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NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND

Joden ontketenen in Palestina
een felle actie
Italië bij de Wesi-Europese Unie?
Amerikaanse plannen voor West-Duits leger
Terwijl er nog druk gesproken wordt
over de mogelijkheid, eindelijk eens een
goede oplossing voor de Palestijnse kwestie te vinden (in Engeland schijnt thans
het Amerikaanse plan voor militaire bijstand tot handhaving van de orde plotseling ernstig te worden overwogen, hetgeen een opvallende wijziging in de Britse houding betekent) woedt in het land
zelf de strijd tussen Arabieren en Joden
in onverminderde hevigheid voort.
Gisteren is er in het gebied van Haifa
een hevige strijd uitgebroken. De Joden
trachtten strategische punten rond de
zeehaven te bezetten. De Arabische verliezen zouden groot zijn en Arabische
vrouwen en kinderen vluchtten van Haifa naar Acre. Het hoofdkantoor van de
Palestijnse spoorwegen en andere gebouwen stonden in brand. De Joden hebben
het telefoongebouw van Haifa bestormd
en hebben een uitgebreid offensief ingezet tegen door de Arabieren ingenomen
stellingen rondom de dichtbevolkte
marktwijk. De gebouwen in de havengebieden zijn door mortiervuur in brand
Dé Britse troepen namen de veredigingsstellingen in.
De Arabieren deden weinig moeite om
de stad te behouden. Hier en daar lieten
zij in de huizen scherpschuters achter,
maar het gros probeerde zich in veiligheid te brengen. Slechts op enkele plaatsen wordt nog gevochten en de Haganah
probeert wat orde in de chaos te brengen.
In de havenwijk proberen de Engelsen
vanuit hun verdedigingsstellingen, de haven te verdedigen. Zij hebben deze immers nodig voor de evacuatie van hun
troepen! Verder kijken zij rustig toe en
nemen geen deel aan de gevechten en zij
schijnen alleen te zullen optreden wanneer hun verbindingslijnen in gevaar
mochten komen.
Alle telefoon- en telegraafverkeer met
de rest van Palestina is verbroken. De
enige verbinding wordt onderhouden dooide radiozenders Haganah. Het eerste wat
de Joodse troepen deden, toen zij de stad
hadden bezet, was het aanbieden van een
wapenstilstand aan de verslagen Arabieren. Deze moesten hun wapenen inleveren en alle buitenlandse troepen moesten
uit Haifa worden verwijderd. Of de Arabieren op de Joodse voorwaarden zijn ingegaan, is niet bekend.

feraakt.

Arabieren berusten

niet.
De Arabieren zijn evenwel niet van
plan, te berusten in de succesvolle actie
van hun tegenstanders. Zes Arabische regeringen zijn overeengekomen om hun
troepen op 16 Mei in Palestina te laten
oprukken, tenzij de Uno met een
aan-f
vaardbare oplossing komt.
Dagelijks overschrijden' de Arabische
troepen de grenzen. Het Syrische leger
heeft bevel gekregen, zich aan de grenzen
te legeren. Even later vertrokken reeds
vier batterijen, artillerie naar Palestina.
De Syriërs achten de toestand te ernstig
om te kunnen wachten op de evacuatie
van de Britse troepen.
Volgens de Haganah zijn in de strijd
om Haifa 20 Arabieren gedood en bedragen de eigen verliezen 4 doden en 32 gewonden.
Na onderhandelingen over een wapenstilstand hebben Joodse strijdkrachten de
aanvallen op de Arabieren in de haven
van Haifa hernieuwd. Honderden Arabische vluchtelingen verdringen zich op
de havenhoofden, van waar uit zij per
boot trachten te ontkomen. Uit Arabische
bron wordt bericht, dat Arabische versterkingen naar Haifa optrekken.
wapenstilstandsonderhandelingen
De
met Engelsen als tussenpersonen worden
heden te 11 uur plaatselijke tijd hervat.
De volgende politieke fase
in Italië.
Op 8 Mei zal het nieuwe Italiaanse
parlement voor het eerst bijeenkomen.
De Kamer en de Senaat zullen onmiddellijk overgaan tot de verkiezing van
de respectieve voorzitters, terwijl op 10
Mei in een verenigde vergadering de
nieuwe president van de republiek zal
worden gekozen. Wanneer dit eenmaal is
geschied, zal de Gasperi naar men verwacht formeel met zijn kabinet aftreden.
Vervolgens zal de nieuwe president de
Gasperi belasten met de samenstelling
van een nieuwe regering.
De resultaten van de Italiaanse verkie-

INDONESIE
Arrestaties te Djokjakarta.
Dinsdag werden tijdens een optreden
der republikeinse politie en militairen
tegen een gewapende bende bij Djokja,
drie onruststokers gearresteerd. Er sneuvelden aan republikeinse zijde twee man
en twee werden gewond. Het communiqué noemt dit een voortzetting van de
zuiveringsactie tegen ordeverstoorders,
zoals die reeds eerder bij Solo en Wonosobo plaats had en 't voegt hieraan toe,
dat de actie niet gericht was tegen een
bepaalde organisatie of partij.

.

verkeer
statusquo-lijn.

Hervatting

over

een door de Commissie voor goede
] Ult gcgeven communiqué blijkt,
mdc fln ancieel-economische commisSl °P v schil
lende punten een belangj-ijke mate van
overeenstemming werd
bereikt. Het verkeer,
zowel van personen als handelsgoederen over de statusquo-hjn zal worden hervat en
langs
wegen, m onderlinge afspraak wel
tussen de
regeringen overeen te komen. Naar het
communiqué zegt, zullen,
n aar worc jt
verwacht, de eerste resultaten van de
hervatting van het verkeer spoedig
worden.
merkiaar
Het communiqué meldt tenslotte, dat
bepaalde mate van overeveneens een werd
bereikt in de subeenstemming
commissie, die in grote trekken het algehele economische en financiële vraagstuk binnen de staten van Indonesië beUit

c\m
t

f

studeert.

Eerste zitting voorlopig
van West-Java.

parlement

93 van de 100 leden van het voorlopig
te
parlement van West-Jaya hebben
dit
parvan
zitting
Bandoeng de eerste
lenment bijgewoond.
Autoriteiten te Batavia aangekomen.
Gisteren zijn met een vliegtuig uit
Raden
Djokja te Batavia aangekomen
Abdoelkadir, jhr. mr. Van Vredenburg,
de Sultan van Pontianak en de vertegenwoordiger van Madoera, Raden Tjakraningrat.

Verschijnt Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsavonds

„HEPKENIA'S COURANT" (73e jaargang) HEERENVEEN

zingen hebben het land van een nacht-

merrie bevrijd, zo verklaarde Randolfo
Pacciardi, de vice-premier. Wij kunnen
thans uitzien naar vijf jaar van bestendig bestuur. Pacciardi zei, dat de regering niet van plan was de communisten
in hun vrijheid te belemmeren. De regering beschikte over de nodige macht om
onmiddellijk iedere poging tot geweld
de kop in te drukken, mits deze poging
niet door buitenlandse
interventie gesteund werd. Wij zijn wellicht het laatste

bolwerk van de democratie tegen de
Pan-Slavissche Unie. Onze grenzen zijn
wijd open en ons leger is inderdaad zeer
klein, terwijl onze kusten onbeschermd
zijn, daar de vloot, die wij mochten behouden, te klein is om haar te beschermen.
Verder wordt door Reuter gemeld, dat
de opneming van Italië in de WestEuropese Unie zal worden besproken,
wanneer Zaterdag te Londen de permanente organisatie van de Unie haar eerste vergadering houdt. Het lijkt er dus
wel op, dat de overwinning der anticommunistische partijen in Italië de weg
inderdaad vrij heeft gemaakt voor aansluiting.
De nederlaag

bij de verkiezingen
schijnt nog al wat verwarring in de communistische gelederen te hebben gesticht. Togliatti mag dan hebben verklaard, dat geen enkele van de stellingen door de vijand is genomen, dat
neemt niet weg, dat de communistische
aanhang momenteel gevoelige verliezen
lijdt.
Veel onlusten doen zich met voor; ac
Wel
communisten houden zich kalm.
hadden te Milaan enige schermutselingen plaats en werd hier en daar de staat
van beleg afgekondigd, maar daar is het
bij gebleven.

conferentie over Duitsland.
De zeslandenconferentie over DuitsDe

land is gisteren te Londen in besloten
zitting bijeen geweest. Men heeft gesproken over de toekomst van Duitsland in
het licht van het plan-Marshall. Ook
kwamen
de economische betrekkingen
tussen West-Duitsland en West-Europa
en het toezicht op. de industrie van het
Ruhrgebied ter sprake.
De aspecten van deze problemen moedoor de organisaten worden behandeld samenwerking
in
tie voor economische
Europa, die juist een week geleden te
Parijs is gesticht.
,■'_■*.,
Verder komt over de Duitse kwestie
een interessant bericht uit Washington,
hetwelk de generale staf der
volgens
Verenigde Staten drie maanden geleden
een geheime afdeling heeft ingesteld, bestaande uit 27 officieren van de voormalige Duitse generale staf.
Deze staf werkt aan een plan vóór de
oprichting vfn een West-Duits leger. De
eisen voor de bewapening en voor het
de
officierencorps zijn vastgesteld en
voorbereidingen voor militairisatie van de
industrie zijn gereed.
Onlangs berichtte een Tsjecho-Slowaaks blad dat tot hetzelfde 'doel in
Duitsland, onder leiding van het Amerikaanse hoofdkwartier, een soortgelijke
afdeling is gesticht en dat voormalige
leden van de Duitse generale staf, onder
wie de generaals Halder, Von Runstedt,
Kesselring en Guderian zijn uitgenodigd
om als adviseurs op te treden.

Herhaling „Amstelflora” in 1951.

Het bestuur van de „Amstelflora", de
bloemententoonstelling, die van 25 Maart

tot en met 4 April in de hoofdstad werd
gehouden en meer dan 200.000 bezoekers
trok, heeft besloten deze bloemenshow in
1951 te herhalen.

Franse gasten bij Nederlandse
Zuivelbond.

