLIËNTEN, RELATIES EN
VRIENDEN EEN VOORSPOEDIG 1963!

——

ruwvoeder"

turfstrooisel

Vegelinsoord
FIRMA ELSINGA en ZOON,
VEGELINSOARD - BAKKERIJ

winsket famylje, freonen en bigunstigers
in lokkich nijjier ta

-

Fam. ADEMA Café „Spoorzicht"
winsket famylje en freonen in lokkich
nijjier ta

Vulcaniseer- en Coverinrichting

WOtU,

Heerenveensew. 49
WOLVEGA

en gezin wensen familie,
vrienden en bekenden een
gelukkig 1963
Veenhoop
H. LIEMBURG en echtgen.
Schipperswinkel

De Veenhoop

Veensluis

GEBR. DE VRIES
TREKKER-BEDRIJF
DE WILGEN

Idskenhuizen
R. FEENSTRA

winsket oan allegearre in lokkich nijjier ta
Agent Friese Pers, till. 05134—367

gelukkig
_ eenWijnjeterp
S. JANSMA
en echtgenote
Purfinastation -

begunstigers
nieuwjaar.

Wijnjeterp

Diversen

Veensluis 16

Vegelingsoord
FAM. G. SCHRAM
wensen fam., vrienden en
kennissen een gelukkig
nieuwjaar

Mienscharweg 10,
Vegelinsoord

A. J. SCHRAM
SJ. SCHRAM—DE JONG
wensen fam., vrienden en
kennissen een gelukkig
nieuwjaar. Meenscharweg

2, Vegelinsoord

en

F. PASVEER

14
H. v. d. MEULEN
R. v. d. MEULEN—
SCHRAM

huisgen..

v.

Kooiweg

Fam. G.

Nijehaske

Nijeholtwolde

d. LAGEWEG

Jonkersland-Langezwaag

wenst familie, vrienden en
bekenden een voorsp. 1963
W. v. d. MEULEN en
echtgenote
wensen familie, vrienden
en bekenden een gelukkig
nieuwjaar

Lippenhuizen

Singel

Familie G. ROFFEL

D. Reitsma
Geeuwweg 6, Vegelinsoord
A. Reitsma-Alma
Familie FOKKE MEIJER Weaze 22
Oldeboorn
Zwarteweg 27,
oord.

Vegelins-

-

Hemelum

S. SCHRAM
T. SCHRAM—SCHIPPERS
J. v.
WERF
en kinderen, Vegelinsoord. wenst allend. een gelukkig
nieuwjaar.

„Violetta"

Aan onze

De Wilgen

eterp
Sch
J. KÖÖPSTRA en echtgen.
wensen fam., vrienden en

U. WALSTRA en huisgeA. v. d. Lende
familie,
noten
wensen
F.
v.
d. Lende-Klijnsma
begunstigers
vrienden en
g.n.
12
Woldlakeweg
een gelukkig 1963 toe.
Gelderingen

wenst zijn geachte clientèle een voorspoedig 1963

FAMYLJE

N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF JAGER & WIERDA
DRACHT 28-30 - HEERENVEEN - tel. 3147

VEENHOOP

Veensluis

Vaartweg

nieuwjaar

Bakkerij

-

LINSTRA
WAGENBOUW

wensen iedereen een gelukkig en voorspoedig nieuwEnkabé-kruideniers, Wijnjeterp

Tjalleberd

Sneek
Olie en Wagensmeerfabriek
Speciaaladres voor uiervaseline en uierzalf

A. HOSPER
H. HOSPER—Vis
wensen fam. en vrienden
een gelukkig nieuwjaar
Terhorne
K. WESTERDIJK en huisgenoten,

—

Mercedes- en Fiat-dealer
Voorspoedig 1963 toegewenst

Sneek

nieuwjaar

Slagerij Balstra - Oudeschoot
CAFÉ VAN DER MEER - OUDESCHOOT

OUDE KOEMARKT 25

GaragebedrijvenRinnert de Jager

HOTEL J. SMID

Oudeschoot

P_:

SNEKER AUTOVERKOOP

sjTdïTbös
en huisgenoten
Schar—Terband

- TIJNJE

CAFÉ-RESTAURANT

bieden wij u ook de beste service aan op het gebied
van

MACHINEBEDRIJF N.V. - SNEEK

Steggerda

van oudejaarsavond 7 uur tot 2 jan., 's morgens half acht.

TIJNJE

Bij onze beste wensen voor 1963

Steggerda

zaken zijn

FAM. H. BOS

—
Fam. M. DE VRIES

- WIJNJETERP
- WIJNJETERP
Constructiebedrijf

_

S. SIEGERSMA - TIJNJE

wensen haar cliënten een voorspoedig 1963

g.n.

Snikzwaag

- TIJNJE

M. POOL en Zn.

CAFE WARREN

—

J. Hofstra en echtg. en P. Hofstra en echtg.

GROENTE- FRUIT- EN AARDAPPELHANDEL

ierdappels

Fa. WED. E. LINSTRA en Zn.
LANDBOUWSMEDERIJ
WIJNJETERP
Wij wensen u een gelukkig 1963

Smederij en

S. DE VRIES en Zn.

wenst allen een gelukkig nieuwjaar toe
Café „Het Anker"

Wijnjeterp
DE TONG'S BAKKERIJ
U. BEKKEMA en echtg.

...

Scharsterbrug

O. WOUDSTRA
Oudeschoot,
zuivelhandel
~
E. J. HEIDA

wenst een ieder een gelukkig 1963

°

«««/»"» i

St. Johannesga
- OUDEHORNE
DAMES- EN HERENKAPPER EN GRIMEUR
St. Johannesga
W. J. DE JONG
St.
FRANS DE JONG - OUDEHORNE
D. B. AKKERMAN, St. Johannesga 112
wenst familie en vrienden
CENTRA-WINKELIER
nieuwjaar
AGENT FRIESE KOERIER
J. STOKER - Bakkerij
A. MULDER - OUDEHORNE
J.Groenten,
A. KOOPMAN - ST. JOHANNESGA
p_.
St.
fruit en landbouwprodukten
VEEHANDEL
KNIJPSTRA
KL.
huisgenoten
en
H. FABRIEK - ST. JOHANNESGA 6S
FR. DIJKSTRA - OUDEHORNE
p_.
St.
VRACHTDIENST Heerenveen-Joure-Sneek
TIMMEREN AANNEMERSBEDRIJF - TELEF. 207
W. v. d. WAL
en huisgen.
J. BLOKZIJL - OUDEHORNE
Oliehandel St. Johannesga H. J. VISSER, St. Johannesga-Delfstrahuizen
BOUWBEDRIJF
WINKELIER
;
1963 dat
Een
wij
u
wensen
allen.
P. DE
ST. JOHANNESGA 8
- AARDAPPELEN
J. H. KUPERUS - OUDEHORNE
in GROENTE, HEIJ
Een
FRUIT,
- TELEF. 247
SMEDERIJ enz.
1963 dat kunt u bereiken
door
Autoriischool Jan
VAN DIJK'S ROGGEBROODFABRIEK
Familie H. HALBERSMA - OUDEHORNE Brals, St.
telef. 302.
ST. JOHANNESGA 55
BRANDSTOFFENHANDEL
KOEK - BANKET
Firma J. en G. DE VRIES - OUDEHORNE St. Nicolaasga
Telefoon 208
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL
Fam. G. KOOPMANS
Slagerij
K. HEPKEMA,
Gebr. De Leeuw - Brandstoffen en Fourages
g.n.
Staatsloterij,
debitant Ned.
Streek 3, St. Johannesga,
OUDEHORNE
Famylje R. JELLESMA tel. 05137-324. E.v.
loten 7
1963.
winsket allegearre in lok- Bestellingen worden vanaf nieuwe
aangenomen. Ook
heden
A. DE VOS - OUDEHORNE
nijjier
kich
ta.
g.n.
door overschrijving op postrekening 1005315
en
Griehte.
SCHOENHANDEL — KAPPER
fruit.
N.V. Koekfabriek W.ÏC
F. W. DE BOER en gezin - OUDEHORNE
Fam. IJ. NOTA
Smederij
RIJWIELEN EN MOTOREN
7___
St. Johannesga,
M. VAN DER SLUIS - OUDEHORNE
Fam. S. POSTMA
Geschenkhuis
SCHILDERSBEDRIJF
z__ wenst haar geachte relaties in alle opzichten
J. M. ENGWERDA
een voorspoedig 1963
A. BOS - Café - OUDEHORNE
Textielhandel
St.
z.n.
St. Nicolaasga
FAM. KOOP HOEKSTRA, OUDEHORNE
g.n.
Sneek
FAM. W. DE BOER
H. HANENBURG
p.f.
Smederij,
rijwielen, electr. artikelen.
J. P. DE JONG - OUDEHORNE
J. HANENBURG-YNTEMA
K. KRAKO