Tietjerksieradeel krijgt een
energieke burgemeester

Ruim zestig directeuren van Franse
zuivelbedrijven zijn voor een vierdaags
bezoek als gasten van de algemene NeMaar voor de stad Workum betekent dit een gevoelig verlies
derlandse Zuivelbond (F.N.Z.) in Nederland aangekomen. Hen werd een rondrit
„De enige schaduwzijde van mijn bedoor de residentie en een welkomstdiner noeming is, dat ik nu spoedig afscheid
Met ingang van 16 Mei a.s. is bete Scheveningen aangeboden.
van Workum zal moeten nemen," vernoemd
tot burgemeester van TietTijdens dit diner werden door gasten en klaart mr. Oppedijk van Veen, thans nog
jerksteradeel mr. W. M. Oppedijk
gastheren verschillende speeches gehou- burgemeester van Workum, als we met
van Veen, thans burgemeester van
den.
hem over zijn benoeming tot eerste burWorkum. Hij werd in 1906 te
Namens de Franse bezoekers spraken ger van Tietjerksteradeel spreken „Ik
's-Gravenhage geboren en was, na
de heren Harmei, secretaris van de Nat. heb me namelijk zeer aan deze stad gehet voltooien van zijn studie, als
Federatie van Coöperatieve Zuivelfabrie- hecht."
volontair werkzaam op gemeenteken in zijn land en Drouilly, voorzitter
We hebben ervaren, dat dit zeker niet
secretarieën in Z.-Holland en Zeevan een der afdelingen van de Franse alleen voor de burgemeester zélf een
land. Hij werd 16 Juli 1936 geïnAlgemene Landbouwbond. Beiden spra- schaduwzijde is. In Workum betreurt men
stalleerd als burgemeester van
ken hun bewondering uit over de stand algemeen het heengaan van deze burgerWorkum. De heer Oppedijk van
van zaken in Nederland, speciaal op land- vader, want hij heeft in de afgelopen 12
Veen heeft zitting in verschillende
bouwgebied en gaven voorts uiting aan jaar niet alleen veel voor de stad gedaan,
provinciale commissies. Hij is lid
hun verlangen tot een nauwe samenwer- maar ook door de omgang met zijn gevan de C.H.U.
king. Men hoopt door dit bezoek veel te meentenaren heeft hij aller harten verleren van het Nederlandse zuivelbedrijf, overd.
Cppedijk van Veen is dit een bewogen
dat zon grote naam in de wereld heeft.
tijd geweest. 5 Mei 1943 werd hij door de
,Óok zal men zich in het bijzonder op de
bezetters gearesteerd. Gelukkig kwam hij
hoogte stellen van de methoden en resulweer vrij, maar eind Mei van hetzelfde
taten van kunstmatige inseminatie voor
jaar werd hij ontslagen. Maar 5 Mei 1945
het fokken van vee.
de vlag worden gehesen: Nederland
kon
Bezoek aan Friesland.
wfrs bevrijd! Enige weken te voren had
In het kader van hun bezoek aan ons
do burgemeester echter zijn plaats op het
land hebben Donderdagmiddag de Franstadhuis al weer, tot grote vreugde van
sen een kijkje genomen in Friesland, het
de Workumers, ingenomen.
land bij uitstek van melk. boter en kaas.
De twee laatste oorlogsjaren was de
Te ongeveer 14.30 kwam het gezelschap,
burgemeester ondergedoken in Gelderdat om zeven uur 's morgens uit Den
land.
Haag was vertrokken en langs de bollenBanden met Friesland
velden en Alkmaar reed, waar een ex„Ik
blij,"
ben
zo
zegt de burgemeester,
positie van kaas werd bezichtigd, te Leeuik
Friese
gemeente krijg,
„dat
weer
een
gelunch
werd
warden aan, waar de
want ik mag graag in Friesland werken.
bruikt.
Mijn familie komt trouwens ook uit
Onder leiding van mr. dr. M. van
Friesland. Mijn grootvader woonde te
Huutert, verbonden aan de juridische afLemmer en was daar in het zuivelbedrijf
deling van de alg. Ned. Zuivelbond, werd
werkzaam. Mijn vader heeft daar ook geeen bezoek gebracht aan de gezondheidswoond. Hij is, via Dokkum, echter in Den
dienst voor vee in Friesland, waar het
Haag terecht gekomen, waar hij een adgezelschap zich liet inlichten over de
vocatonpractijk had en verder het kiesstand van zaken met betrekking tot de
district Dokkum 21 jaar lang als Kamert.b.c.-bestrijding en abortus.
lid heeft vertegenwoordigd. De familie
Ook werden de gasten ingelicht over
van mijn moeder is afkomstig van IJlst."
de omvang van de coöperatieve verkoop
De heer Oppedijk van Veen heeft zich
van zuivelfabrieken, aanvoer door de aanin deze provincie dan ook vele vrienden
gesloten fabrieken. Tenslotte werd nog
verworven. Ook tijdens ons gesprek gaat
een bezoek gebracht aan de Coöperatieve
de telefoon onophoudelijk
en het ziin
voornamelijk gelukwensen, die door de
Zuivelbank, die voor en door de Friese
hoorn klinken!
boer is opgericht.
Des avonds werden in een intieme bijIn een betrekkelijk kleine stad als WorTietjerksteradeel!
En nu
eenkomst in de Harmonie enkele films kum (zij heeft ongeveer 4000 inwoners)
nog
leef
„Ik
geheel
film
van
de
Z.P.
in de Workumer
burgemeester
waaronder
de
gemeentenaalle
vertoond,
leert een
C. over de pootaardappelteelt.
ren persoonlijk kennen. Er groeit een sfeer", zegt de burgervader van deze
pontact, dat men niet graag verbroken Friese stad, „maar ik zal me vertrouwd
van
aan
boord
de
ziet. En wanneer men een terugblik werpt moeten maken met de gedachte, dat er
Ernstige ziekte
op hetgeen in een ambtsperiode van 12 spoedig een ingrijpende verandering
„Volendam”.
jaar zoal geschiedde, dan weet men, dat komt!"
„Inderdaad," zeggen we „en veel overAan boord van het troepen-transport- er straks, bij het afscheid, vele goede her- eenkomst
heeft Workum nu niet bepaald
met
waarvan
men
zich
zijn,
personen
inneringen
dat
650
toch
„Volendam",
schip
Tietjerksteradeel!"
op weg is naar Nederland, heeft het uit- min of meer los moet maken, omdat met
Mr. Oppedijk van Veen verklaart, zijn
breken van enteritas, maagdarmstoornis- er in de nieuwe gemeente ook een nieuwe nieuwe
gemeente slechts van enkele besen, reeds aan tien kinderen het leven werkkring met heel andere problemen
zoeken
te
kennen. Het gelukt ons dan ook
van
Oppedijk
zijn
ingrijpende
maatregelen
burgemeester
gekost. Er
wacht .En
niet, hem over verschillende zaken, die
genomen om het schip te hulp te komen, Veen's Workumer tijd heeft geleerd, dat zijn
nieuwe werkkring betreffen,
daar de ziekte nog niet is uitgewoed en deze magistraat de zaken op een energie- praten te krijgen. Hij zal zich aan het
eerst volvolgens het laatste bericht, op 20 April, ke wijze aanpakt, zodat Tietjerksteradeel komen inwerken.
vier baby's ernstig ziek zijn.
ten aanzien van zijn nieuwe burgervaWe brengen enkele dingen naar voren:
verwachtingen mag koesteren.
Geneeskundig personeel is van de „Gro- der goede
de
aan het nieuwe kanaal verbonden
Mr. Oppedijk van Veen vertelt ons kwesties, de industrialisatie,
te Beer" op „De Volendam" overgestapt
enz.
zijn
het
en
ander
over
werkeen
graag
krijgen
om de aanwezige geneeskundige staf te zaamheden
Maar
we
slechts
één
antwoord:
daarbij
in Workum. Hij wijst
„Ik ben blij, dat ik fris en onbevoordeeld
assisteren, terwijl verder per K.L.M.
op
op
plaats
ontginningen
de
vliegtuig de Haagse kinderspecialist dr. H. m de eerste die tijdens zijn ambtsperio- tegenover dit alles zal staan!"
het „strand",
Broekema, dank zij de medewerking
Veel. nieuws kunnen we de inwoners
de tot stand kwamen. A.s. Maandag wordt van
Tietjerksteradeel nog niet over de
de Egyptische legatie in Nederland, MaanNoordelijk gedeelte aanbesteed: dat
het
dagmorgen naar Egypte vertrokken is met wordt het sluitstuk van dit belangrijke plannen van hun nieuwe burgervader
medicamenten en extra-voedsel voor zieke werk. Ook de restauratie van de kerk vertellen. Het zal hen evenwel interesseren, dat burgemeester Oppedijk van
baby's. Radio-IJmuiden probeert tweewordt genoemd. „Dat was een bijzonder Veen een
nog
krijgen met de „Vote
contact
vriendelijke man
daags
maal
prettig werk", vertelt de burgemeester. is. Hij is vader jeugdige,
gegevens.
van
vier
kinderen, waarlendam" voor nadere
belangrijk
verder
was
er
een
aantal
En
van de beide oudsten naar school gaan.
werken, die we natuurlijk niet
publieke
De K L M-Constellation welke Woensnam 5 stuk voor stuk zullen noemen.
Drie van hen (het zijn allen jongens) werdag naar Batavia is vertrokken
den te Workum geboren; de vierde aangetotaal
een
De opvolger van mr. Oppedijk van Veen schouwde
kisten medicamenten met
in
Cairo
levenslicht in Gelderland,
welke
mee,
kg.
nog
wel iets te doen vin- tijdens de het
wicht van 58
zal echter ook
„ballingschap".
voor
zijn
en
bestemd
uitgeladen
bijvoorbeeld
den!
We
denken
aan
het
worden
En tenslotte kunnen we de Tietjerksteafkom- stadhuis, dat, zoals de burgemeester het
de „Volendam". Deze kisten zijn Geneesnog zeggen
maar dat
uitdrukte, „bijna in elkaar valt". In het radeelsters dit
stig van het Rijksmagazijn voor
is, na het voorgaande, al geen nieuws
o.m.
en
bevatten
najaar van 1947 heeft de Workumer gemiddelen te Amsterdam
ze krijgen een burgemeester, die
gedroogde plasma, gedistilleerd water, meenteraad evenwel een post uitgetrok- meer
energiek aanpakt en die zich
de
zaken
heilzame
melkpoeder
en andere
ken voor het maken van een nieuw raad- met open oog
baby- en
open hart tegenover de
huisplan, zodat er in de goede richting problemen vanenzijn
middelen.
nieuwe gemeente zal
wordt gewerkt.
stellen. Ze kunnen er op vertrouwen dat
Woensdag benoemde de AmsterdamBewogen tijden. de mogelijkheden, die
dit deel van de
se gemeenteraad een zevende wethouder.
(P.v.
12
van dit burge- Fryske Walden in de naasfe toekomst
Vijf
jaren
Velde
van
de
mr.
J.
v.
d.
J.
Gekozen werd
meesterschap was het oorlog. Voor mr. heeft, hem niet zullen ontdaan!
d.A.).
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VAN DER WAALS VOOR
ZIJN RECHTERS
Nationaal
Comiié
Verraad van de groep
Reis naar Zweden had weinig praciisch resultaat

ervaringen zij in hun illegale periode
Op Maandag j.1., de derde dag in het ke
Van der Waals hadden opgedaan.
proces tegen Anton van der Waals, werd met
eindigden

voor- Kennismakingen, die steeds
het z.g. „Engiand-Spiel" behandeld, raakt. met hun arrestatie, het oprollen van een
zover dit althans Van der Waals
behoorden, en de dood
de groep, waartoe zij
Bij het proces tegen Schreieder,
die op de een of anverzetsmensen,
van
dit „Spiel is
vooraanstaande figuur inuitgebreider
met de Nedercontact
hadden
wijze
be- dere
geweest, staat een veel 1
Op een gein
Londen.
regering
landse
handeling te wachten. De eerste getuige
aan
president
vroeg
de
geven moment
was kolonel Somer, die als deskundige verdachte, of de vele getuigenverklarinwerd gehoord. Eerst werd Schreieder gen die Van der Waals steeds meer beechter in de gelegenheid gesteld het zij- lastten, met de werkelijkheid kloppen.
ne over het England-Spiel te debiteren. In de hoofdpunten wel, mijnheer de preHij vertelde hoe hij door de arrestatie
sident",' antwoordde hij en moest er toch
van Louwes op 6 Maart 1942 in het bezit nog even aan toevoegen: „Alles deed ik
en
radioverbindingen
geraakte van code,
zekerheidscoden, zodat op 12 Maart het in opdracht van Schreieder".
eerste radiogesprek volgde. Op 27 Maart
Getuigenis van Koos Vorrink.
werd de eerste agent uit Engeland na
Woensdag, de vierde zittingsdag, werd
zijn „dropping" ontvangen. Andere arresder
Schreieder allereerst verhoord
getuige
Van
volgden
taties
snel daarop.
contact, dat hij met het Natiomoover
het
maakte
verschillende
daarvan
Waals
kreeg.
Comité
opin
naal
gelijk. H. Jórdaan in Baarn moest
mogelijk
vertelde,
snel
hoe een fc-adioboodschap
Hij
van
Schreieder
zo
dracht
t
door Van der Waals rijp voor arrestatie uit Londen opdracht gaf met een bepaalde
worden gemaakt. Hij mocht niet door foto naar een adres in Amsterdam ge-te
dat de gaan, waar materiaal moest worden
Londen worden gewaarschuwd,
agenten,
die ge- haald. Van der Waals ging er op af en
van
andere
meldingen
geen ver- bleek bij een der leden van het Nationaal
daarom
waren
en
arresteerd
binding met Londen meer konden onder- Comité te arriveren. Hij hoorde daar, dat
hu Koos Vorrink, die als de belangrijkste fihouden, uitbleven. Op 3 Mei werdRotWaals
te
der
guur gold, zeer voorzichtig werkte en
door toedoen van Van
zelfs
voor eigen kring moeilijk te benaterdam gearresteerd.
Waals
was.
der
deren
daar
Van
werden,
Op 22 Mei
flatwoning van Van
gelukte
Het
Van der Waals Vorrink van
in
de
zich
wist dat
ophield
agent
een
zijn
soliditeit te overtuigen, door een tevan Wageningen
Pot ge legram uit Londen aan de verschillende
en
L.
Althoff
A.
Jonge,
jhr. J. de
leden van het Comité te doen rondsturen.
o-repen Meer arrestaties volgden.
werd een zin uit een brief van
LonDaarin
In December 1943 waarschuwde
tets niet Vorrink aan een vriend in Engeland geden verschillende agenten, dat ei
zy seind. Vorrink was nu overtuigd, waarop
goed was. Van die tijd af betrachtte
in een eerste afspraak tussen Van der Waals
een grote terughoudendheid, totdat
Vorrink tot stand kwam. Van der
April 1944 de laatste uitzending plaats en
Waals, aldus Schreieder, kwam te weten,
had.
dat Vorrink twee organisaties bestuurde,
„Alles in opdracht, mijnheer de ten eerste een sabotage-organisatie, die
zich vooral met passieve weerstand bezig
President”.
hield, ten tweede het Nationaal Comité,
„Van der Waals heeft nimmer radiowaarin vooraanstaande figuren op poliverkeer met Engeland gehad. Als hij tiek
en economisch gebied zitting hadden.
seinde, was het naar de Ordnungspolizei",
doel daarvan was, aldus getuige, een
Het
verklaarde Schreieder.
regering te stichten,.die geregeld
„Er gebeurde in heel Nederland niets illegale regering in Londen in verbinding
met
de
wat het radioverkeer met Engeland betrof, of ik wist het. De zender Alblas liet stond.
Koos Vorrink zond door bemiddeling
ik staan, omdat ik de code kende", voegvan Van der Waals uitgebreide telegramde hij er trots aan toe.
Vervolgens kwamen verschillende ge- men over het doel van het Nationaal Cotuigen naar voren om te vertellen, wel- 1 mité naar Engeland, teneinde daarop

Sriel
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goedkeuring te verkrijgen. Er kwam inderdaad antwoord uit Engeland. Vorrink
was echter van mening, dat een persoonlijke uiteenzetting in Londen zeer bevorderlijk zou zijn.
„Wij hadden geen vermoeden vnn
het „England-Spiel
”.

Hij wilde J. van Tijen, directeur van

de Fokkerfabriekeri. naar Engeland Inten
gaan. Daar dit het England-Spiel ernstig
in gevaar kon brengen, moest Van deiWaals Vorrinß trachten te overtuigen
van het gevaarlijke en ontactischs van
een dergelijke daad. Van Tijen wilde
niettemin toch gaan, zodat Van der Waals
zich liet overhalen voor een vliegtuig te
zorgen, dat van Hoorn zou opstijgen. Op
weg erheen werd hij gearresteerd. Op hem
werden belangrijke spionnagemateriaal
en politieke gegevens gevonden. „En wat
voor mij het belangrijkste was", aldus
Schreieder, „een nauwkeurige omschrijving van het werk van het Nationaal Comité. Van der Waals had mij ook eens
melding gemaakt van het feit, dat Van
Tijen het plan had gehad bij een bezoek
aan de Fokker-vliegtuigfabrieken Goering te ontvoeren naar Engeland".
Op 1 April werd de arrestatie van Vorrink vastgesteld, hetgeen in Eindhoven
plaats vond. Ook de arrestaties van Van
Staal, Groothoff (directeur Staatsmijnen)
Ritmeester, Wolters en Hansen konden
alle door de activiteit van Van der Waals
die nauwkeurig door Schreieder was geïnstrueerd, plaats vinden.
Nadat de heer Van Tijen, die deze affaire met 2% jaar concentratiekamp heeft
moeten bekopen, als getuige was gehoord,
legde Koos Vorrink zijn getuigenverklaring af. Hij beschreef zijn ontmoeting met
verdachte, die zich toen Van der Wilde
noemde en zei, dat men van het EnglandSpiel geen vermoeden had.
„Wij vonden het wel solide. Bovendien
is later herhaaldelijk door Radio-Oranje
de legitimatie van „De Wilde" nog bevestigd. Zowel ik als mijn kameraden, die
gearresteerd werden, zijn pas enige tijd
later tot de ontdekking gekomen, dat
Van der Waals ons had verraden. Het
wekte ook wel vertrouwen, als Van der
Waals Engelse thee serveerde, Engelse
sigaretten presenteerde, kortom met allerlei Engelse artikelen rondliep, die hij
zgn. bij zijn geregelde bezoeken in Engeland verkreeg, maar in werkelijkheid van
„droppings" afkomstig waren", aldus Vorrink.
Ik kan het mij niet meer
herinneren.
Over zijn arrestatie deelde Vorrink o.
m. mede, dat het hem was meegevallen
hoe correct hij door de Duitsers was verhoord en in dit verband kwam opnieuw
de wapenkwestie ter sprake, een ingemene streek, die verdachte met zijn slachtoffers steeds weer trachtte uit te halen,
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in veel gevallen met succes.
De procureur-fiscaal verlangde dat
dachte nu eens klaar en duidelijk verzou
zeggen of hij verschillende mensen,
die
voor arrestatie rijp waren, een wapen
heeft aangeboden, zoals zij hebben
klaard. Na veel heen en weer gedraaiverzei
Van der Waals „Ik kan mij dat niet meer
herinneren, het is in ieder geval niet
mijn bedoeling geweest, dat bij
de arrestatie wapens op hen zouden worden gevonden".
Na de uitvoerige behandeling van een
volgend aantal verraadgevallen,
duidelijker de infame methodes vansteeds
Van
der Waals demonstrerend, kwam aan het
slot van deze zittingsdag de Zweedse
van verdachte voor het voetlicht. reis
Als eerste getuige wordt jhr.
Deynoot gehoord, die indertijd Gevers
uit Nederland -naar Zweden was ontsnapt en
ten tijde van de aankomst van Van
\\aals (alias baron Van Lynden) der
Stockholm, bij de Nederlandse inlichtin-in
gendienst aldaar werkzaam was. Van der
Waals zeide lid van een
Nederlandse
verzetsbeweging te zijn.
Van der Waals over
Van der Waals.
„We vertrouwden hem niet,
hadden geen vermoeden, dat het doch
Van der
Waals kon zijn, over wie We in
Zweden
wel gehoord hadden. Hij deed ons
zelfs
verhalen van Van der Waals wandaden
als S.D.-spion. We hebben hem niet vrij
laten ronalopen in Zweden en zelf
heb
ik hem naar Sundsval gebracht om hem
veilig weer af te leveren
aan de boot, die
hem naar Nederland zou terugbrengen.
Veel kan hij in Zweden niet hebben
uitgericht".
Van der Waals zei over deze'
kwestie„bchreieder droeg mij op
contact
te leggen tussen Stockholm en
Nederland
zo belangrijke gegevens to verkrijgen",en
bchreieder herinnerde zich de opdracht
maar dan in die zin, dat nagegaan
moest
worden welk radioverkeer nog tussen
Stockholm en Nederland bestond Veel
practische resultaten had
dat niet opgeleverd. „Voor mij was deze reis
aanleiding hem op
non-activiteit te stellen met
uitzondering van een enkele, kleine op-

Onze Voetbal-prijsvraag.
Bij de wedstrijd Heerenveen—Go
Ahead werden door ons biljetjes uitgedeeld, waarop de foto's van een aantal
voetballers waren afgedrukt. Ook bij de
andere thuiswedstrijden wordt dit gedaan, maar dan worden foto's van andere
voetballers, eveneens uit kampioenselftallen, gebruikt. In ons blad wordt af
en
toe een foto van een kampioenselftal geplaatst, waarbij de namen* van de spelers
vermeld staan.
Indien onze lezers dus de vijf biljetjes
bewaren, kunnen ze deze, aan de hand
van de door ons gepubliceerde foto's van
de elftallen, invullen en opsturen aan
ons kantoor: Nieuwsblad van Friesland.
Stationsstraat 9, Heerenveen.
Mochten er biljetjes verloren zijn gegaan, dan kunnen nieuwe exemplaren
aangevraagd worden bij onze agenten of
aan ons kantoor, zodat ook zij, die de
wedstrijden niet kunnen bijwonen, of een
wedstrijd gemist hebben, deel kunnen
nemen aan deze interessante prijsvraag.
Als prijzen worden uitgeloofd: lo prijs
jongensvoetbal of f 15.—; 2e prijs
f 10—*
3c prijs f7.50. Verder drie troostorijzen
van f2.50.

Het gaat goed met de

Bolwarder markt

Commissaris der Koningin bracht

er
een bezoek
Toen Bolsward enkele maanden geleden zijn wekelijkse Donderdags marktdag in ere herstelde, v/as er een
zeer
grote belangstelling. Pessimisten
zeiden
toen evenwei: „Dat is bij zon feestelijke
opening geen wonder; het moet nu ook
zo blijven; '
Het. is geDleken, dat de belangstelling
in meer dan voldoende mate blijft
bestaan. Ook- j.l. Do
had Bolsward
weer een uitstekende marktdag. Bovendien had men reden, om die dag in deze
oude Friese stad de vlaggen uit te
steken
en dat werd ook spontaan gedaan!
want de Commissaris der Koningin
de provincie Friesland, mr. H. P Lint-in
horst Homan, kwam op bezoek. Dat bezoek gold natuurlijk in de eerste plaats
het stadhuis, waar hij door
Bolswards
burgemeester, de heer J. G: S. Bruinsma
werd ontvangen en waar hij verder een
raadszitting presideerde. Verder waren
de Bolswarders, die zich daartoe gedrongen voelden, in de gelegenheid, hun opwachting bij de Commissaris te maken
Daarna was de markt aan de beurt In
gezelschap van de burgemeester en enige
andere stedelijke autoriteiten" nam de
Commissaris hier een kijkje en hij heeft
zien er van kunnen overtuigen,
dat het
goed gaat met de
Bolswarder markt.
Bolsward is een stad met veel nitiatief
we hopen voor de Bolswarders, en
ook voor de
omwonenden, dat vooral dit
initiatief ook verder volkomen zal
slagen
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RECEPTIE H.J. DOUMA.

De jubilerende schilderspatroon
H. J. DOUMA.

HEERENVEEN.

22 April. Hedenmidde heer H. J. Douma in
verband met zijn 40-jarig jubileum als
scniioerspatroon, op de smaakvol versierde bovenzaal van café Lubach.
Behalve schriftelijke felicitaties en
gelukstelegrammen, was een groot
aantal bloemstukken binnengekomen, o.
m. van het bestuur „Friesland", vakgroep schildersbedrijven: bestuur vakgroep schildersbedrijven Den Haag; bestuur en personeel van Maatschappelijk
dag recipieerde

hulpbetoon; bestuur Ambachtsschoöl:
A.8.5.; de heer A. v d. Bos,
oud-directeur A.8.5.: afd. Heerenveen
yan de Friese Schildersvereniging; Kon.
IJsvereniging „Thialf"; gezamenlijk perpersoneel

soneel en diverse zakenrelaties.
De receptie werd druk bezocht: we
merkten o.a. op de heer A. v. d. Bos. ouadirecteur A.8.5.; de heer S. Hoekstra,
airecteur A.8.5.; de heren P. Wisman en
F. Boonstra namens de IJsver. „Thialf,
de heer H. Bijker namens de bond van
oud-leerlingen A.8.5.; Ir. Baars, directeur van Gemeentewerken; de heer J.
Hagen, opzichter Gemeentewerken: de
neer Suwijn namens V.V.V.: de heer J.
J. G. S. Falkena, oud-burgemeester van
onze gemeente; de heer J. de Groot c.s.
dracht", verklaarde Schreieder
namens de schilderspatroons uit de omNa Dolle Dinsdag is Van der
Waals trek.
nog enige tijd in Zeist geweest
bii
De heer U. Romkema, patroon te OosSchreieder. Dan heeft getuige tot Jan.
terend. sprak over het vele werk, dat de
1945 niets meer van hem gehoord.
De poging tot, arrestatie van jhr. De jubilaris in de vakorganisaties had verzet en betrok ook mevrouw Douma in de
Beaufort te Amsterdam, die eindigde
met
de dood van jhr. De Beaufort, toen hij gelukwensen.
De heer De Groot, patroon te Nieuwevluchtte en door enige kogels werd gebrug, hield een toespraak op rijm, die
troffen, wordt door getuige Van der
Zeyn bij de behandeling van deze zaak zeer in de smasjjc viel. Hierna werd het
Volkslied gezongen, waarna deze
belicht. Ook hier is Van der Waals de- Fries
receptie
weer tot het verleden behoorde.
gene, die de arrestatie heeft veroorzaakt
De jubilaris en zijn familie begaven
en heeft geregeld. De zitting werd gezich daarna naar Hotel Vermmmen, alschorst tot hedenmorgen half tien.
waar „en familie" gedineerd werd.

BEELD VAN MARKT EN STAD.
LEEUWARDEN, 23 April.
Een echte prettige, pittige Voorjaarsmarkt

Omdat het zulk mooi weer was en om uit
eigen aanschouwen eens te zien hoe de
echte greidhoek er voorstaat, hebben we
deze week eens in Sneek een kijkje genomen op de markt en genoten van de
prettige drukte aldaar. Sneek heeft een
mooi terrein, over het verloop van de handel kunnen we kort zijn
alles was in
volle glorie, en het valt te voorspellen dat
ook de betrekkelijk nieuwe markt mettertijd nog weer eens uitbreiding zal vragen.
En, wat de greidhoek betreft, het is nu
reeds een genot om te zien hoe gunstig die
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puike weilanden op het mooie voorjaarsweer reageren, vooral zo om en nabij Deersurn, het middelpunt van de Friese fokkerij.
Wij hebben daar enige gegevens en cijfers

vernomen over de

prestaties

van de aller-

beste beesten uit een prima beslag en dat
een zon reuze melkgeefster op een dagproductie komt van 40,2. En een andere
op 35, dat is in kwantum minder, maar in
opbrengst meer, want dit voortrefffelijke
beest had een gemiddeld vetgehalte van
meer dan 5 procent en stond in, wat we
willen noemen, boterproductie, boven alle
andere in wijde omtrek. Deze beide koeien
.zouden met nog vier andere uit het beslag
deel uitmaken van de collectie van 40 „sterren" op de a.s. tentoonstelling te Sneek.
Dit soort koeien, die bovendien ook elk
jaar nog een kalf van hoge waarde ter wereld brengen, zullen we vandaag te Leeuwarden niet tussen de rijen zien staan. Maar
de buitenlander zal er ook niet aan te pas
komen.
De markt stond vandaag in het teken van

de zelfverzekerdheid.
De handel voelt zich zelf weer.
„Wy hawwe it wer "yn 'e macht", dat
straaalt ons tegen in elke handeling van

de mannen, die achter hun beesten staan,
de boeren mogen tobben over de lasten
van Overheidswege opgelegd, de koopman
zal kans zien om uit het avontuur van iedere
dag die lasten het hoofd te bieden en te

overwinnen.
Is er dan opleving?

Ja. zeer zeker, immers de bomen langs

de Zuidersingel staan weer vol in blad, en

de paardenhandelaars hebben zich ontdaan
van hun zware leren jassen, de bakken op
de schapenmarkt tillen van jong leven. Dat
is het kostelijkste bezit van de kleine boer
en
van de arbeider. Tenminste, zó was
het vroeger, dat de lammeren van het éne
schaap, plus de wol, straks na het scheren
een belangrijke bron van inkomsten uitmaakten op het altijd veel te sobere arbeidersbudget. Zijn enige gemaak.

Och, misschien telt het nu niet
mee, die schapenweide bij de boer,

meer
er is

zoveel veranderd sedert, de beruchte loonstandaard van zomers zeven en 's winters
zes gulden in de week. En de big voor de

huisslachting is ook al afgeschaft.
Vandaag hoorden we een zeer aardig gezegde uit een „petear" bij de krulstaarten.
„De biggen, dy libje harsels yn 'e wei.
Hwant elk is der bang foar
sokke reuze-
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prizen."
Dat is zeer karakteristiek en juist, de big
en natuurlijk ook in het latere stadium
voldoet niet meer aan de
van varken
meest bescheiden economische eisen. Het is
een weelde-artikel en zelfs het uiterlijk is,
naar de kenners oordelen, on-Fries en te
veel naar het buitenland aardende. We lazen ergens iets over de terugkeer naar het
vroegere type
maar kunnen het wegens
ondeskundigheid niet met oordeel beamen.
Het zou dan Duits moeten zijn, het. z.g.
veredelde Duitse landvarken.
als er maar wat meer. schot
Het zij zo
komt in de kleinveehandel, want over de
Verlaatsbrug is het ook niets gedaan, „de
hinnemelkerij" zeggen ze daar, „sit yn 'e

—
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pogge".