Meubelhuis Kouwenhoven, Heerenveen

Onze beste wensen
voor

adverteerders
Adresseer uw opdrachten en materiaal aan de

advertentieafdeling

Dat kan vertraging in
de behandeling voorkomen !

[MEIJER üéd_

-

'

Heerenveen

Het

Bijkantoor
van

de
Friese Pers
te

Gorredijk
is
Hoof dstr. 73

Tel. 677
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FRIESE KOERIER

Lieuwe Rienstra's stuk over de verhouding
oost-west heeft bij het ter perse gaan van deze
pagina al twee reacties teweeggebracht. Zowel
het artikel van Jos de Haan als dat van M. Veld
uit Oosterwolde vonden wij de moeite waard in
hun geheel af te drukken.

Winter...

East IS West

-Q UDYARD Kipling beweerde dat oost en west nimmer zouden kunnen samenkomen. Onmiddellijk hier tegenover durf ik te stellen dat deze twee

JK.

gebieden wel degelijk kunnen assimileren. Hiermee wordt geenszins bedoeld
dat ze volkomen aan elkaar gelijk kunnen worden of zijn, maar dat de mogelijkheid van eenheid in gedachten positief aanwezig is. Immers elk mens op
de gehele wereld is begiftigd met eenzelfde stel meer of minder goede verstandelijke, dat wil zeggen, denkvermogens.
Echter nog belangrijker moet het begrip gevoel zijn. En juist in deze richting zou ik willen gaan met mijn bewering dat het Oosten gelijk is aan het
westen, misschien zelfs eerder nog omgekeerd gezegd: het westen kan dezelfde gedachtenwereld bereiken als het oosten.
ben ik wel te wereldMISSCHIEN
vreemd, misschien zelfs ben ik te

naïef, maar waar politiek elkaar na-

Amateurfotografen
OPGELET!

...ook winter

is de redactie tot de conclusie gekomen, dat de
amateurfotografen wel een beetje weinig aan bod zijn geweest. Dat is
natuurlijk ten dele aan hen zelf te wijten, want ons correspondentieadres is er
niet alleen voor schrijvers en dichters. In elk geval willen wij het nieuwe jaar
goed beginnen. ledere amateurfotograaf krijgt nu de kans om de foto van zijn
leven in de krant te zien afgedrukt. Als extraatje loven wij drie prijzen uit
voor de beste foto's, namelijk een waardebon voor foto-artikelen van f 30,—,
eenzelfde bon van 15,- en als stimuleringsprijs een boekje over fotografie.

NA

EEN

JAAR ONzeZIN

ON

tijd, d.w.z. van ongeveer 16 tot en met
25 jaar.

Q Foto's, die al eerder in een andere
wedstrijd zrjn bekroond, mogen
meedingen naar een prijs.

niet

O Het oordeel van de jury is bindend.
Over de uitspraak van de jury kan
geen correspondentie gevoerd worden.
O De jury heeft het recht, de foto's,

die zij daarvoor geschikt acht, te laten
publiceren met vermelding van de naam
van de maker.

Q De foto's moeten ongeveer 13 x 18
cm zijn.

O

Op de achterzijde van de foto moet

duidelijk vermeld staan:

De naam en het volledig adres van
de maker.
De leeftijd van de maker.
Of de foto zelf afgewerkt is of niet.
Fotowedstrijd-ONzeZIN.
uiterlijk op 1
van de jury.
zyn
bezit
maart in het

O De foto's moeten
(Postbus

3.

Heerenveen.).

ZIN

worden.

Ergens, ondergronds, werkt nog een
stroompje dat soms even naar boven
sijpelt. Maar het wordt niet gevoed: er
bestaan geen mysteries meer in deze
technocratisch wereld. Alles is vooruit
reeds berekend, het klopt allemaal te
veel op de millimeter. Onze wereld is
politiek en de mens zijn slaaf!

East is

jij

east

and west is west

Russen hebben 't er

dagen zijn
DeDonkere
holen
Vol kil verdriet
Zonder jou.

© Op de enveloppe moet duidelijk
„Fotowedstrijd-ONzeZIN" vermeld staan.

open voor
O De wedstrijd staat alleen
amateur-fotografen in de ONzeZIN-leef-

ze

Glimlachen
„Er wordt gelachen, en nooit ziet men
glimlachen, echt glimlachen. O, ja zeker, glimlachen bestaat wel,
maar
slechts als spotternij, als hoon, wat heel
goed te begrijpen is in een wereld waar
om eigenlijk elk facet gelachen kan
Want dat verliest de mens nooit, het

’

in de ruimste -in van het woord.
Hierboven zijn twee voorbeelden afgedrukt, daar tussen in een erom heen
zijn vele mogelijkheden, die aan het
onderwerp beantwoorden.
dat
Het is helemaal niet de bedoeling,
„winter
werkelijk
vol
met
de foto's
worden gepropt. Wij gaan namelijk van
het gezegde uit: In de eenvoud toont
zich de meester. ledere inzender heeft
gelijk kansen.
De voorwaarden voor deelname z«n
de volgende:

Ik bedoel hier het woord Liefde in

zijn gehele essentie, dus niet de holle
frasering van onze oppervlakkige eigentijd.

een woord, een cliché, een loper die op
elk slot past.
De vermaterialiseerde westerse wereld heeft geen tijd meer voor de poëzie
van het leven, voor de ogenblikken van
stilte. Men kent niet het gezegde: „Stilte is het element waarin grote scheppingen geboren worden".

geheim van het mysterie, de verrassing.

opnamen dingen
ledere amateurfotograaf kan met de- O Alleen zwart-wit
hij
zij
of
of
nu
met
meedoen,
prijzen.
naar
de
mee
wedstrijd
ze
eenvoudig
een dure Leica of met een
fotografeert.
boxje
O Per deelnemer mogen hooguit drie
gekozen:
hebben
wö
onderwerp
Als
foto's ingezonden worden.

winter

deren vaak onmogelijk blijkt, zal juist
de nadering in Liefde concreet aanwezig
zijn.

De grote dichter-schrijver, denker en

pedagoog Rabindranath Tagore zegt in
zijn bundel aforismen, „Zwervende vogels": „Wij leven slechts in deze wereld
als wij haar liefhebben". En hiermee
graaft hij tot aan de wortel van het
probleem. Hij legt de zwerende wonde bloot: liefhebben is gedegenereerd tot

wat naar gemaakt

Tliejiseji zijn wreed
En zonder begrijpen
En ik zou ze haten
Als jij er niet was.
De tijd u eindeloos
Grijs en grauw
En ik zou geen kleur zien
Zonder jou.