BERICHTEN UIT STAD EN DORP
De Huishoudelijke branche.
LEEUWARDEN 20 April. Hedenavond
vond alhier een vergadering plaats van detaillisten in de huishoudelijke branche. Deze
vergadering die ook gehouden is te Sneek
en nog gehouden zal worden te Drachten
en Dokkum, was zeer slecht bezocht.
De heer Kollebrands, directeur van de
Chr. Middenstandsbond, wees er in zijn
rede op, dat de middenstander, nu en ook
vóór de oorlog „zijn eigen boontjes dopt".
Toch is het nodig dat we ons gaan organiseren. Thans leven we in een georganiseerde maatschappij, waar de middenstander
de sociaal-economische taak, die hij heeft
te verrichten, aan anderen over laat. Over
de principiële zijde van deze organisatie zei
de heer Kollebrands, dat het thans de tijd
is, om zich positief uit te spreken. We moeten een positief geluid laten horen en voor
welwillende neutraliteit is geen plaats.
Na deze rede van de heer Kollebrands
sprak de heer Bontje, secretaris van de
huishoudelijke branche en noemde enkele
concrete feiten, waarom de middenstanders
zich moeten organiseren. Ten eerste noemde
de heer Bontje de vakgroep, die opgeheven
zou kunnen worden als de vrije organisatie
representatief genoeg is.
Na nog gewezen te hebben op de koppelverkoop en het cadeaustelsel, waartegen
gezamenlijk kan worden opgetreden, zeide
de heer Bontje, dat samenwerking nodig is
om te komen tot een zo krachtig mogelijke
organisatie.
Inlichtingen omtrent deze organisatie
kunnen worden verkregen aan het adres J.
P. Coenstraat 12, Den Haag.
Middenstandsvereniging opgericht.
ZWAGERVEEN. Dinsdagavond werd een
vergadering gehouden, om te komen tot het
oprichten van een Middenstandsvereniging
voor de dorpen Zwagerveen, Kollumerzwaag, Zandbulten en Veenklooster. Het resultaat was, dat-een vereniging werd opgericht. Een voorlopig bestuur werd als volgt
samengesteld: H. Visser, voorzitter; M. v. d.
Meer, secretaris; L. Klaver, penn.; IJ. Visser, A. Bijker, G. Rekker en O. Wijma. Binnenkort hoopt men nog een propagandavergadering te beleggen.
ZWAGERVEEN. De A.R. Kiesvereniging
vergaderde onder voorzitterschap van de
heer J. de Jong. Blijkens het jaarverslag
van de penningmeester G. Couperus, was
er een klein nadelig kassaldo. Verschillende
ingekomen stukken werden behandeld, terwijl tevens aan de orde kwam de candidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing. In de vacatures T. J. Beerda en J. L.
Meijer, werden tot bestuursleden gekozen
de heren E. v. d. Meulen en J. Tigchelaar.
MURMERWOUDE. Uitgaande van de
Prov. Comm. v. d. Veefokkerij, werd alhier
een Districtsstierenkeuring gehouden, met
de volgende uitslag:
3-jarige en oudere stieren: „Leopold" van
S. S. Algera en W. J. Benedictus te Roodkerk, 1 maal bekr.. 77 punten (eervol);
..Wietze" van K. J. Broersma te Veenwouden, 2 maal bekr., 77 p. (eervol); „Deyne
te BirAlcimist" van Tj. S. Meindertsma
daard, 4 maal bekr., 79 p. (eervol en premiewaardig); „Nette Adema" van L. D.
Wolters, Akkerwoude, 71 p.; „Jetze" van Sj.
Bakker te Akkerwoude, 73 p.
Enterstieren: „Albert Adema II" van T.
Annema A. F. Zn. te Akkerwoude, 72 p.;
„Jan Adema" van S. S. de Jong te Birdaard, 70 p.; „Arma's Adema" van G. P.
Sikma te Wouddijk o.d. Driesurn, 70 pnt.
KORNHORN (gem. Grootegast). De ring
Grootegast der Geref. (art. 31 K.0.) J.V.
vergaderde onder leiding van de voorzitter
van de ring, de heer W. Hovingh. Als spreker trad op ds. E. H. Woldring van Leek
met het onderwerp „Andere wereldgezindheid en onze aardse roeping", waarop een
geanimeerde bespreking volgde.
Waterschap „De Hogewarren”.
SMALLINGERLAND. Onder leiding van
de heer W. H. Brandsma te Opeinde hield
het waterschap ..De Hogewarren" jaarvergadering. De. winterbemaling zal met een
jaar verlengd worden. Het jachtrecht werd
verpacht aan de heer G. Bouma te Oudega.
De heffing over de diverse liggers werd met
een kleine uitzondering als vorig jaar vastgesteld. Voor de heer D. J. de Jong te Oudega werd als bestuurslid gekozen de heer J.
D. de Jong aldaar.
OLDEBOORN. De gehouden ledenvergadering van het „Groene Kruis" was als naar
gewoonte slecht bezocht. In zijn jaarverslag
deelde de secretaris o.m. mede. dat aan de
ver. door wijlen notaris Oppedijk een legaat
was vermaakt groot duizend gulden. Verder
dat er betrekkelijk veel nieuw materiaal
was aangeschaft. De aftredende bestuursleden de heren dokter Terpstra en O. S. Ak-
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Vandaag in de stad, op de markt en op
het Zaailand, zien we veel mensen met een
bloem getooid. Vooral de fleurige rode tulp
is favoriet zowel bij de schooljeugd als bij
vermoedelijk
groten. Deze demonstratie
ter ere van de kostelijke vroege Lente, is
verblijdend. Laten we toch uitdrukking geven aan onze gevoelens, misschien is het
Meifeest al in stadium van voorbereiding?
Ook een kapelaan draagt zon rode tulp.
Dus, toch iets met een aparte bedoeling?
kerman werden herkozen.
Het ware te wensen dat op een prachtige
dag als deze een ieder zich tooide met de
bloem die hem het liefste is.
MARKTBERICHTEN
Maar
och nee, dat kan natuurlijk niet.
Veemarkt Leeuwarden.
LEEUWARDEN, 23 April De aanvoer van
runderen was heden veel ruimer met vlugSluizen.
ge handel en hoge prijzen. Oorzaak zeer
Op 17 April J.l. zijn de Dokkumer Nieu- zeker het mooie weer en veel vraag.
wezijlen en de Friese Sluis te Zoutkamp
De aanvoer van schapen was heden iets
tot nader order gesloten. Echter worden minder met stugge handel, wegens de hoge
de genoemde sluizen gedurende twee vraagprijzen. De aanvoer van biggen was
al
daggetijden per week geopend, teneinde heden minaer met matige handel. Ookvan
De aanvoer
verzilting van de Friese boezem tegen te wegens hoge vraagprijzen.
paarden was gelijk vorige week. Werk- en
gaan.
slachtpaarden zijn nog duur met kalme hanDe Roptazijl en de beide zeesluizen te del. Afwijkende soorten iets lagere prijzen.
Harlingen zijn nog steeds geopend; de
De Veeh. Centr. nam heden wederom een
Grote Sluis te Harlingen alléén gedurende klein aantal runderen, enkele schapen en
de aangevoerde nuchtere kalveren over.
de nachtgetijden.
vrij van horzel werden op de
De inlaatsluis bij de Teroelsterkolk is Runderen toegelaten.
veemarkt
j.l.
April
geopend,
weder
waarsinds 17
Aanvoer: 40 stieren; 41 vette koeien, 2026
door IJselmeerwater in de provincie
en kalfkoeien f250—f775; 140 pinmelkwordt binnengelaten.
ken f 150—f310; 846 nuchtere kalveren; 255
vette- en weideschaven f50—f95: 174 lammeren f2o—f2s; 127 varkens; 240 biggen
Bij de wedstrijd Heerenveen—P.S.V. is f 50—f75 en lopers f75—f95; 76 bokken en
als scheidsrechter aangesteld de heer mr. geiten; 122 paarden f 140—f790. Totaal 4088
stuks.
Slingenberg van Haarlem.
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Officiële Publicaties
DISTRIBUTIEDIENST GAASTERLAND.
I. Uitreiking; Bonkaarten 806, Schoenenbonnen, Brandstoffenkaarten en Moederkaartjes.
Meenemen: Stamkaarten met inlegvellen,
inwisselingsbonnen, het ingevulde formulier
MD 323-17 en de oude brandstoffenkaart, de
CM of CA kaart
Zittingen worden gehouden:
26 April: Harich 9—12 letters A—C zelfverz
en niet-zelfverz.; Balk I—4 letters A—C
zelfverz. en niet-zelfverz.
27 April: Harich 9—12 letters D—G idem;
Balk I—4 letters D—G idem.
28 April: Harich 9—12 letters H—J idem;
Balk I—4 letters H—l idem; Echten I—4
Workum
letters A—M alleen zelfverz.;
2—5 letters A—Z alleen zeifverzorgers.
A—Z
29 April: Ruigahuizen 3—12 letters
I—4 let-

DISTRIBUTIEDIENST HASKERLAND.

Uitreiking Bonkaarten 806, Brandstoffenkaarten
TA 806, MD-kaarten 806/807.

In de week van 26 t.m. 30 April a.s. zijn
personen, wier achternamen beginnen met
één der letters W, X, V of Z aan de beurt
voor het afhalen der bonkaarten, enz.
Stamkaarten en losse inwisselingsbonnen

meenemen.
Verder worden schoenenbonnen uitgereikt.
Ingevulde formulieren voor het verkrijgen
van een brandstoffenkaart meenemen.
DISTRIBÜTIEDIENST

OPSTERLAND en SMALUNGERLAND.
Uitreiking Bonkaarten 806, Brandstoffenkaarten
TA 806, Schoenenbonnen op cijfer 7
en Toeslagkaartjes MD 806/807 aan a.s. en
jonge moeders.

Mede te nemen: 1. Stamkaarten met inzelfverz. en niet-zelfverz.; Balk
ters J—L zelfverz. en niet-zelfverzorgers; legvellen en de inwisselingsbon 804 van de
Het met inkt ingevulde en
Koudum 9—12 en I—3 letters A—M alleen bonkaart 804. 2.
ondertekende aanvraagformulier MD 323-17
zeifverzorgers.
en
restant van de brandstoffenkaart TA
30 April: Bakhuizen 9—12 letters P—T zelf- 707 het
met de bon „Reserve 2". 3. De controleWarns/Scharl
IV2
niet-zelfverz.;
en
verz.
kaart CM of CA voor a.s. en jonge moeders.
—4 letters P—T zelfver, en niet-zelfverz.;
De uitreiking in de week van 26 t.m. 30
Koudum 9—12 en I—3 letters N—Z alleen April
geschiedt als volgt:
zeifverzorgers.
1. Reizende Kassen Opsterland en SmallinWerkkleding.
gerland de letters W t.m. Z.
Individuele personen of bedrijven, die in
Drachten (Distributiekantoor) elke dag
2.
April
nog een forde week van 19 t.m. 24
van 2—4.30 uur:
mulier voor werkkleding hebben ontvangen,
ingevuld en onder Maandag 26 April: Plan West.
kunnen deze formulieren
overlegging van de stamkaart(en) weer in- Dinsdag 27 April: Zuidkade nos. 1 t.m. 75.
Woensdag 28 April: Zuidkade nos. 76 en hodienen op de zittingen van de reizende kasger en Kerkstraat.
sen of aan de kantoren. De bonnen zullen
direct worden verstrekt voor zover de aan- Donderdag 29 April: Zuiderdwarsvaart.
vragen aan de voorwaarden voldoen.
Vrijdag 30 April: Langewijk, Rustoord, Ureterpvallaat en Buitensvallaat.
Brandstof handelaren!
op gevestigd, dat uiterNa-uitreiking.
Uw aandacht zij er
lijk tot en met 30 April a.s. verbruikerstoeverzuimd
hebben in de vorige weZij,
die
wijzingen Brandstoffen en Industriekolen,
bonkaarten 806 enz af te halen,
ken
hun
rantsoenconsumentenbonnen,
genummerde
dienen zich thans eveneens op bovenverbonnen en periodebonnen bij de afd. Handel melde uitreiking te vervoegen.
kunnen worden ingeleverd tegen aanvulN.B. Voor de dorpen Hemrik, Duurswöude
lingstoewijzingen.
en Beetsterzwaag, alsmede voor de resterenBakkers!
de straten in Draciiten wordt van 3 t.m. 5
Alle bonnen, waarvoor u een toewijzing Mei nog een uitreiknig gehouden.
roggemeel wenst, moeten met een afzonderInlevering aanvraagformulieren
lijk ontvangstbewijs MD 242-05 worden invoor werkkleding.
de
keudesgewenst
u
geleverd. Verder kunt
aanvraagformulieren
De
voor werkkleafzebonnen brood of vermicelli met een
zonderlijk ontvangstbewijs MD 242-05 inle- ding dienen in de week van 26 t.m. 30 April
veren in veelvouden van 170 bonnen (=: 680 bij de Reizende Kassen en aan de Distriburts.). U ontvangt daarvoor een toewijzing tiekantoren te Beetsterzwaag en Drachten
patentbloem. Eventuele restanten moeten te- te worden ingeleverd, waarbij direct de bonzamen met de normale broodbonnen wor- nen voor werkkleding zullen worden uitgeBalk, 21 April 1948. reikt. Stamkaarten meenemen!
den ingeleverd.

RAAD OPSTERLAND
22 April.

Er stond een twintigtal punten' op de
agenda.
Het. was opmerkelijk, dat de debatten
tijdens deze vergadering in hoofdzaak werden gevoerd tussen de A.R.- en C.P.N.fractie.
Onder een zevental ingekomen stukken
was een schrijven van J. Beeksma te Beets
die een' verhoging van de subsidie voor het
verblijf en de huisvesting van zijn dochter,
leerlinge van de openbare school voor b.1.0.
te Leeuwarden, vroeg.,B. en W. adviseren
de subsidie te verhogen tot f 6.— per week.
De heer A. Jeeninga te Beets vroeg een tegemoetkoming uit de gemeentekas om zijn
zoontje in de gelegenheid te stellen de bijzondere school voor u.1.0. te Drachten te
bezoeken. B. en W. adviseren dit verzoek
in te willigen overeenkomstig het aan de
raadsleden toegezonden prae-advies met
ontwerp-besluit. Op voorstel van B. en W.
is besloten met ingang van een door hen
nader te bepalen datum eervol ontslag te
verlenen aan S. Mook, hoofd der 0.1. school
te Tijnje. Het bericht van de heer L. T.
Kooien, dat hij zijn benoeming tot lid der
commissie tot wering van schoolverzuim te
Gorredijk, niet aanneemt, werd voor ken-

De heer Dijkstra (C.P.N.) verklaarde de
wenselijkheid van een' dergelijke school te
Wijnjeterp niet in te zien. „We hebben in
de Z.O. hoek een hele goede lanbouwhuishoudschool in Allardsoog en daarnaast is
het weggegooid geld een Chr. landbouwhuishoudschool in Wijnjeterp te stichten.
Er is al genoeg geld weggesmeten en we
moeten ons met alle kracht verzetten tegen een nieuwe versnippering van het onderwijs."
De heer Hellinga (A.R.) verklaarde, dat.
het feit aanwezig is, dat er in' Wijnjeterp
behoefte wordt gevoeld naar een dergelijke
school. Er staan reeds dertig' leerlingen op
de lijst en dat is voor een dergelijke cursus
heel wat.
De heer De Leeuw (C.P.N.) vroeg of het
niet mogelijk was, dat de school te Allardsoog meer leerlingen zou kunnen opnemen.
De Voorzitter merkte op, dat hij ten volle
de belangrijkheid van het landbouwhuis-

besefte. Persoonlijk was hij
voor het voorstel.
De heer Roorda (C.P.N.): „Er wordt ons
gevraagd te verklaren, dat het noodzakelijk
is, dat Wijnjeterp een Christelijke lanöbouwhuishoudschool krijgt. Noodzakelijk is
het in ieder geval niet; misschien is het
wenselijk. Waarom moet het nu een Chrisnisgeving aangenomen.
telijke school worden? We werken op deze
Het verzoek van de Corneliastichting te
hand
Beetsterzwaag om een subsidie uit de ge- manier weer de versnippering in de
meentekas voor de exploitatie van de door en we gaan v/eer terug naar de tijd van
Christelijke geitenfokverenigingen en gedie stichting in stand gehouden fröbelschool aldaar, zal tegelijk met de gemeen- wone geitenfokverenigingen". Spreker wiltebegroting behandeld worden.
de de Raad adviseren een algemene landB. en W. stelden verder voor aan de bouwhuishoudschool in Wijnjeterp in het
Raad van Beerta een afschrift te zenden
te roepen of nog beter de leerlingen,
van de in de raadsvergadeding van 20 leven Allardsoog
te sturen.
naar
vermotie;
aangenomen
Febr. 1948
dit in
Verschillende sprekers voerden nog het
band met een' schrijven van B. en W. van
Beerta om adhaesie te betuigen aan een woord en het debat ontaarde eigenlijk in 'n
motie van de raad dier gemeente, waarin discussiëren, want B. en W. stelden voor
er bij de regering op wordt aangedrongen, onderwijs. Tenslotte ging men tot stemming
dat de arbeiders in de D.U.W. een uurloon over en het voorstel van B. en W. werd
van 72 cent verdienen, schuilgelegenheden aangenomen met
12—5 stemmen. Tegen
worden gemaakt, bij onwerkbaar weer 60
cent per uur wordt vergoed en dat met te- stemde de fractie der C.P.N.
rugwerkende kracht lonen, die lager zijn
Schoonheidscommissie.
dan de steunnormen, tot die normen worden verhoogd.
De voorzitter deelde mee dat de jaarwedden voor de wethouders opnieuw zijn vastgesteld en dat deze jaarwedde thans f 1200
bedragen De vergoeding voor de raadsleden, die een raadsvergadering bijwonen is
per zitting. Zij, die 4—B
gesteld op f 6.
K.M. verwijderd wonen van de plaats
waar de raadsvergadering wordt gehouden,
krijgen bovendien een vergoeding van f 1,
terwijl de raadsleden, die verder dan 8
K.M. van de plaats der raadsvergadering
verwijderd wonen, f 2.— krijgen vergoed.
De voorzitter deelde mede, dat de heer
H. Zwart wegens gezondheidsredenen bedankt als lid van de Raad.
Benoemingen.
De Raad benoemde hierna tot hoofd aan
de 0.1. school te Tjjnje, A. Geerts, hoofd
der 0.1. school te Wijnjeterp, terwijl J. Offringa, hoofd der Geref. lag. school te Gorredijk, werd benoemd tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim te
Gorredijk. De heer Burema werd benoemd
tot lid van de commissie van bijstand voor
het gasbedrijf. De heer Burema sprak na
het aanvaarden' van zijn benoeming de
hoop uit, dat het gasbedrijf niet altijd een
blok aan het been der gemeente zou blijven.
Het prae-advies van B. en W. naar aanleiding van het verzoek van de ouderraad
om de oudercommissie in de gelegenheid te
stellen van advies te dienen bij de benoeming van
onderwijzend personeel werd
goedgekeurd, evenals de voorstellen van
B. en W. tot vaststelling van de vergoeding
van instan'dhoudingskosten ten behoeve van
de bijz. lag', scholen over 1946 en van de
over dat jaar voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven: het verlenen van
voorschotten op de aan besturen van bijz 1.
scholen uit te keren vergoeding van instandhouding over 1948.
Chr. Landbouwhuishoudschool.
Punt 10 van de agenda was een voorstel
van B. enl W. om uit te spreken dat de oprichting van een christelijke landbouwhuishoudcursus te Wijnjeterp nodig wordt
geoordeeld. Bij dit punt kwamen de tongen
los en wel speciaal die van de fracties der
C.P.N, en A.R.

—

OP DE DREMPEL VAN
HET AFSCHEID
DS. TEN OEVER GAAT NA 38 JAAR VAN
EEN WELVERDIENDE RUST GENIETEN
GORREDIJK. Zondagmorgen a.s. om
10 uur zal Ds. E. ten Oever, Ned. Hervormd predikant te Gorredijk, afscheid
nemen van zijn gemeente. Zonder onderbreking heeft Ds. ten Oever 33 jaar lang
de Ned. Hervormde Gemeente te Gorredijk gediend.
Op 16 Jan. 1910 deed hij zijn intrede
als predikant in Gorredijk. Voortkomende
uit een advocatenl'amilic
zijn vader
was destijds advocaat in Assen
zou
Everdinand ook rechten studeren, maar
overeenkomstig de wens van zijn ouders
de zoon dacht er blijkbaar anders over
en voelde zich meer aangetrokken tot het
ambt van predikant.
Met de grootste moeite gelukte het ons
dominé tot spreken te bewegen, want immers hij wilde aan zijn afscheid zo weinig
mogelijk ruchtbaarheid geven.
Al wilde hij dan weinig vertellen, we
kwamen toch achter de voor een artikel
benodigde gegevens. Eén van de weinige
onderwerpen, waar dominé graag over
mag spreken, is zijn studententijd. Nog
steeds bestaat er een hechte vriendschapsband tussen hem en zijn vroegere
mede-studenten. De eerste jaren van zijn
loopbaan als predikant waren verre van
gemakkelijk. De Oosthoek van Friesland
gaf in die jaren een beeld van grote armoede en ellende te zien. Lage lonen,
slechte woningtoestanden enz. brachten
veel verzet onder de arbeidersbevolking.
Dit verzet richtte zich ook tegen de Kerk
en het atheïsme vond gretig ingang in de
harten van velen, waardoor het kerkbezoek sterk verminderde. De diensten in
de Ned. Herv. Kerk waren zeer matig
bezocht, hetgeen voor Ds. ten Oever zeer
ontmoedigend was.
Slechts langzamerhand kwam hierin verbetering.
Tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog kwam dan eindelijk de verandering ten gunste van de kerk. Vooral in
de bezetting voelden velen behoefte de
kerkdiensten bij te wonen. Tegenover
het toenmalige geweld stelde Ds. ten
Oever steeds de prediking van liefde; in
bijna al zijn preken was liefde de grote
ondertoon.
Ds. ten Oever, de man, die een ontelbaar aantal vrienden heeft verworven, is
niet alleen bekend en bemind door zijn
preken in de Ned. Herv. Kerk te Gorredijk, maar ook heeft hij een zeer groot
aantal begrafenissen zowel in als buiten
de gemeente geleid.
Ds. ten Oever was in vroegere jaren
bestuurslid van diverse verenigingen,
o.a. van de Provinciale ver. van Vrijzinning Hervormden in Friesland. Voorts
was hij jarenlang mede-redacteur van
het bekende maandblad „Geloof, hoop
en liefde"; tien jaar lang was hij lid
van het classicaal bestuur van de Ring
Heerenveen en jarenlang was hij bestuurslid van de Vrijzinnige ver. der
Ned. Herv. Kerk in de classis Heerenveen.
Vermelden we nog, dat Ds. ten Oever
in de beste verstandhouding staat tot de
colleges van de Ned. Herv. Gem. te Gor-

— —
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redijk.

Maatschappelijk werk.

Ook in het maatschappelijk werk en
het maatschappelijk leven gaf dominé
veel blijk van liefde en innig medeleven.
In 1911 ging hij zich dan ook naast het
predikambt wijden aan het maatschappelijk werk. Ontelbare verwaarloosde kinderen, die uit de ouderlijke macht werden ontzet, bracht hij bij pleegouders
onder.

houdonderwijs

Het voorstel tot herziening van de beloningen voor de brugwachters, belast met
de bediening van de bruggen, beneden en
boven de sluis te Gorredijk en die te Kortezwaag werd, evenals het voorstel tot het
verlenen van een subsidie aan de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Lippenhuizen in de ten laste van die gemeente
blijvende kosten van uitbreiding der bijzondere begraafplaats aldaar, aangenomen.
Zo op het eerste gezicht zag het er nog
al onschuldig uit en in werkelijkheid was
het volgende punt ook niet iets om over te
discussieren, want B. en W. stelden voor
een kleine wijziging te brengen in de bouwverordening voor de gemeente Opsterland.
De heer Dijkstra verklaarde voor het voorstel te zullen stemmen, maar hij vond het
eigenlijk onbegonnen werk. De schoonheidscommissie, die' de tekeningen contro-

leert is eigenlijk een schoonheidscommissie
van drie eeuwen terug. Spreker drong er
op aan, dat B. en W. een brief zouden richten aan het adres van de schoonheidscommissie om hierop te wijzen.
De heer v. d. Velde (A.R.) was het ditmaal roerend met de heer Dijkstra eens.

Onder grote hilariteit vertelde hij, dat hij
wel eens een „tekeningetje" had opgestuurd
naar de schoonheidscommissie en", zo vervolgde spreker, „wanneer ik nu een roedje
in het bovenste raam tekende, dan werd
het prompt door de schoonheidscommissie
verwijderd. Maar toen ik het een volgende
keer niet op de tekening aanbracht, was het
de schoonheidscommissie, die zorgde, dat 't
roedje op de tekening werd geplaatst.
Nu ik dat weet, is het niet zo erg. Wil ik
een roedje in het raam hebben, dan teken
ik het er niet in; moet er geen roedje in, dan
teken ik het er wel in."
Na dit „roedj e-intermezzo" werd het
voorstel zonder stemming aangenomen
evenals de voorstellen tot wijziging van de
verordening op de gemeentelijke reinigingsdienst te Gorredijk en het voorstel tot aanleg van straten, trottoirs en riolering in de
uitbreidingsplannen voor de dorpen Ureterp, Beets en Tijnje.
Oostenrijkse woningen.

Hierna kwam het voorstel tot het bouwen

hoogste acht z.g. Oostenrijkse woningen aan de orde.
De heer Dijkstra merkte op. dat men voor
hetzelfde geld tweemaal zoveel huizen had
kunnen bouwen. Verder merkte spreker op,
dat er in Opsterland een grote hoeveelheid
kaprijp hout aanwezig is. Hij adviseerde
B. en W. dit hout op to kopen en het te
gebruiken voor de woningbouw, hetgeen
goedkoper zou zijn en deviezen zou uitsparen. De heer Hellinga antwoordde, dat de
woningen kant en klaar zijn en dat dit dus

van ten

WEERBERICHT
Weersverwachting van Vrijdagavond toB

Zaterdagavond.

betekent, dat er veel minder arbeidsloon
voor nodig zal zijn om een Oostenrijkse
woning te bouwen.
De voorzitter merkte op, dat de gemeente
geen baas over haar hout is.
Verder verklaarde de voorzitter, dat er
deze woningen reeds een groot aantal
1voor
aanvragen
zijn
zowel huur als koop

—

—

binnengekomen.
Hierop werd

het voorstel z.h.s. aangenomen.
Ook de laatste vier punten van de agenda
n.l. een voorstel tot overneming van strookjes grond ten Zuiden van
de buurt in

WEINIG WIND.

voor de aanleg van een toeIn' het Zuidwesten van het land aanvan-i
de bouwterreinen aldaar;
nog plaatselijk enige regen, overigens
keiijk
aankoop
een voorstel tot
van gronden in 't
afnemende bewolking. Weinig
geleidelijk
uitbreidingsplan te Bakkeveen; vaststelling
in temperatuur des nachts.
ener verordening op de heffing van opcen- verandering
enige stijging van
ten op de hoofdsom der personele belasting Morgen overdag' weer tot matige
wind,
temperatuur
Zwakke
voor het belastingjaar 1948—1949 en een hoofdzakelijk tussen' Noordwest en Noord-i
voorstel tot wijziging van de gemeentebeBeetsterzwaag

gangsweg naar

groting voor het dienstjaar
1947
zonder stemming aangenomen.

werden oost.

PREDIKBEURTEN
Bakkeveen N.H. 10 uur ds. Bakker. Nw.Beets N.H. 9,30 de hr. Julius 2 uur ds.
J. E. Wagenaar. Beetsterzwaag (Buurt)
N.H. 10 uur ds. J. E. Wagenaar, 7 uur ds.
C. W. Wagenaar. Benedenknijpe N.H. 10
uur ds IJpeij; Geref. 9,30 en 2 uur leesdienst. Bovenknijpe Dps. 9,30 ds. v. Veen.
Gorredijk N.H. 10 uur ds. ten Oever (afscheid, coll.); Ev. 2,30 de heer de
Vries; Dps. 7,30 ds. de Groot van Drachten. Haskerdijken N.H. 9,30 de hr. Visser.
Haskerhorne N.H. 9,30 ds. Hoekstra (H.D.
coll.). HaulerwÜk Geref. 9 en 2 uur ds.
Binnema v. Vries (H.A.). Heerenveen
N.H. Sch. 10 uur ds. Bekius (coll.); De
Fok zie Terband; Nijehaske 10 uur ds.
Prins (H.D.), 5 uur de hr. Visser; Dps.
10 uur ds. v.d. Meulen; Geref. 9,30 ds.
Bouma, 2,30 ds. Kreuzen; Geref. (aft. 31)
Posthuis 10,45 en 4,30 ds. v. d. Ziel van
Groningen. Hoornsterzwaag N.H. 9,30 de
hr. den Arend. Irnsum Dps. 9,30 ds. Keuning. Jubbega-Schurega N.H. 2 uur ds.
van Buuren. Jubbega a. d. Vaart N.H.
9,30 ds. van Buuren. Katlijk N.H. 9,30 ds.
Wilman; Geref. (art. 31) 7 uur in de Hv
hoek) 10 u. da. K. v. Drimmelen, coll.; Ger,.
uur ds. Snij delaar. Mildam NH. 2 uur de
hr. Kok; Geref. (art. 31) 9 uur in de Hv.
kerk ds. v.d. Ziel. Nieuweschoot N.H. 2
uur ds. Wilman. Nijehorne N.H. 9,30 ds.
Pijnacker Hordijk (H.D.). Oldeberkoop
Ev. 2 uur de hr. den Arend. Oudehaske
N.H. 7,30 ds. Wouda (col-L). Oudeschoot
NH. 9,30 de hr. Kok; Geref. 9,30 en 2
uur ? Poppingawier Dps. 7,30 ds. Keuning. Siegerswoude N.H. (school Kromhoek) 10 uur da. K. v. Drimmelen; Geref.
9 uur en 1.30 ds. Binnema Terband N.H.
10 uur ds. Oosterhuis. Terwispel N.H. 7,30
ds. Vellekoop. Tjalleberd N.H. 10 uur ds.
Riegstra (H.D.); Dps. geen dienst. Tijnje
NH. 2 uur ds. Vellekoop. Ureterp N.H.
7 uur da. K. van Drimmelen (coll.).
NAGEKOMEN. Akkrum Dps. 10 uur
ds. Keuning v. Enschede. Boornbergum
Geref. 9 uur en 1,30 leesdienst. Langweer
N.H. 9,30 ds. Dijkstra (H.D.), kinderdienst (coll.).