De

Dit nu merkte ik in het stuk van
Lieuwe Rienstra in ONzeZIN van
15 december, waarin onmiddellijk
aangevallen werd op materiële feiten:
A-bom, Hongarije, Twee blokken,
Duitsland.
Ach, het is zo bekend, zo afgezaagd,

zo zonder mysterie. Het leeft niet, het
is doods feitenmateriaal, waarmee handig wordt gespeeld (op de gevoelens
van de mens?).
volgende
nog
ik
het
BETREKKING tot het artikel van Rienstra zou
niet op de gevoelens van
opmerken. In grote trekken ben ik het met hem eens, hoewel ik deNatuurlijk
willen
mens.
Er
komt
geen gevoel
Wtj menen aan de stille wens van vevan Rienstra, dat Rusland gedurende de laatste anderhalve bij te pas, het is immers
opmerking
de
aan
geheim
geen
meer.
len tegemoet te zijn gekomen. Nu zijn
nog het volgende zou willen toevoegen. Ligt de oor- Het is te concreet, te zakelijk en te dogis,
belaagd
eeuw
steeds
wij alleen nog maar benieuwd
zaak niet voor het grootste deel bij Rusland zelf door zijn buitenlandse poli- matisch.
Cilia.
Gelijk
tiek (warmwaterpolitiek), waardoor conflicten met respectievelijk Engeland en
leven brengt me
ontstonden!
Japan
in
elk
mens
residuen
aanwezig
Omdat
Van avond naar morgen.
met zijn van de oermens, van de geëmotiovergelijken
niet
eenzijdige
men
nu
eenmaal
Rienstra
mijn
wil
Terecht
noemt
de
tegen
En
voorlichting aan beide kanten van het die van een iemand uit het westen. De- neerde gevoelsmens, van de hartstochBeloden met zorgen
telijke zonaanbidder, heb ik durven beCorrespondentie-adres: ONzeZIN,
Voor dinsren
IJzeren Gordijn, waardoor men een vol- ze verhoudingen zijn in West-Europa
weren
dat het oosten en het westen gestrogebeurtenissen
en
het
lekrijgt
gegroeid
beeld
van
door
Dle mü niet raken
komen verkeerd
lijk
zijn.
gekend.
FK, postbus 3, Heerenveen
niet
heeft
mingen, die Rusland
ven aan deze en gene zijde.
Probeer ik mijn leven
Innerlijk, in hun aanvoelen der dingen,
De mening van een Rus over staatNog levend te maken.
De Renaissance is bijvoorbeeld ge- zijn
kundige en sociale verhoudingen kan
wij allen gelijk. En juist dit facet
Cilia.
gegaan,
terheel aan Rusland voorbij
wijl pogingen tot staatkundige hervor- moet gebruikt worden, juist deze hongerige voedingsbodem moet gevoed wormingen mislukt zijn (bijv. Decrabristenden. Er moet weer behoefte ontstaan
opstand
1825).
naar poëzie, de poëzie van het bestaan.
Dit heeft mede tengevolge gehad, dat En hierin gaan onze oosterse
broeders
de meeste Russische tsaren steeds West- ons voor. Ze spreken een wereldtaal,
de
europese invloeden hebben geweerd.
taal van het voelen.
Verkeerd Tagore schreef mystieke en spontaPlein van Freek Faber en
Een heel ander liedje van Guus DijkAANLEIDING van de reportage over hetontvingen
wy
een
is
van
oktober
van
huizen
pagina
lyriek, en toch vol eenvoud, zodat
in
20
de
Kees Straatsma
brief
Nadien heeft men in Rusland de be- ne
ook
wij, westerlingen, ervan kunnen gekleinkunstenaar Guur Dijkhuizen uit Amsterdam. Guus Dijkhuizen zegt in zijn
volking steeds voorgehouden, dat hetBezeten
cola en koffie drinken bij Reynders en Eylnieten.
Of misschien beter nog gezegd,
brief 0.m., dat 80 % van de Pleiners
westen
verkeerd
is.
komt,
geen
uit het
Star is een Toen de babyzitter
ders. Vinkenoog en zijn barbaren zijn voor hen taboe en Luckey
wanbegrip ontstaan, dat dat ook wij weer terugkeren naar het
Hierdoor
is
het
schandvlek voor het plein der pleinen. Pleiners lezen dagbladen (het Parool vaak baby zat
heden ten dage in Rusland over het geloof in de Liefde, en dat we elkaar,
vanwege Carmiggelt) en Muza.
oosterling en westerling, op deze manier
Was de baby
westen bestaat.
ontmoeten. Ik zeg niet van aanraken,
babyzitter
De
zat
is de Gaskamer, die duizenden de En gezeten in zijn babybad
Ook in het westen maakt men zich, want dat is vaak onmogelijk,
Guus Dijkhuizen verzekerde ons in G
maar
dood in bracht spatte hij de zitter nat
schrijver
mijns inziens, een verkeerde voorstelis
zijn brief, dat ook hij een
juist in de ontmoeting schuilt de waarling van Rusland, hetgeen ook een ge- dering, de opvlamming van
en lang geen Vinkenoog en de zijnen. Hij
is de H-bom, waar de duivel om Toen zei de babyzitter
Liefde voor
volg is van eenzijdige voorlichting.
Dit
laatste
keer
elkaar.
schrijft sprookjes, korte verhalen en ca- H
is
de
lacht
uitgeverij
Bruna
en
de
bij
baretteksten. Van
Ik laat het er niet
zitten
Men is doorgaans gauw geneigd te
Dit is buitengewoon moeilijk, vooral
in het vervolg zit ik geen baby meer. denken, dat de Rus zich ongelukkig
Zn. te Utrecht heeft Guus Dijkhuizen op- I is de Invalide, uit oorlog en ramp
omdat
boekje
samen
te
eenheid in hetzelfde kamp zoeen
gekregen
dracht
voelt onder het communisme. Maar vaak irrationeel
blijkt. .Het egoïsme
stellen naar voorbeeld van het geruime J zijn de Joden in 't concentratiekamp
men moet wel bedenken, dat dit toch viert hoogtij, het egoïsme
tijd geleden verschenen „Cabaret".
een enorme verbetering is ten opzichte voordeel, van de eigen van het eigen
men kanonnen
K
is
het
waar
Kruit,
groep, van het
van het tsarenregiem, dat in de 2e helft eigen volk.
De 25-jarige Guus Dijkhuizen heeft die
mee laadt
gelooft niet in elkander
Men
nog
van
van
de
19e
eeuw
uitgevoerd
slavernij
en nr. 525
de
kende
opdracht
dus ook niet aan zichzelf. Ook het
Oekases op het lijfeigenschap). en
(1861
Zwarte Beertjes-serie heet Nieuw Caba- L is het Leger, het broodnodig kwaad
geloof in een Kerk is verdwenen, of juist
van
verzameling
kleinere
ret en is een
Evenals Rienstra zie ik meer heil in tegenovergesteld, fanatiek omhoog geen grotere cabaretteksten, waarvan al- M het Massagraf, van hen die moesten
uitwisseling van studenten, het leren voerd. Wie heeft hier schuld?
genoegen
veel
leven
geeft.
leen het lezen al
i
kennen en misschien waarderen van *e
Is het christendom dan toch oorzaak
Guus Dijkhuizen heeft hiermee willen N
cultuur van elkaar.
waar
voor
Nazi,
een
ieder
is
het
zrjm
niet
alleen
zovan al deze gescheurdheid, deze tweebewijzen ydat Pleiners
moest beven
Want al zou men door een overeenspalt? Het zijn vragen, maar het is een
als Vinkenoog hen beschrijft en ook niet
reportage-man
hen veronder- O is de Oorlog, het allerhoogste kwaad
komst tot een bevredigende oplossing feit dat de westerse mens de gedachten
zoals onze
I
komen, wat bijvoorbeeld de ontwape- en daden van Jezus Christus op een
stelde te zijn.
ning betreft, dan nog zou het wanbegrip manier heeft uitgelegd en toegepast,
laat
oorlog
P
dat
een
achter
Puin,
het
Nieuw Cabaret is een bijzonder aardig' r
oost-west
niet zijn opgeheven. De voor- die niet steeds overeenkomen met de
boekje geworden. Guus Dijkhuizen heeft
het
van
stellingen die men van elkaar heeft, zal bedoeling van Zijn boodschap. Zijn
daar
is
end
Querulant,
is
Q
*
■
ojn.
misAnnie M. G.
werk verzameld van
zoek i
men niet zo maar kunnen veranderen. sie heette Liefde en .geen Tweespalt.
Schmidt, Wim lbo, Thom Hakker, Peter
LoluyDaan van der Vat, Peter Jaspers, R Rassendiscriminatie, 's mensdom*
Achterstelling
Falen
Marijke van Dalen, Wim Kan, Jules de
grootste vloek
juist
ISSCHIEN kende
Is het immers in Nederland niet zo,
hierin de
Corte, Godfried Bomans, Henri Knap en
oosterling meer zelfoverwinnlng,
dat een communist een gebrandmerkte
Simon Carmiggelt. Ook van hemzelf is S
is de Soldaat, die stierf voor zijn
figuur is, die op verschillende manieren meer Inzicht, toen hij de
iets afgedrukt. Guus Dijkhuizen, een
land
leer van Budachtergsteld wordt.
pleiner, presteert toch kennelijk iets.
uitlegde,
dha
dez
toepaste.
leer
e
Misgegraven
uit zand
Wij kozen twee teksten van de hand T is de Tomahawk,
vermoedelijk nog wel lang schien faalt hierin de westerse kerk:
zal
Het
van Guus Dijkhuizen die wij hierbij laU der Übermensch, die bommen
duren, voordat men de CPN geaccep- dat hij te streng dogmatisch en te
ten volgen.
zamaken Icon
teerd heeft als een normale partij. Bij kelijk bleef. En dat er te weinig
onwillekeurig
conruimte
aan
CPN denkt men
Het alfabet van een nozem
V Verafgoding van Hitler en Napoleon
necties met Rusland, wat ten gevolge overschoot voor de echte Liefde.
op
A is de Aarde,
heeft dat men er meestal afwijzend te't punt te vergaan W
Een groot complex van
zijn de Wonden in ons menselijk
factoren
genover staat. Mijns inziens heeft het speelt hierin een rol,
brein
stellig gemaar
B is het Bloed, gevloeid «oor een beter
gelukkig
communisme in Nederland
loof ik dat er tè veel de nadruk wordt
bestaan X zijn onbekenden, die voor ons
geen enkele kans om een grote rol gelegd op de materiële
kant van de
gevallen zyn
te spelen.
mens, en dat er tè weinig aandacht
C is een Cocktail, maar dan van
Molotov IJ het IJzeren Gordijn dat ons van de
Ik zou willen besluiten met de con- wordt geschonken aan de immateriële
dat wanneer men het wanbegrip kant.
clusie,
D
is de Dood, nadat de kogel hem
rest afsneed
tussen oost en west wil opheffen men
„Wie de Liefde huwt,
trof en Z is een Ziekte, die beschaving
meer aandacht moet besteden aan reeds
zal bevrijd zijn van de waan
E Elektrische stoel, een werktuig
heet!
genoemde punten, dan aan eindeloze con"
en het lijden overwinnen".
voor straf
ferenties, die geen zoden aan de dijk
Buddha.
zetten.
F
is het Front, voor menig soldaat (uit het program „Getikt van lotje" van
zijn graf „de Splitkikkers Cabaret")
Oosterwold»,
M. Veld.
JOS DE HAAN