.
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AGENDA.
VRIJDAG 23 APRIL.
Balk: Lokaal Chr. Belangen, 8
nastiekdemonstraties.

Gym.

Drachten: Noorderkerk, 3 u.. Concert
Toonkunstkoor „Frisia Cantat".
Sneek:

ZATERDAG 24 APRIL.
Sportpark Leeuwarderweg, 4

Sportmiddag.
ZONDAG 25 APRIL.
Grouw: Bioscoop Van Stralen, 8
„De Desperado's".
MAANDAG 26 APRIL.

u.,

u., Film

Oldeboorn: Café Goerens, v.m. 9.30 u.<
Vergadering Ingelandenvergadering
Waterschap „Rijpwegsend".

KERKNIEUWS.
hulpprediker.
Zoals reeds gemeld, gaat
ds. Carsjens eerstdaags met emeritaat, maar
hij zal als hulpprediker de Herv. gemeente
Ds. Carsjens

OUDEGA

(Sm.).

blijven

alhier

dienen.

NED. HERV. KERK. Beroepen te Harkema-Opeinde ds. H. J. Veenstra te Middelbert (Gr.).
Aangenomen

naar Sleen

(toez.)

ds. G. W.

Scholte te Jelsum.
Bedankt voor Barendrecht (2e pred.pl.)
ds. M. Hanemaaijer te Marrum.
GEREF. KERK. Beroepen te Zwaagwesteinde (bij' accl.) J. A. Kwast, cand. te

Weesp.

Bedankt voor Emmcn ds. P. v. d. Spek
te Wanswerd.
CHR. GEREF. KERK. Tweetal te Murmerwoude: W. de Graaf te Dedemsvaart ca
J. Tijmes te Nunspeet.
GEREF. GEMT. Bedankt voor Oudemir*
dum ds. J. B. Bel te Dirksland

RAAD LEEUWARDEN
Een verhuringskwestie
De Gemeenteraad heeft Woensdagavond
met 18 tegen 16 stemmen verworpen het
voorstel van B. en W. inzake de verhuring
van het perceel Ossekop 1, over welk voor-

stel in de vorige vergadering de stemmen
staakten. Men weet, dat B. en W. het pand
wilden verhuren aan gebrs. Meijer te Apeldoorn, ingaande 12 Mei a.s. en eindigende 11
Mei 1949. B. en W. hadden intussen de huur
tegen 12 Mei a.s. reeds opgezegd, om hierdoor
BESLUITEN, BENOEMINGEN, ENZ.
de raad in de gelegenheid te stellen een
LEEUWARDEN. Bij de Prov. Waterstaat nieuw besluit over deze zaak te nemen. Vervan Friesland zijn bevorderd:
leden jaar had de raad het voorstel tot vertot referendaris A de heer H. Goedemoed, huring aan gebrs. Meijer ook verworpen, zochef van het bureau van deProv. Waterstaat; dat het patid thans onverhuurd is.
tot technisch ambtenaar de heer R. van Met ingang van 1 September a.s. wordt
Wijngaarden, chef van de tekenkamer bij aan de heer J. H. de Leeuw eervol ontslag
de Prov. Waterstaat;
verleend als leraar in de wiskunde aan het
tot technisch ambtenaar de hr. G. Kingma; Stedelijk Gymnasium.
tot opzichter-tekenaar le klas de heren
Met ingang van 1 Maart j.l. werd benoemd
D. Eppinga, R. J. Koopal en K. de Vries.
tot leraar in het Nederlands aan de gemeenKORTEZWAAG. Benoemd tot bode bij tfe telijke H.8.5.-A de heer F. Drost, thans tijBegrafenisver. de heer R. Groensma alhier. delijk.
Besloten werd tot het bouwen van een
Benoemd tot:
was- en kleedgelegenheid op het sportteronderwijzeres aan de 0.1. school te Meprein aan de Marnixstraat, waarmee 9885.«
pel, mevr. R. Hoekstra—de Boer te Kolis gemoeid en het- houten gebouwtje, staanium.
/
de in de tuin van de Spaarbank te verAan de Landbouw-Hogcschool te Wasportterrein aan de
geningen slaagde voor het ingenieursexamen plaatsen naar het
Fonteinstraat
en
het
aldaar in te richten,
de heer A. J: Hellings, geb. te Schiermonnikoog.
waarvan de kosten worden begroot op 5200

Het was voor hem een grote vreugde,
wannéér deze kinderen na de heropvoeding als gelukkige mensen in de maatschappij herplaats konden worden. De
grote betekenis van dit werk is bijna
niet onder woorden te brengen. De aangenaamste herinneringen
zijn hieraan
verbonden. Het gebeurt veelvuldig, dat
zowel de gewezen pleegouders als de
„kinderen" onverwachts zo bij dominé
„binnen komen vallen", want bij dominé
ten Oever staat de deur altijd open.
Ook dit onderwerp is het stokpaardje
van dominé. Hij raakt er niet over uit
gepraat en de ene geschiedenis na de andere komt bij een kopje thee en de altijd
wolkome „rokerij" ter tafel. Het zijn aangename en prachtige herinneringen voor
dominé, die de geschiedenissen op zijn
"eigen originele wijze vertelt. De maatZATERDAG 24 APRIL.
schappelijke arbeid is nog geen geschieHILVERSUM I (301 M.).
denis, want nog steeds gaat dominé ten
7_ NRU Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek.
Oever voort met dit onvolprezen werk. 7.30 VARA Orkest. B.— NRU Nieuws. 8.15
VARA Socialistisch Strijdlied. 8.18 Gram.
„KINABU”. 9.15 NRU Mozart .10.— VPRO MorgenwijBoekbespreking. 10.35
Een tweede punt, dat nauw met het ding. 10.20 NRU
10.40 NRU Zang. 11.— VARA
VARA
Orkest.'
eerste samenhangt, is de „Kinabu", het- Uitzending voor de arbeiders. 12. „Vincengeen zoveel betekent als „Nederlandse tino". 12.30 NRU Weerpraatje. 12.33 VARA
kinderen naar buiten".
De ronde van Nederland. 12.45 Zang, orkest.
Jan
In 1914, toen de eerste wereldoorlog I.— Regeringsuitz. 1.30 VARA Kwartet
vogelvlucht.
uitbrak, begon Ds. ten Oever met dit Corduwener. 2.— Als een bonte Het NVV
2.15 NRU Orkest. 3.— VARA
werk. De kinderen uit de grote steden, spreekt
een woordje
3.10 Gram. 3.30
die leden aan ondervoeding, werden naar Binnen zonder kloppen.mee.
4.— Lezing. 4.15 Om
buiten gezonden en kregen op deze ma- en nabij de- twintig. 4.45 Gram. 5.15 NRU
nier hun gezondheid terug. Tijdens de Concert. 6.— Nieuws. 6.15 VARA Sporttweede wereldbrand werd dit werk door praatje. 6.30 Regeringsuitz. 7.— VARA Arstaalkaart. 7.30 VPRO „De Kerk en
hem voortgezet en duizenden kinderen tistieke
nu",
7.45
B.— NRU Nieuws.
hebben er de vruchten van geplukt. Tot 8.05 VARARegeringsuitz.
Dingen van de dag. 8.15 De Noaan de dag van vandaag doet de „Kinabu" tenkraker.
9.15
commentaar.
nog haar werk en de weldaden van deze 9.30 Orkest. 10.—Socialistisch
Hoorspel. 10.30 Kinderorganisatie zijn onnoemelijk gebleken.
koorzang. 11.— NRU Nieuws. 11.15 VARA
Een aardig voorbeeld van de reputatie, Hobby-hoek. 11.30 Johan Jong, orgel.
die ds. ten Oever als weldoener van de
HILVERSUM II (415 M.).
kinderen genoot en geniet, is wel 't vol7.— NRU Nieuws. 7.15 Gram. 7.45 KRO
gende: Op zekere dag ontvingen de pos- Gebed en kalender. 7.50 Zang. B.— NRU
terijen in Gorredijk een briefkaart met Nieuws. 8.15 KRO „Pluk de dag". 9.— Voor
het adres: Aan de kinderontvanger te de vrouw. 9.05 Gram. 9.30 NRU WaterstanGorredijk. De posterijen aarzelden geen den. 9.35 KRO Gram. 10.— Voor de kleuters.
10.15 NRU Gram. 11.— KRO Radio-ziekenogenblik bij het lezen van dit wel zeer bezoek.
11.45 Schoolradio. 12.15 Ensemble.
vreemde adres, maar bezorgden ogen12.30 NRU Weeroverzicht. 12.33 KRO Orkest
blikkelijk de bewuste briefkaart bij ds. Klaas v. Beeck. 12.55 Zonnewijzer. I.— NRU
ten Oever. Onnodig te vermelden, dat Nieuws. 1.20 KRO Orkest Klaas v. Beeck.
de briefkaart inderdaad op de juiste 1.50 Film en toneel. 2.10 Orkest. 2.20 NRU
Engelse les voor beginnelingen. 2.40 KRO
plaats terecht kwam.
De schoonheid van het Gregoriaans. 3.15
Oever,
oorsprong
Ds. ten
van
een in- Concert. 3.45 KRO-Kiosk. 4.— Marsen. 4.10
woner van Drente, kwam 38 jaar gele- Verslag Cup Final.
4.45 Gram.. 5.— De Wigden naar Gorredijk in Friesland en het wam. 6.— Piano, orgel. 6.15 Journalistiek
typische is wel. dat hij spoedig gewend weekoverzicht. 6.30 Actualiteiten. 6.40 „Spiraakte in
Meer nog, hij raakte neuza". 7. NRU Nieuws en weeroverzicht.
gehecht aan aorp en inwoners en wees 7.15 KRO Uit de discotheek van Klees van
binden". 6.— NRU
alle andere beroepen op andere plaatsen Beeck. 7.50 „Banden diegewone
8.05 KRO De
man zegt er
van de hand. Hierbij komt nog, dat do- Nieuws.
't zijne van. 8.12 Zang, koor, orgel. 8.20
miné, die nu van zijn welverdiende rust Lichtbaken. 8.50 Theater-melodieën. 9.25 Ragaat genieten, geenszins van plan blijkt dio-feuilleton. 10.— Het Orkest zonder
te zijn het dorp, waar hij 38 jaar lang als naam. 10.30 Orgel, zang. 10.45 Gebed en kapredikant heeft gewoond, te verlaten.
lender. 11.— NRU Nieuws. 11.15 KRO Strijkkwartet.
11.50 Gram.
Wij twijfelen niet aan de grote belangZONDAG 25 APRIL.
stelling, die dominé ten Oever Zondag
bij zijn afscheid te beurt zal vallen en
HILVERSUM I (301 M.).
wij willen bij de vele beste wensen voor
B.— NRU Nieuws. 8.15 VARA Socialistisch
zijn verdiende rust ook de onze voegen. Strijdlied. 8.18 Orkest. 8.30 Voor het platte9.12 Sportmededehnland. 8.40 „Barcarole".
gen 9 15 Men vraagt en wij draaien. 9.45 Lezing
10.— VPRO Zondagshalfuu.r 10.30
Boelgoed Jagtlust, Oudeschoot.
IKOR Kerkdienst. 11.45 VPRO „Tussen Kerk
OUDESCHOOT. Donderdagmorgen werd en Wereld". 12.— AVRO Orkest. 12.30 De
op de oude zathe Jagtlust, wegens opheffing Zondagclub. 12.40 Mannenkoor. I.— NRU
Nieuws. 1.15 AVRO The Avroleans. 1.50 De
van het bedrijf, eén der grootste boerenSpoorwegen spreken. 2.— Piano. 2.05 Boekboelgoeden in de provincie gehouden.
2.30 Het Omroep-kamerorkest
bespreking.
gehouwerd
jaarmarkt
Het was alsof er
den en de drukte varieerde tussen die van 3.30 Filmpraatje. 3.45 Orkest. 4.— Fanfarecorps. 4.30 AVRO's Reportagedienst. 5
eerste Schoter- en Pinkstermarkt.
VPRO „Gesprekken met luisteraars" '520
Honderden fietsen en auto's uit de Noordelijke provincies en zelfs uit Noord- en „Een gedicht". 5.30 VARA De avonturen van
Keesje. 5.50 Sport. 6.— NRU
Zuid-Holland waren op de nabij gelegen Ome VARA
Nieuws
Johan Jong, orgel. 6.30 Rege6.15
terreinen geparkeerd.
ringsuitz.
7.—
VARA Radiolympus. 730
Over de prijzen ging slechts één roep:
duur! Naar het schijnt koopt men liever uit Stradiva-sextet. B.— NRU Nieuws. 805
AVRO's Reportagedienst met actualiteiten.
een bonafide bedrijf dan van een markt.
8.15 Orkest. 9.15 Hoorspel. 10.— De serenade
in de lichte muziek". 10.30 Cabaret-proAanbesteding.
grama. 11—
De bouw van een burgerhuis te Kollum ra-concert. NRU Nieuws. 11.15 AVRO Opeheer
W.
Kloppenburg
rekening
van
de
voor
HILVERSUM II (415 M.).
te Burum, is onderhands opgedragen aan
B.— NRU Nieuws en waterstanden. 8.15
fa. J. D. Veenstra en Zn., aannemer te Augustinusga.
NCRV Clavecimbel, strijkorkest. 8.30 IKOR
RADIOPROGRAMMA
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*
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Kerkdienst. 9.30 NRU Nieuws én waterstanden. 9.45 KRO Orkest. 10.10 KRO-Trio. 10.40
Inleiding Hoogmis. 10.45 Hoogmis. 12.— Angelus. 12.03 Zang. 12.15 Apologie. 12.30 Het

orkest zonder naam. 12.5a Zonnewijzer. I.—
NRU Nieuws. 1.20 KRO Het orkest zonder
naam. 1.40 Cello, piano. 2. „Cabaret Miniature". 2.40 Mannenkoor. 3.10 Orkest. 3.30
Wonderen van een kwartje. 3.40 Muzikale
Tombola .4.10 Sportreportage. 4.25 Vespers.
5.— NCRV Kerkdienst. 6.30 Kerkelijke Cantates. 7.— Gewijde muziek. 7.15 Kent gij uw
Bijbel? 7.30 NRU Nieuws. 7.45 KRO Gram.
7.50 In 't Boeckhuys. 8.05 De gewone man
zegt er 't zijne van. 8.12 Weense muziek. 8.50
Hoorspel. 9.10 Concert. 10.— Kwartet. 10.37
Actualiteiten. 10.45 Gebed en kalender. 11.—
NRU 'Nieuws. 11.15 Gram.