De jury bestaat uit drie mensen, te
weten de heer J. D. de Jong, fotograaf,
de heer J. J. L. Witteveen, fotograaf
en de heer R. Klinker, reclametekenaar.
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biedt aan:
In aanbouw en nog te bouwen
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middenstandswoningen

V

HBV

Diverse
prijzen

Een zeer goed onderhouden BURGERHUIS met
VRIJE STEEG en mooie tuin, staande en gelegen te Drachten, Houtlaan 35, groot 2.10 are.
23.095,—.
Bod
Aanvaarding op 9 januari 1963 in eigen gebruik, behoudens goedk. van de woningcommissie.
BILJETTEN en verdere inlichtingen verkrijgbaar
ten kantore van genoemde notaris.

’

1

N.Y. Philips' Gloeilampenfabrieken
Hoofdindustriegroep Huishoudelijke
Apparaten

—

’

*

*

',

Bureau
DE ELF PROVINCIËN
Schotersingel 87, Haarlem
met veestalling (stelpmotelefoon 51894
del) groot ongeveer 35 a. Detective-echtpaar
De Vries
Stalling voor 17 koeien,
door Radio en Per s
ruime schuur, gierkolk 80 bekend
inlichtingen
m' Inhoud, aangebouwde Vrijblijvend
In blanco couvert
stalling voor 15 stuks vee
en 2 paarden. Beneden 2
kamers, ruime
keuken,
gang en 1 slaapkamer.
Boven 2 slaapkamers.
Veel zon en aan verharde
straatweg. Zeer geschikt
Adresseer uw opdrachvoor varkens- of kalvermesterij. Aanvaarding 1
ten en materiaal aan de
maart 1963.
Te bevragen bij J. v. d.
Berg, taxateur, Lageweg
30. Bergum, telef. 05116—
343.
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Wij zenden u op aanvraag graag een brief
met volledige inlichtingen; ook de
ARBEIDSBUREAUS kunnen u uitvoerig
inlichten

I

"
B__f
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Onafhankelijk door-

MUIÜC

-

„
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~
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W
W
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"
12%.
" Vakantieuitkering A%.
" telefoon
Verdienstebelonlng tot

met vermelding van de tegenwoordige werkgever,
genoten onderwijs, alsmede van geboortedatum binnen een week
na heden te richten aan de directeur van het Telefoondistrict,

Sollicitaties

van het

Provinciaal Ziekenhuis

b

te

Wij zoeken voor 2 meisjes

Tweebaksmarkt 23 te Leeuwarden.

Castricum aan Zee
voor

meisjes van 17 jaar en ouder.

>BBEEDBAND

Salaris van 175,56 tot 246.75 p.m. bruto.
Gezellige eigen kamer, kledlng-ultzet.
reiskostenvergoeding voor familiebezoek.

(Prot. godsd.).
Vereniging „Doorgangshuis", Tuinstraat 47, Groningen.

\

EEN 2e KAASMAKER
in bezit van diploma of daarvoor studerend

Bij Breedband N.V. Kunnen voor direkte opleiding tot walser in de koudbandwalserij worden

____________-___-___-_-»_----—-_.

I

"

"

voor ploegenarbeid hogere beloning

tegemoetkoming in het kostgeld

O reisgeldvergoeding

■

werkkleding wordt verstrekt

I

Verzend onderstaande bon per brief aan Wessanen afdeling Personeelszaken te
Wormerveer en u krijgt per omgaande antwoord.

NAAM:

II

..........................^................

ADRES:

...»

~

huiskosten;
pensioenregeling na twee jaar dienst;
gunstige vakantieregeling;
vakantie-uitkering 4 pet van het jaarsala-

ris;

-

N.V. Autobusonderneming
E.N.H.A.8.0.

-

■

AUTOBUSCHAUFFEURS

....-.«

voor de stadsdienst Zaandam
Op niet te lange termijn
zullen in Zaandam enkele
woningen beschikbaar zijn

F. K.
LaW

Voor gehuwden, dl* min. 24 |aar zijn en op mm ta (rota afatand «an hat bedrijf
wenen om dagelijks heen an weer ta reizen, kamt aan woning beschikbaar.

Gedurende de wachttijd op de woning worden
de reiskosten voor het wekelijks gezinsbezoek
vergoed.

Sollicitaties (schrifteliik) te richten aan:
Breedband N.V. Urnuiden, Personeelszaken, gebouw „Buitenhof", met vermelding
van naam, voornaam, volledig adres en woonplaats, geb. datum, geb. plaat* en de
werkzaamheden die werden verricht,

-

■ ___i

JONGENS

,

van 16 Jaar af met LO of MULO.
"

mogelijkheid tot deelneming aan de premiespaarregeling voor rijksambtenaren;
verstrekking van dienstkleding tegen betrekkelijk geringe vergoeding.
Eigenhandig geschreven soll. onder no. 5929
2159 (in linkerbovenhoek env. en brief) aan het
bureau Personeelsvoorziening van de Rijksoverheid, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage.

Zuideinde 2 LANDSMEER
telefoon 02908—339

WOONPLAATS:

GEBOORTEDATUM:

I

""
"
"
"

’

Het werk geschiedt in ploegendienst in een zeer
moderne bedrijfsafdeling.

——

"
""

’

Marine

na indiensttreding een cursus te volgen
voor opleiding tot het examen voor bedrijfspolitie.
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring
tot een max. van bruto ’461. pjn. (Ie klas
p.m. (2e klas gegemeente) of bruto ’453.
meente) excl. de huurcomp. van ’27.20 resp.
’26.10 p.m.
Verdere voorwaarden:
na gebleken geschiktheid is promotiemogelijkheid aanwezig;
kosteloze opleiding tot het examen voor bedrij fspolitie;
in bepaalde gevallen mogelijkheid van vergoeding van resl-, pension-, en/of ver-

lonen volgens gemeenteklasse I

,

onderzoek;
toe te treden tot de Koninklijke
Beserve;

’

Een psychologisch onderzoek gaat aan da plaatsing in de opleidingvooraf.

"

I

voor nette particuliere kosthuizen wordt gezorgd

’

BEAMBTEN

"
"
""
"

’

>|

145,- of 150,* afhankeBruto weekinkomen
lijk van de walsapparatuur welke men gaat bedienen. Bij invallen in hogere funkties kan men
154,- of
165,- per week komen.
tot bruto
In deze bedragen is de huurbijslag ad. 6,25
inbegrepen.

o.a. voor de standplaatsen Den Helder, Amsterdam, IJmuiden (Ie klas gemeenten) en
Hoek van Holland (2e klas gemeente).
Van de kandidaten voor deze functie wordt
vereist, dat zij:
van onbesproken gedrag zijn
de lagere school met goed gevolg hebben
doorlopen;
een minimum lengte hebben van 1.73 men
geen bril dragen;
tussen 21 en 35 jaar oud zijn;
in militaire dienst zijn geweest.
Voorts moeten zij bereid zijn:
zich te onderwerpen aan een medisch, een
psychologisch en een betrouwbaarheids-

—

voor PRODUKTIE-

10 a 15 man,
leeftijd tot 40 jaar

wor-

Bij het Marine Bewakingskorps kunnen
den geplaatst enige

Relatiekring garagehouders en fleetowners".
Brieven onder no. 6794.

biedt

M

Brieven aan de Geneesheer-Directeur.

vakbekwame verkoopagenten

WORMERVEER

IJMUIDEN

geplaatst

De Coöp. Ver. van melkproduktenfabrieken „NoordWest" (G.A.), vraagt voor haar afdeling Julianadorp

(MEEL, OLIE, CACAO, HAVERMOUT EN VEEVOEDERS

"

05100-2 07 90.

Inlichtingen

Een prettige werkkring
in de huishouding

Huizumerlaan 135,
LEEUWARDEN
telefoon 23455: b.BB 2956

WESSANEN'S KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V.

"
"
"
"

ongeschoolde krachten
Leeftijd niet ouder dan 45 jaar.
Salaris volgens Rijksregeling.

I— VAST WERK
I
I
I aan ONGEHUWDE ARBEIDERS,
I
en TRANSPORTWERK
I

-

worden geplaatst in de rang van
geoefend werkman.

„Importeur en fabrikant van zeer gespecialiseerde
artikelen in de auto-branche, o.a. topmerk Veiligheidsgordels, Stabilisatoren van nieuw revolutionair
type etc. zoekt voor diverse Nederlandse rayons beschaafde

I lilf
»«■

-

DOKKUM DRACHTEN FRANEKER SNEEK
en bij de binnendienst en de huishoudelijke dienst te
LEEUWARDEN kan een aantal

„

-.! I.

Gemeenteklasse II
Nette woning aanwezig
Sollicitaties te richten aan het kantoor te Julianadorp
aan Zee (Gemeente Den Helder)

&

Pinken

"■*■

„DUINENBOSCH"

i
j

I'SSNËG

■>Jbf ph i-i

Bij de buitendienst te

ST. JACOBR-PAROCHIE

PLEEGGEZINNEN

f i.as,n-&

ARBEIDSKRACHTEN

TELEFOONDISTRICT LEEUWARDEN

Nauta Landbouwmachines N.V.

resp. 9 en 12 jaar, kerkelijk meelevende

0»

I

draaiende aftakas
9 Differentieel slot
10 versnellingen
Dealer voor Friesland:

ontwerp

-_

WÈÊÊÊÊm
mÈËÊÊËÊKÊËÊÈ

ACTIEVE

rBATAVUS

Voor de handel:
SIKKENS-FEENSTRA N.V.
Leeuwarden, O.Grachtswal 49
telefoon 25914

_._,

gKrP

koop gevraagd
~.,
~.
gaarne Te
Persoonlijke aanmeldingen
bij: Afd. Personeelszaken van
_i||t

8M350

VYINKELBETIMMERINGEN
Vrijblijvend advies ca

_a SJ_ .

9 1300 kg hefvermogen

___^^jJß_^_f____^|_w

voor

FABRIEKSARBEIDERS

Een Zweed!!!

«jQ

LTi'-fiVLT

iWml
pjjl
glïH

_V/SJ

oud stamboek.
en Motorenfabriek, Moeders minstens 3,70 "/.
OUDESCHOOT, Tel. (05136) 541 vet. Schriftelijke opgave
met vermelding afstamming, produktie en punten aan Julianalaan 8,
Bedum (Gr.).