—

MAANDAG 26 APRIL.
HILVERSUM I (301 M.).

7.— NRU Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek.
7.30 AVRO Gram. B.— NRU Nieuws. 8.15
AVRO Gram. 9.15 Morgenwijding. 9.30 Orgel. 9.45 Arbeidsvitaminen. 10.30 Voor da
vrouw. 10.35 Viool en piano. 11.— Lezing.
11.15 Orkest. 11.45 Orkest. 12.10 Zang, piano.
12.30 NRU Weerpraatje. 12.33 AVRO In 't
Spionnetje 12.38 Piano. I.— NRU Nieuws.
1.15 Ronde van Nederland. 1.20 AVRO Orkest. 2.— Pierre Palla, orgel. 2.20 NRU Voor
de wouw. 2.40 Zang, orkest. 3.05 AVRO
Bont. programma. 4.— NRU Piano. 4.30
AVRO Voordracht. 5.10 Kinderkoor. 5.30
Voor de padvinders. 5.45 Regeringsuitz. 6.—
NRU Nieuws. 6.15 AVRO Nederlands Jeugdgemeenschap. 6.30 Regeringsuitz. 7.— AVRO
Ronde van Nederland. 7.05 Orkest. 7.30 Inleiding. 7.45 Regeringsuitz. B.— NRU Nieuws.
8.05 AVRO Radioscoop. 10.30 Kamerkwartet. 11.— NRU Nieuws. 11.15 AVRO Dansmuziek.
HILVERSUM II (415 M.).
7.— NRU Nieuws. 7.15 NCRV Reveille 745
Woord voor de dag. B.— NRU Nieuws. 8.15
NCRV Gewijde muziek. 9.— Viool, cello,
piano. 9.15 Ochtendbezoek bij onze jonge
zieken. 9.30 NRU Waterstanden. 9.35 NCRV
Vragen aan voorbijgangers. 10.05 NRU Gram.
10.30 NCRV Morgendienst. 11.— Kwartet.
11.15 Van oude en nieuwe schrijvers. 11.35
NRU Zangrecital. 12.- NCRV Gram. 12.15
NRU Kon. Mil. Kanel. 12.30 Weeroverzicht.
Ko n M;] Kapel 1;
Nieuwg jls
JMCKV
1.45 Gram. 2.— Uitz.
Mandolinata.
r
w7fT,^ cholen 24 NRU Holanda Sextet.
ó.lb NCRV Gram.
3.30 Pianoduo. 4.— Bijbele
4A5 Orkest. 5.— Voor de kleuters.
|15 Ned. Sextet. 5.40 NRU Metrooole-orkest.
0.15 NCRV Sportrubriek. 6.30 Met band en
plaat voor u paraat. 7.— NRU
Nieuws en
weeroverzich.t 7.15 NCRV Boekbesnreking.
7.30 Het actueel geluid. 7.45 De vijf Zapakara's. B.— NRU Nieuws. 8.05 NCRV Progr.Proloog. 8.15 Zangkoor. 8.45 Lezing. 9.05
Sans sóuci en Dubbel Vier. 9.45 Lezing. 9.55
Kamerorkest. 10.45 Avondoverdenking. 11.—
NRU Nieuws.- 11.15 NCRV Kwartet. 11.45

.-

ï

Zang.

_

°

_

orkest.

REGIONALE OMROEP NOORD.

Zaterdag 24 April. 18.15—18.30 Groeten uit
Indonesië. 18.30—18.45 Noordelijk weekoverzicht. 18.45—19.00 Drs. Fbp I. Brouwer: „Op
het Zuidlaardermeer".
Zondag- 25 April. 12.45—13.00 Earnstich
wurd fan pater Halvard Hettema O.F.M.
(meditatie in het Fries). 13.15—13.45 Dr. K.
Dijkstra bespreekt en speelt de eerste vier
preludia en fugae uit „Das Wohltemperierte
Klavier", le deel, van Joh. Seb. Bach. 18.40

—19.00 Sport van vandaag.
Maandag 26 April 18.30—18.45 De Stem
vah het Noorden. „Hoe Meppel zich uitbreidt". De directeur van Gemeentewerken
te Meppel vertelt hierover. 18.45—19.0J'
Sportpraatje.

FAMILIEBERICHTEN
11 Bgl Sil BH BBBBBBH

ffl Zaterdag 24 April a.s. 1!
B hopen onze geliefde E
I*l Ouders en Grootouders gj
IS ANNE VOOLSTRA en E
E RICHT JE VOOLSTRA 1
—DE HAAN B
H
B te Tijnje, Rolbrug La- B
B geweg, hun 45-jarige B
B echtvereniging te her- E
B denken.
E
Uit naam van hun B
B
B dankbare kinderen en B
B kleinkinderen:
E.
B
Johannes Vooistra, B
E Bruggelaan, Terwispel. E
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EBSSBB BB SSSSSE
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i n
gr Onze Ouders

si

**]

5 SIPKE CASTELEIN
SI
en
ffi REINSKJE SINNEMA

SI
S

|

m hopen 29 April a.s. hun
■g 40-jarige echtvereniging m
[*] en tevens hun 40-jarig g|
g-j zakenleven te herdenken, gj

De Kinderen en Si
S)
Kleinkinderen ffi
Gelegenheid
i
tot gelukm wensen van 3—6 uur in
"jg
g. Hotel Spoorzicht.
11 Leeuwarden, April 1948 SI
SI
11
SI

|
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winkelier én klant gaan
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OTTEB'S KOFFIE W THEE W
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Allen ZONDAG 25 APRIL naar
de Uitvoering vsn de Dames CV.

KAMPIOENSWEDSTRIJD

Beerenveen-Baarlem

in de Schouwburg op Zaterdag 24 April a.s.

B
H
B
B
B
B
E
B
B
B
B
B
B
B

Maandag 26 April a.s.
hopen onze geliefde
Ouders
A. v. d. WAL en
A. v. d. WAL—

B
E
E
B
E
E
E
B
B
B
B
B
B
E

I

9

JM
9 dv 9 fIKKO

te KNIJPE in ZAAL BOUMA aanvang 8 uur
Voorverkoop kaarten Zondag van 11-12 uur aan de zaal.Tel. 229

Neem BLOEMEN en PLANTEN van

Vb
'fa. F.DRACHT
WA-STER ft Zn. m
56

2.00 uur LEDEN EN ADSPIRANTEN.
3.00—3.30 uur DONATEURS
N t.m. T jiAn
HEEEENVEEN
Mttl-feizSAi/iyA nmo 1912
3.30—4.00 uur DONATEURS
U t.m. A Jfr
¥
2426
Sinds 1875
TEL.
4.00—4.30 uur DONATEURS
B t.m. H
Q.
7
en
15
uur
4.30,
Zaterdag
|
uur;
Vrijdag
8
4.30—5.00 uur DONATEURS
I t.m. M i
Zondag 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur
f§
N t.m. T |
5.00—5.20 uur SEIZOENKAARTHOUDERS
ARTHUR
in een spannende avonturenfilm
JEAN
A
U t.m.
5.20—5.40 uur SEIZOENKAARTHOUDERS
heeft nog enige
B t.m. H
5.40—6.00 uur SEIZOENKAARTHOUDERS
6.00—6.20 uur SEIZOENKAARTHOUDERS
I t.m. M
Toegang 14 jaar |
| Columbia-film
Bij de bestuursleden kunnen GEEN toegangsbewijzen
worden besteld.
I voor gevorderde en/of ambitiMaandag, Dinsdag en Woensdag 8 uur
Voor het publiek zijn kaarten in voorverkoop te be- 1
euze leerlingen. Aanmelding
1 ROBERT MONTGOMERY in de dolkomische film | 's.v.p.
stellen bij:
iedere Woensdagavond
7
L. BUNT, Fok;
tussen 7 en 8 uur in het
H. EBERT, Dracht;
loegang 14 jaar
|
repetitielokaal aan de StationsBreedpad;
Sporthuis DE LEEUW,
straat of bij een der leden.
JAN BOSSCHA, Dubbele Regel.
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WOENSDAG 28 APRIL

Wint met LVVA LOTEN 60 cent
Snelle Loten
Snelle Trekking
Betourvlucht perKLM

Ze gaan hard!!

instrumenten beschikbaar

tma

2
huis,
of keuze overal In Nederland: w. 16000.-, op aankoop
w. I 6000.- complete huisinr. w. J 6000.-, Stamboekveestapel
3000.-, 2 paarden I 3000.-, Bruynzeelkeukens,
2 koeien
Bontmantels, Zilvervossen, Radio*. Ziet de schitterende prijzen
10-7-47,'2A 1753
op raambiljetten. Kon. Ned.Ver.v. Luchtvaart. Just

»

koopt

u uw

Door aanschaffing van de nieuwste installatie op het
gebied der ïisbereiding (op de Jaarbeurs gedemonstreerd) zijn wij in staat de meest verwende fijnproever te bevredigen. Want: ook voor IJS geldt
WIE ONZE KWALITEIT KENT, ZOEKT NIET!!

[Jp

T. CANNEGIETER
Ook voor Uw bruiloften partijen hèt adres
TELEFOON 2083

Wafels
Schuitjes
Bekers

-

Drachtster Aprilmerke

HET KINDERHOOFD IS

6£HE£L V6RVULO
VAN Oê P'34CHT<3)L'iCri£S' >££LGoej)

fi&
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Ê

O.a. Construetor

I

mecanodozen

onbreekbare
Poppenkoppen

!
yf

Rouwbrie¥en
Nieowsblad v. Friesland

Ui Handelsdrukkerij

Bisanken wetter.

(jeugd en alderdom)
De mmskejeugd kin wêze as it
woelige w-etter, dat letter ta
bisinken komt.
In minske, jong en ünbidreaun.
Noch buten noed en soargen bleaun
Komt njonkelytsen la de liid.
Dan stiet er foar de libbensstrüd.
Earst waeiden him de dingen oan
Noch ünbiwend en ünbidoam.
De soargen glieden by him del.
Biswiereu wiene net yn tel.
Ocrmoedich biet hy faeks yn 't stiel
Syn ideael gyng nou alhieï
Vn 't jonge, bnlzjend libben op
Ful wie syn kriich en lüd syn' rop.
Mar altyd wie syn dwaen fan uiis
Nou just net stees allike wiis,
Syn each wie wol' ris sjende' blyn
Hy seach in misset soms net yn.
En skea en skande folgen nei
Oan 't dat dyselde minske sei,Myn dwaen wie wol 'ris gléd forkeard,
ik ha mei skea en skande leard."
En dan waerd dizze minske ryp
Troch selsbisef en wiis bigryp...
It wetter, woelich fan alear.
Wie dan bisonken dizze kear!

Veel vertier en vooral
veel bloemen

den.»

Meubelhuis le HEERENWAL, HEERENVEEN

't

1

W

—

DOUWE VAN DER ZWAAG

(h

CBACKSTHAAT 23

DRACHTEN ,22 April. Donderdag werd
in Drachten de traditionele April-markt
gehouden, begunstigd door uitzonderlijk
mooi voorjaarsweer. Overal groen en
bloemen en in de greiden komt gras, veel
gras voor de tijd van 't jaar. Zoveel zelfs
dat het eerste melkvee al is uitgelaten.
Een uitkomst voor veel boeren, want bij
verscheidenen waren de schuren leeg en
moesten stro en aardappelvezels de laatste weken al uitkomst brengen.
En
mee daarom hoge prijzen voor
het gebruiksvee op markten en boelgoe-

bij

Koopt b/dKLM-passage, Kiosken, Lissone, Giro 241.000

!57

h

iJ$ bar

mmmmmmmimr

meubelen

C.H M 1 4 1
Haast U .'.'
fl pers.
-'
A'dam-Johannesburg t.w. 16426.-,

.

| Heerenveen's Muziekcorps

DAAR KOMT MR. JORDAN \

Boelgoed

1948 n.m. 2 u. zal ten verzoeke v. d. hr ]OH. KRUIS a.
d. LEEUWARDERS 1RAATWEG 31 o. d. TERBAND,
GERRITSEN
wegens vertrek, ten o. v. waarn.
hun 35-jarige echtvereniging te herdendeurw. J.C.JONGSMA te HEERENVEEN, bij boelgoed a
ken.
contant worden verkocht: HuisUit naam van hun
raad en inboedel w. o. tafels,
darikb. kinderen, bestoelen, spiegels, kasten, potten,
huwd- en kleinkindepannen, glas-en aardewerk enz.
verloofden.
ren en
enz. f nige nette goederen kunTj alleberd n0.«60.
nen
bijgebracht.
EBSaSEBSSUSS-S®® P. worden
MOLIJN, Lindegracht 17
Heerenveen.
*" Met blijdschap geven wij
van
ons
geboorte
kennis van de
Belanghebbenden
dochtertje

I
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van de geheel naar de
eisen des tijds ingerichte

|A

9

|
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samen, hand in hand!