De 8.M.-Yolvo dieselfrekker 350

adverteerders

TEGEN ALLE
¥)■■__■
VORMEN VAN LEKKAGE 11!
I -t'llü'l, f
ROESTWERIN6 EN

I

Rijwielen-

Aan onze

WERK
WONINGEN

liiki
_
_____

B JïTWTB
_j_\

H U W E L IJ K

DOORSLAANDE MUREN

Wij hebben

pp»

vertenties en abonnementen voor beide bladen.
De Administratie.

sollede

hebben in enkele afdelingen
voor:

plaats

Zij belast zich gaarne met het opgeven van ad-

Te koop zeer

PHILIPS

Courant
Koerier

Hindeloopen

advertentieafdeling

Drachten

l*"

80

mevrouw
P. Geertsma-Bootsma,
Dijkweg 2,

te APELDOORN, ELBURG,
WYTHMEN,
HASSELT,
(bü Zwolle). Prijzen vanaf 22.000, met inbegrip
van
alle kosten.
Ruime
Houtlaan 35
hypotheek
beschikbaar.
Th. Seinstra, notaris te Drachten, zal op WOENS- Vrijblijvende inlichtingen
DAG 2 januari 1963 des nam. 2 uur in Hotel „Het Cederlaan 9, Apeldoorn,
06760—14410 en 06776van Drachten", te DRACHTEN finaal publiek tel.
-232.
verkopen:

BURGERHUIS TE DRACHTEN

LWrj

I Leeuwarder

Als opvolgster van de heer R. Valk, Hindeloopen zal met ingang van 1 januari a.s. optreden als agente van de Leeuwarder Courant
en de Friese Koerier in Hindeloopen,

ICHTN-IMH-Hin-ia

k

/■ATERDAG 29 DECEMBER 1962

FRIESE KOERIER

dle inaanmerking willen komen vooreen goedebetrekking
bij het Districtspostkantoor te Rotterdam,
kunnen bij aanneming worden opgenomen in

GASTGEZINNEN
van dezelfde gezindte als waartoe zij zelf behoren.
Deze gastgezinnen (geen beroepspensions) worden aanbevolen door de jeugdorganisaties, die zich voorts ten
doel stellen ook In andere opzichten haar goede diensten
ten bate van de jongens te verlenen.

,

Jongens van 16 en 17 jaar kunnen ook op gunstige voorwaarden worden gehuisvest in het onder leiding van de
dienst staande

POSTINTERNAAT
De jongens vinden hier een prettig en vertrouwd tehuis,
hulp bij de studie en diverse recreatiemogelijkheden.
Het weekend brengen zij bij hun ouders door.
Aan belangstellenden wordt op aanvraag gaarne een folder met
bijzonderheden toegezonden.

inlichtingen en aanmeldingen bij de afd. Personeelszaken van het
Postdistrict Rotterdam, Delftseplein 31, Rotterdam-4.

ZATERDAG 29 DECEMBER 1962

De

Doe mee

*

kleine

Doe mee *Doe mee

*

Doe mee *Doe mee

koerier

* Doe

Kinderen maakten dit
Beste kinderen,
l/'ERSTMIS is weliswaar al voorbij, maar ik heb nog zoveel Kerstverhalen
en tekeningen gekregen, dat we nog maar een Kerst-Kleine Koerier
moeten maken, vinden jullie niet? Joost vond de kerstboom en de kaarsjes en
de kerstballen zo prachtig, dat hij er haast niet af kon blijven met zijn kleine
grijpvingertjes. Hij heeft bijna een kerstbal opgegeten en daar moest hij heel
hard om huilen. En hij wenst jullie allemaal een Heel Gelukkig Nieuwjaar.
Daag. Het spijt me van die lidmaatschapskaart, Eddy van der Baan; we zullen je er zo snel mogelijk een sturen. Tamme Aardema, ik heb op je kaartje
gekeken en daar kon ik maar vijf geplaatste dingen van je vinden: één toen
Marja er nog was en vier sinds ik het van haar heb overgenomen. Maar je
hebt het allemaal zo keurig bijgehouden, dat ik direct geloof, dat wij een vergissing hebben gemaakt. Je bent dus van nu af Kleine Koerierjournalist en we
zullen je een DIPLOMA en een boek sturen. Kinderen, allemaal nog even
drie grote HOERA'S voor Tamme D. Aardema.

**"

Marjan

Tuinstra

27

FRIESE KOERIER

(10 jaar) uit De W«k, Dr., krijgt een doosje
tekening.

wasco voor deze

door Koelie Bekkema, De Hoeve, 13
jaar (étui)
De avond Is gekomen, dat de Kerstman cadeautjes aan de arme dieren in
het bos brengt. Ook bij de arme Pietermuis, hij zit zielig achter het oude fornuis. Hij heeft een oud jasje aan met
kapotte ellebogen. Daar klopt iemand
aan het deurtje. Wie zou daar nu toch
zijn' Hij opende vlug de deur en zag
Tiedaar de Kerstman staan. Wat was bijna
kwam
blij,
want
er
toch
termuis
nooit iemand bij hem op bezoek. „Dag
ik
Kerstman" zei Pietermuis, wat ben
brengt.
blij dat u mij ook eet. bezoek
En hij 1 reeg allemaal mooie cadeautjes.
Hrj bedankte de Kerstman wel tien keer.
En de Kerstman heeft hem vertelt, dat
hij het volgende jaar weer bü Pietermuis zou komen. Dat was boffen.

* Doe mee *

Toch kerstfeest
door Johannes Grondsma, Goïngarijp, 1 " i ye (boek)
Klaas en Elsje waren boos. Moeder
had gez gd, dat het gauw kerstfeest
was en daar wilden Klaas en Elsje heen.
Moeder zei: „dat kan niet zullie zijn nog
veel te klein om alleen te gaan en vader en moeder kunnen niet mee". Maar
die domme kinderen gingen samen stiekem weg. Het was die dag niet eens
kprstfeest maar dat wisten Klaas en
Elsje niet ze waren ook nog maar klein.
Zo gingen ze samen op stap. Ze woonden wel T kilometer van het dorp. Toen
ze een eind gelopen hadden begon het te
sneeuwen; dikke vlokken waren het en
het was zo koud. Maar ze liepen door. Het
was maar net of er geen eind aan kwam.
Elsje begon te huilen. Klaas hield zijn
zusje stevig vast. Hij werd ook al een
beetje bang want hij zag moeders huis
niet meer. En het sneeuwde zo en ze
werden zo moe. Toen gingen ze maar
even rusten in de sneeuw. Toen ze weer
verder wilden gaan wist Klaas de weg
niet meer. Nu huilden ze alletwee.
Daar kwam een vrachtwagen aan. Hij
zag de tw. kindertjes staan en stopte
gauw. Hij vroeg: „zijn jullie niet de kindertjes van boer De Jong?". „We willen naar moeder" huilden ze alle twee.
„Kom maar gauw mee" zei Jan de
chaufuer, „daar moet ik ook heen".
Wat waren vader en moeder blij toen
ze hun kindertjes weer zagen, ze hadden
al overal gezocht. „JuUit zijn wel stout
geweest", zei moeder. „Ja moeder," zei
Klaas „maar wij zullen het nooit weer
doen". „Dan is het goed" zei moeder.
„Dan gaan wij morgen echter kerstfeest
vieren". Moeder had een boompje gekocht. Daar kwamen kaarsjes in en
mooie gekleurde ballen. En de volgende
dag mochten Klaas en Elsje de kaarsjes
aan steken. Ze hoorden door de radio de
klokken luiden. „Is het nu kerstfeest?
moeder?" zeiden ze. „Ja" zei moeder.
En moeder las het kerstverhaal voor van
het Kindje dat geboren werd om vrede
te brengen.

Kerstfeest

door Berend Bijsma, Ureterp, 9 jaar
(schrift met plasic kaft).
Er ging een man naar het bos om een
kerstboompje te halen. En ja hrj vond
door Anneke Veenstra, Bakkeveen, er één hij had de bijl meegenomen. En
hrj hakte het boompje om en nam het
10 jaar (schrift met plastic kaft)

Kerstfeest bij de kabouters

De kerstman

mee *Doe mee

Tuinier met meer plezier
Siertuin. Ook sneeuw
en ijs geven ons werk
in de tuin; een dik
sneeuwpak wordt van
de coniferen geschud,
anders gaan de takken
uitzakken. Loop zo
min mogelijk over een
besneeuwd gazon, dan
wordt de grasmat beschadigd.
Bij
open
weer kunnen we verder compost of stalmest
onderwerken.Controleer uw bollen
voor de kamer, de
eerste bloemknoppen
zullen weldra zicht
baar of vlak boven de
bol te voelen zijn en
dan is het tijd om ze
in het licht te plaatsen. Neem de planten uit de kerststukjes
en pot ze afzonderlijk op
De heesters worden alleen gesnoeid,
opdat voldoende licht en lucht in de
planten toetreedt. Bij de snoei onderscheiden we verschillende typen in de
heesters:
a. in het voorjaar bloeiende heesters
(chinees klokje, ribes, jasmijn); oude
takken uitlichten of terugsnoeien tot een
nieuwe loot, schurende en evt. zieke
takken wegnemen.
b. in de zomer, op jonge takken bloeiende heesters (vlinderstruik,
brem
hertshooi); na de vorst sterk terugsnijden.
c. op oude takken bloeiende, besdragende of groenblijvende heesters (sering,
toverhazelaar, cotoneaster of
vuurdoorn); alleen oude en verkeerd groeiende takken wegnemen.

d. jonge bomen; te dicht staande twijgen wegnemen, pyramidale vorm behouden door inkorten of wegnemen van
takken in- de kop van de boom, één
hoofdtak aanhouden.
Bij het snoeien worden de takken op
een naar buiten staand oog (knop) ingenomen. Hoe dunner of slapper de tak hoe
dieper we hem insnoeien. Bij twee tegen over elkaar staande knoppen, wordt
na het insnijden van de tak, de binnenste weggenomen.
Groentetuin. Bij niet vriezend weer
wordt het spitten voortgezet en we blijven het onkruid bestrijden om zaad vorming te voorkomen. In de vensterbank
zaaien we tuinkers in een bakje of een
brede bloempot.
Fruittuin. Bij het snoeien krijgen ook
de bessestruiken een beurt. De aalbes

Oudejaarsavond

Kerstfeest

door Wietze Kelderhuis, Bantega, 10
jaar zakmes)

moet kort worden gesnoeid, voor de
gesteltakken een afstand van 20-25 cm.
aanhouden, zorg voor een tijdige verjonging met grondscheuten. Eindscheuten
en zware zijtwügen op 15 cm inkorten,
overige naar buiten groeiende twijgen

op 10-15 cm, de naar binnengroeiende
Fijn hout niet snoeienl
Zwarte bessen worden in hoofdzaak in
de zomer gesnoeid, na de pluk. We nemen nu alleen overtollig hout weg, tot
we bij een volgroeide struik 12 takken
overhouden. De snoei van kruisbessen
komt overeen met die van aalbessen,
doch de verlengenis wordt niet zo kort
teruggenomen. Verder houden we de
struik ruim en verjongen op trjd. Zijscheuten worden op 3-4 ogen ingesnoeid. In de fruittuin wordt stalmest
ondergewerkt en waar nodig kali- en
fosforzuurmeststoffen gegeven.
terugnemen.

Kerstpuzzle

tegen elkaar

Jan, Kees en Piet zeiden
Als met kerstfeest de kaarsjes bran- zullen
we de melkmachine van boer
den Veenstra eens in het land van boer Brom
zetten, ja zeiden ze allemaal tegelijk,
is het feest in alle landen
en
de volgende morgen zei boer VeenDe kerstboom is versiert
zijn vrouw waar is die melkmastra
en het kerstfeest wordt gefiert.
chine toch geb even. Nou die staat toch
1

in het land! Nee hoor zij de vrouw die

staat bij boer Brom in het land. Nou
De klokken luiden dat kun je wel
die dief. Ik zal hem met de bezem achhoren terna.
Daar gaat hij, hij zegt: he dief
want het Kindje is geboren.
kom hier es dan zal ik je je ribben kappot slaan dief kom hier es als je durft.
Het Kindje maakt iederéén blij.
Wat heb ik dan gedaan vraagt boer
en daarvan zingen wij.
mijn melkmachine ge-

De mensen zijn niet aan het werk
want ze gaan allen naar de kerk
Daar is het feest
want het Kindje is geboren.

door Durkje Grondsma, Goïngarijp, 9 jaar (boekje)

Alle kabouters hadden het druk. Ze
moesten de kerstbomen uit het bos halen en versieren. Zo was iedereen druk
bezig. Daar komt een kabouter aan met
een hele zware boom. Die wil hij op het
pleintje zetten, dat voor het huis van de
burgemeester ligt. En daar zullen ze op
Kerstavond het Kerstfeest vieren. Nu,
dat werd een prachtig feest. En ze zongen
allerlei liedjes. En aan de Kerstboom
hingen a'lerlei pakjes en die mochten de
kabouters er afhalen. Ze gingen die
avond laat naar bed en droomden er 's
nachts nog van.

Brom. Je hebt
stolen. Nee dat heeft mijn zoon gedaan
gisteravond waar is hij zegt boer Veenstra hij zit in school te leren nou ik zal
hem wel eens krijgen. Nee dat moet u
niet lappen. Want dan kom ik er ook
nog bij t pas, met mijn allerdikste
knuppel die ik heb want het was gisteren
Oudejaarsavond toen mochten ze alles
wegstoppen zegt boer Brom. O dat is
ook zo. Nou maar wilt u mij dan even
helpen om dat beesie daar weer weg te
halen goed zeft boer, Brom.

Kerstmis

door Marita de Jong, Gorredijk, 8
door Kleine Koerierjournalist
jaar (dier envormen).
Frekie
Westink, Wolvega, 12
Het was een koude decemberdag.
jaar
(boek)
Er was een jongen op straat. Hrj was
verdwaald. Maar ineens stond hij voor
een oud huisje. Toen dacht de jongen 1. Weideplant
ik vraag de weg. Koop, klop deed Jan
zo heete de jongen. De deur ging open 2. Door water omgeven land
en er rtond een oud vrouwtje. Ze vroeg 3. Paardrijden
wat möt je hier? Ik ben verdwaald
zei Jan. O zei de vrouw kom maar bin- 4. Geraamte
nen. Jan zag dat het vrouwtje arm was.
Ik woon in de Berkestraat. O zei het 5. Soort duif
vrouwtje. Dan moet je rechtuit gaan,
je bij een kruispunt komt en dan ga 6. Gelaatsbedekking
tot
door Cobi Sierdsma, Detfstrahuizen,
je linksaf en dan ben je er gauw. Dank
inktlap)
jaar
10
(punteslijper met
7. Invoerhandel
u wel zei Jan. Jan stoof weg.
Middag.
gaat
hij
Daar is Jan. Waar
Het is bulten koud en het sneeuwt. Als
8. Land in Europa
heen? Naar dat oude vrouwtje. Hij
je bij een huisje naar binnen kijkt. Dan
heeft twee dozen onder zijn arm en een Als je het goed hebt
zie je een ziek aeisje. Ze is heel erg
ingevuld lees je
kerstboompje. Daar is hij e. al.
naar
klein
je
nog
je
als
ziek. En wat zie
meer
de
van
eerste
rij
hokjes
van boven
Klop,
deed Jan. Wat is> dat, zei de vrouw
binnen kijkt, een kerstboom. Ja, het is
naar
weer
verdwaald?
beneden
Nee,
breng
En
is
er
zei
Jan.
Ik
een
Winterfeest.
vanavond
nu kerstfeestavond.
u ditkerstboompje en een doos versierinKerstfeest. En nu kan Mineke niet naar
Oplossing volgende week.
gen en kerstkransjes.
het kerstfeest. O, wat vind ze dat vreseBedankt zei ze. Jan ging weg. Fijn
lijk jammer. „Maar toch het zal een
dacht hij een ander plezier doen van je
mooi Kerstfeest worden thuis", denkt
Mineke. Moeder zit in de kamer en is „Om een kerstboom naar 't bos" heet deze tekening van Hielke Evert Bijsma (12 eigen zakgeld.
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Breedpad 11
Heerenveen
tel. 2345 (05130)

kunnen wij nog net voor „oud en nieuw" bij U plaatsen
Bel ons even of maak Uw keuze in onze zaak:
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TELEVISIE

I

m

_■_

■bj(____bw____b_j»«_«__"b"»___"^"_«_

fa.o

grbj

Vrije vestiging

NATIONAAL GRONDBEZIT N.V.
heeft

—

van de 35 ééngezinswoningen

beperkt aantal

—

Uw

Een wagen

Vrije vestiging
nog een

M©BKIS
s^ft

WONINGEN TE KOOP
welke woningen EIND FEBRUARI 1963 KLAAR zijn.
Deze woningen zijn
op zeer goede stand
in
aanbouw aan de Karst de Jongweg en de Europalaan te Heerenveen, worden gebouwd met Rijkspre21.500,—, waarin
mie en Toeslag en kosten netto
behalve de kosten voor het opmaken van een
alle kosten zijn inbegrepen.
hypotheekacte
toepassing
zijnde premieregeling is een
Door de van

—

—

—

punten

’

—

straat 40—42 te Heerenveen. Tel. 05130—2256.

Vrije vestiging

HEERENVEEN

-+

-é

P I I BI 1
-L-Lv/v/

verrassend
veel anders

gemakkelijke financiering mogelijk.
Inlichtingen hieromtrent op het adres: K. R. Post-

.1

i

Vrije vestiging

- Vrije vestiging

Onder architectuur in aanbouw zijnde

royale moderne woonhuizen
op prima

stand

—

Koopsommen vanaf r 23.500,
k.k., mcl. eiger
grond
Ruime hypotheek beschikbaa;

'

Makelaarskantoren:
R. J. POSTMA,

__R

Van Maasdijkstr. 34, Heerenveen, tel. 05130-2523

T. D. SCHIPPER,
Fok 70, Heerenveen,

telefoon 05130-2653 eo

Bouwbureau J. D. BOOT,
Herenwal 6, Heerenveen, telefoon 05130-2098

___*_8_"'

Het Psych. Ziekenhuis
„Licht en Kracht" en
„Port Natal" te Assen
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heeft nog plaats voor enkele

LEERLING-

VERPLEEGSTERS EN
LEERLING-VERPLEGERS
Salariëring:
Ie jaars 1.1. verplegenden
2e jaars 1.1. verplegenden
3e jaars 1.1. verplegenden

’’ ———
’
176,

per maand;
183, per maand;
216,
per maand
boven kost, inwoning, bewassing en medische

verzorging.

VLOEISTOH)WIANGIN6:

bij de Morris 1100 zijn veren of schokbrekers verdwenen. Wat is er dan wel?

Ruime aanschaf van dienstkleding wordt
gratis verstrekt.
Vier weken vakantie per jaar.
Tweemaal per maand vergoeding van reiskosten naar huis boven f 2,50 per keer.
Leeftijd 18 jaar (17-jarigen kunnen in de vooropleiding worden geplaatst).
Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Directeur, Dennenweg 9, Assen.

Een nieuwe nnieke „vloeistof-ophanging.
Deze houdt de wagen ook m haarspcldbochten m balans en geeft u zelfs op
„kinderhoofdjes het gevoel te rijden op
een autosnelweg!

nNrniTltin VACTT
irrikir
-unULl\Lnu
VfOIC. U/rri
ntUUUWNDankzy het lage zwaartepunt, de lange

wielbasis en hetbrede wielspoor (de wielen
zijn zover mogelijk naar buiten geplaatst)
ligt de wagen ongelooflijk vast op de weg.

Elektro Technisch
Installatiebureau POSTUMA

nu/UDC *»CDI AftTCTr uatad

IIITAKd-bLt'LAAIdIt mUIUK
Motor, koppeling, wisselbak en aandrijving
zijn samengebouwd en dwarsgeplaatst. De
ruimte die zij innemen is daardoor bijzonder klein: nog geen 50 cm! Blijft over;
maximale ruimte voor passagiers «bagage.

Breedpad 11 Tel. 2345 Heerenveen

heeft wegens voortdurende uitbreiding van de
Installatieafd. regelmatig plaats voor:

Ie ELEKTROMONTEURS
ELEKTROMONTEURS

VOORWIELAANDRUVING

is een derde plezierig punt. Met de 4
versnellingen, die n hanteertper sportieve
„pook" ontdekt u een formidabele trekcapaciteit.

HULP-

ELEKTROMONTEURS

SLECHTS 4 SMEERPUNTEN

beperken de onderhoudskosten tot een
minimum. Bovendien heeft de Morris 1100
waterkoeling in een gesloten druksysteem

.

met thermostaat.
-.

D DnccrDir
OULIIIt r
l/AKKUSScKIc.

De opzienbarende Morris 1100 is engeïsdegelijk van constructie: het plaatwerk is
0,8 mm dik! Nog een teken van soliditeit:
xaam-omlijstingen en grill zijn van roestvrij staal!

j

ALLE WIKKELWERK VOOR
INDUSTRIE EN HANDEL
Tevens verkoop van nieuwe en gebruikte

motoren en schakelmateriaal
INKOOP

EN VERHUUR

6

-

VAN
\
\Xs.X'SXy
I/
I

* *

xi

MAASDIJKSTR. 1

—

tel 25ei
elrono- 881217
Kasuren: dagelijks 9.00—12.30
2.00— 3.00
Maandagsavonds 6.30— 7.30
Rentevergoeding
Bedrag onbeperkt

DAGELIJKS

_j
n\i
aj /2 /O

OPVORDERBAAR

KLUISLOKETTEN te huur vanaf

’

4.- per

jaar

ankerpunten voor veiligheidsgordels laten

tenslötte 2ien dat ook «"» & veiligheid
'
alle aandacht besteed
is.

DE PRIJS? F. 7285.--

Voor uitvoering in een kleur met bjjlevering van kachel.
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u kunt

PAUL

VLAANDEREN

-

__^^

— ’—

$7
W. ffi?f~-_

V-^l
J ;_éT

?/ss&
e_Sli§

:I

I

*^

ML

JM-

ItÊk^^*'
tPv^
ll_f

,

VOOR VKL BAGAGE
een heleboel in 'de grote koffer-

ruimte kwijt Dan nog.verbazend veel in de
portier-vakken, op de bergplank onder het
dashboard, in de 2 dashboard-vakken, onder de achterbank en achter, het rugkussen.

I^P^rTf^T^
f ELd! i_____k

JÊ
» /I^VjP\
/"LLi_ys|p

boog-ruimtegeven.

J.J. MOLENAARS AUTOMOBIELBEDRIJF N.V.

SPAARBANK VOOR
HEERENVEEN E.O.

op de voorwielen, de begrenzingsklep in de
remleiding (die blokkeren van de achterwielen voorkomt) en de ingebouwde

VUF PERSONEN

"7* JZZS£*

srredük|

DE GROTE SCHIJFREMMEN

kunnen royaal zitten. Allereerst door de
dwarse ligging van de motor. Dan dankzij
de brede achterbank (134 cm), en het ontbreken van een cardan-as. En tenslotte
door de gebogen zij-ruiten die extra elle-

m

Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres.

Tel. 05133—35»; na 18 uur 342, Postbus
Afd. Electromotoren en WikkelbedriH

.

DRAAGT U OP VLOEISTOF

ter opleiding van het staatsdiploma B.
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AMERSFOORT «30 JAAR MORRIS-SERVICE IN NEDERLAND
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