1111
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\3 Zaterdagavond

Ook zij, die in Drachten wat hadden
te „missen" profiteerden er van. Er werden hoge prijzen gevraagd en vaak ook

gegeven, deelde men ons mee in „bevoegde" kringen.
VEENGRAVEN
Wat frappeerde waren de uitzonderlijk
GEERTJE
hoge prijzen die voor biggen werden beROTSTERHAULE.
DE
WILDE
JAN J.
steed.
R. DE WILDE-KOOTSTRA Aanwijzen Zaterdagmid- LIJVA-LOTEK OO Mrtßl BA CK gS f_i7J
srq klasemer slq. Mldderman.
Velen lopen nog rond met een aan25
APRIL
DRACHTEN
van
8-12
uur
ZONDAG
„
*
Rotstergaast, 21 April 1948 dag 2.30 uur bij Kuiper.
cale,
g. K-"-°
s Schroor.edoBOORMBERGUM,
koopvergunning,
GORREDIJK:
werd ons verteld en
ECHTEN,
J
pE:
fe d Ha
M KN
F. Bilijam Knijpe. HEMRIK, wtok.Se.far.
V«„»irc. JOURE, ,g.H oogo<>§£ óh d
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VERTROUWEN....
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DRAAISMA kunt U
den en een centrum voor geheel Zuid- d
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Uurwerken, Goud,
Coöp. Zuivelfabriek 't Meer bij tief, dat niet zal nalaten
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■
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a
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HEERENVEEN
A a Neehoff
w
Gierpompen
|
Koot
te fWoivega'
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Overleden: Joukje Bosch, 7 weken dv K lenveen.
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met Douglas Fairbanks Jr. Eu Akim Tamiroff
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B
U
U
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vd im T /f*l U iz< n
v Een spannend, avontuurlijk romantisch verhaal naar
T M Schutte te NoordVeen, 42 jaar te Harkema-Opeinde: Bindert
Dames zomerschoenen
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lte Boyl;
de roman van Al. Dumas.
S
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LINDEGRACHT
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r
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e
Geboren: Pieter Jan, zv F. Zandburg en
ijzersterk f 4.50
Ziet onze expositie C V Maandag 26, Dinsdag 27 en Woensdag 28 April 8.15 u. | E. Vrieswijk te Tjerkgaast; Wieher, zv F WYMBRITSERADEEL.
<$ Enigs* gediplomeerd fotograaf
11-17 April.
Westra en F. Veenstra te Langweer; Cathawerkschoenen
0 J Uke zv S Hoekstra en B. J.
Waterd.
rina Agatha. dv F. Miedema en A. Rijpkema
'
ma *e rS
land Taeke E bert zv Vy
te Nijega; Geeske, dv T. IJkema en A. Klijnonder garantie v.a. fl*
* N,,Abma
te Oosthem; Froukie
Tjerkgaast; Siebe Age Maria zv
sma
te
W
met Frankrijks grootste auteur Raimu
7\ J. de Ree en L. J. Postma te .Sint Nicolaas-T
TJ ' SchÜStra en F Reitsma ,e
Alleen bij
loegang 14 jaar. 1 ga: Klaske Meike, dv A. de Vries en G
V Een zeer goede speelfilm.
H
Semplonius te Tjerkgaast; Doetje,
lling ?8 ar e V
dv d'
Ons devies: VOOR GOEDE FILMS NAAR
Sikma en D. van der Meer te
St.
NicolaasDE SCHOUWBURG-BIOSCOOP.
X ga; Andrea Margaretha Maria, dv J. BouwHeideburen 17 Heerenveen
huis en C. M. de Vries te St. NicolaasgaWoensdagavond om 21.33 uur registreerden
Klaas,
Nog voorradig o.a.
zv K. Koopman en A .de
"■»
*■
imiMif—
■mniiiin
té
St. Nicolaasga; Tietje Namkje, dv O.Graaf
de seismografen van het K.N.
de Jone M.l.
gekiemde Bintje B
en A. Haven te Doniaga
een sterke aardbeving op een afstand
ben. 40 mm.
Ondertrouwd: S. de Jong 30 jr. te Heino
7200 k.m. uit het gebied v\an de Westtoestellen momenteel uit bep. voorraad leverbaar
estra 27 Jr te Langweer;
Chr. Muziekvereniging „PRO RE GE" «
bL Eigenh. G
o^
H Indische eilanden. Enige uren later volgjr.
28
en D. Kuindersma
ir' de een zwakkere nabeving.
HEERENVEEN Hoekstra
ook in de kleinste maten
Behoudens goedkeuring B. en W.
beiden te Broek; G yan der Burg 39 24
jr. en'
L. Hoekstra 32 jr. beiden te Langweer
Op 27 April gaat een prijsregeling
A
Overleden: Antje Lageveen 33 jr wed v in voor het
bewaren van inboedels. Éen
A. Dijkstra te Doniaga (overl. te Sneek)-'
gespecialiseerde ondernemer mag voor de
Mr. H. Binnertsstraat 2
AB
Hendrik Willem Gerard Vikkerman 86
ir eerste 5 kubieke meter, wanneer de opwedn. v A. Jager te Langweer;
HEERENVEEN
APRIL
JULIANA-DAG
30
Bergsma
jr.
oP
81
wed. v. M. Homma te Tjerk- slag in een 'garde meubles plaats heeft,
Tel. 2457
Illlllllllllllill illllllllllll
gaast; Bernardus Eiling 67 ir
Illlllllllllllllllilllllllülllllllllllllll Hiim bui'"
Zie Woensdag nadeie adveitentie.
e v B T\*üJ" een prijs van f 3.75 per maand berekenen,
holt te Sint Nicolaasga
andere vertrekken: f 3 per maand, stal-,
len,
schuren en zolders: f 2.25 p. maand.
Heeft U een advertentie voor het NIEUWSBLAD
adres voor het
Hei
HASKERLAND,
van 15 t.m. 21 April.
zich op dit blad te
Het
opslaan van meubelen, bij hen, die
ÏAN FRIESLAND of wenst U
Geboren: Akke dv D. Vis en Tj Elger- er
■»"».—■
niet
abonneren?
hun beroep van maken, mag ten
Ai s is:
sma te Oudehaske; Jouke zv G. Bokma en
= van Uw Auto
hoogste
P
Heemstra
te
worden betaald- met f 2 voor de
Joure;
Geertje
Gorredijk-Kortezwaag
is
dv J. de
Onze Agent te
Wilde en R. Kootstra te Rottum
eerste 8 kubieke meter, voor elke volgende kubieke meter f 0.25 per maand.
Ondertrouwd: .1. Dijkstra 24 jr. te
STAPHORSÏÜS, Kortezwaag
en M. J. Veldman 27 jr. te Joure; J. Scharl
| IJLSTERKADE 49, SNEEK (huisadres Koopmansgracht 22)
Deze
Jonktraieven zijn exclusief bijkomende
die zich gaarne hiermee belast
man 27 jr. te Nieuweschoot en P. Akkerman kosten.
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U kunt weer keuze doen uit 15 verschillende soorten

DRINKSERVIEZEN IN GLAS EN KRIS TAL

SNEEKER IJME
WARENHUIS

Alleenveik. Leetdam histal
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POSTHUIS -DUCIM, heerenveen TE KOOP AANGEB.
Zondag 25 Aril 8-12 uur

Te koop, witte

Trouwjapon.

Soiree-Dansante
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delijke gereedmaking gecontroleerd.
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Te koop oude kwaliteit

|

De leukste tijd vóór
Uw trouwen....

r

zijn de dagen, dat U zo van alles en
nog wat gaat aanschaffen. Besteedt er
veel aandacht aan, want L'w huis moet
voor U iets blijvends betekenen.

V

J

Reserveert rn d e dagen beslist een middagje voor een bezoek aan BORGER'S
WONINGINRICHTING. Het woidt cle
gezelligste en belangrijkste middag vóór
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|
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Rijwielzitje,
achter op fiets, Qelijkrichter
voor radio accu-lader, 1 paar
z g.a.n. zwarte meisjesschoenen,
leeftijd 9 iaar. Ijaileberd 4
Te koop gevlekte mooie

Duitse Dog,

ft

11 maanden oud. |. Hospes,
lousterweg, Heeren veen

A

Te koop aangeboden z.g.a.n.

ft

125 cc
Te bevragen bij W. Bosscha
langezwaag 264

’

<J

takkenbossen,
10.000 bonenstokken rn 1000
bos bezemrijs, ook in gedeelten,
bij L. de üroot,
Donkerbroek, Tel. 6
le koop een

loophek met vloer,
kinderduo voor fiels en staaldraad matras. Knijpe 87

GEVR. PERSONEEL

Te koop:
ASSISTENTE
van het hoofd huishouding GEVRAAGD, alsmede [Banden
Banden

DIENSTMEISJES.

Sanatorium Boschrust, Loolaan 59, Apeldoorn.
MAATSCHAPPELIIK HULPBETOON
HEERENVEEN
Gevraagd aankomende mannelijke

Kantoorbediende,

]J\

voor Auto- en Paardentractie,
in alle maten. Zendt bnelkaart
met maten en wij komen U
bezoeken.

EPPENGA, Heerenveen,
Heerenwal 116

16-20 jaar, in tijd. dienst. Goed kunnende typen. Aanst. op Op afbraak te koop een zo
arbeidscontract. Br. met uitv. inlicht, omtrent leeftijd, huidige goed als nieuwe
werkkring, genoten onderwijs enz. te richten aan de secretarisSchuur,
ontvanger. Pers. bezoek alleen na oproep.
lang 15.50 m. Breed 9.50 m.
aan weg en water.
Op het Hoofdkantoor van de N.V. INTERCOMMUNALE Bok. Timmerman
Ben Knijpe.
J
WATERLEIDING, gebied Leeuwarden, kan worden geplaatst
een flinke kracht als
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D.K.W. Motor 1940

Te koop 10 000 lange
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Zo adverteerde BUNT in 1880
in het toenmalige „Nieuws- en

’

\l

Advertentieblad.

„En wat verders tot zyn vak bekoord" ....dat was tóén nog
niet zo heel veel. Wat rollen loper en mat, een paar stapeltjes
karpetten, deurmatten en dekens, een paar dozen met foumituren, een rek met rollen tafelzeil (nóg in gebruik!) en wat
materialen voor de stojfeerderij, dat alles vond gemakkelijk
plaats in het kleine winkeltje aan de Fok; een groot deel stond
trouwens BIJ MOOI WEER UITGESTALD OP DE STOEP
NU, in 1948, lopen onze TOONKAMERS, waarin
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11 meer dan 50 11
complete
kamers
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van Dracht tot Gedempte Molenwijk
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MAAR WAT TOEN GOLD, GELDT OOK NU:
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BUNT BEDIENT BEST,
BEREKENT BOVENDIEN BILLIJK
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TË¥uURTANGEBr

Assistent

van de statisticus Vereisten: Middelbare schoolopleiding, I e huur aangeboden voor de
belangstelling voor bcdrijfsstatistiek en enige kantoorervaring. hooioogst enige makke
Fraktijkdiploma boekhouden ot moderne bedrijfsadministratie
werkpaarden,
strekt tot aanbeveling. Aanstelling geschiedt in de rang van
billijke condities A. Brouwer,
adj. commies B. Salarisgrenzen: f 1680 f 3240.—.
Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlich- Buitenpost, Tel. 292
tingen te richten aan de Directie der N.V voornoemd, Nieuweweg no. 1 te Leeuwarden.

—

Gevraagd

Ihaar aandacht vragen. Zij doet -wat zij kan,
[ meer mag men van haar niet verwachten.
getuigen verklaren, dat geregeld toe!Twee
zicht wordt geoefend.
Het onderzoek naar de apotheek heeft
stemming gemaakt, welke overdreven
klachten tengevolge heeft gehad.
Spr. vroeg, indien de rechtbank haar

IANBrPERSÖHEÊL

Plaatwerkers
liefst bekend met electrisch en autogeen lassen en

aankomende WERKKRACHTEN

FA. GEBR. VAN DEN BERG, Oudeschoot, Carrosserie-

Dame alleen

b. b. h h., geriefelijke parterre
flat te Amsterdam bewonend,
zoekt zelfstandig

MEISJE,

Chr. U.L.O

voor het waarnemen van haar
HEBREN¥BEN
huishouding, v. d. e. n., goed
Op 28 April a.s. wordt
Door het Concern
kunnende koken en werken. door het Bestuur van bovenBoven 30 jaar. Loon genoemde School in het
Leeftijd
Hij.
en
Levensverz.
Algemene
fso.— per maand. Brieven POSTHUIS te Heerenveen
L. )anssens, Metwedeplem 35,
een gezellige avond belegd,
te Leeuwarden (Amsterdam wordt gevraagd voor haar va- Amsterdam.
waar het Hoofd der School
cant komend agentschap, thans in beheer bij de Heer
de heer H. H. BROEKHuishoudster,
W. A. Hof te Heerenveen. i.v.b. met diens benoeming alleenstaand, toegewijd, b. z. a, STRA afscheid zal nemen.
bij de Inspectie.
z. salaris, bij bejaard of licht De leden van de schoolJONG ACTIEF
invalide persoon. Behandeling vereniging, de ouders van
als huisvrouw. Br. fr. onder de leerlingen, de oud-leerlingen en verdere belangno. 427 abureau dezes.

Uitdeuk- en Plaatwerkerij.

Friesche
Groot-Noordhoilandsche van 1845

EEN

AGENT-INCASSEERDER
geschreven sollicitatiebrieven kunnen wor-

Eigenhandig
den gericht aan haar Hoofd-inspecteur, de Heer K. Koch,
Hobbemastraat 16 te Leeuwarden, onder vermelding van
leeftijd, tegenwoordige en vroegere werkkring.
Aan deze functie is o.m. een premievrije pensioenregeling verbonden en betekent voor serieuze werker
een levenspositie.
Borgstorting is vereist. Persoonlijk bezoek alleen na

op provisie basis. Brieven fr.
onder no. 425 abureau van dit
blad.

Dir. gevr.
't
MEER
Coöp.
Zuivelfabriek
timmerl.-aann.,
GEVRAAGD aan de
welke genegen zijn gecombibij Heerenveen, een Gediplomeerde
neerd woningbouw uit te voeren
Br. fr. onder no. 426abureau
V. d. blad.
en een Gediplomeerde
Gevraagd op 12 Mei een

tweede HAASMAKER

CONTROLEUR.

boerenknecht,
Voor gehuwden woning beschikbaar. Aanbiedingen flinke
goed
kunnende melken. Wed.
voor 1 Mei a.s.
j. wieisma, Wijnjeterp.
Voor direct GEVRAAGD
Direct of op 12 Mei gevraagd een flinke

2 KLEERMAKERS

L Kaltholf Gasthuisstraat 5 Steenwijk
WONINGRUIL:

Oosterwolde - Oranjewoud
of omgeving.
Brieven onder no. '42Sa Bureau van dit blad

FEUILLETON
23

HET SLACHTOFFER

Baste busboenders, haren vegers met lange steel, zwabbers met stok, haren handvegers

ZEEMLEER,

Smidsknecht
P. Romkema. (iedipl. hoefsmid en landbouwwerktuigen,
De Wilgen o d. Boornbergum.

Adverteerd
in dit

blad

de jongeman zich nog zo goed herinnerde.
De cnig-aanwezige kruier tikte eerbiedig
aan de pet:
„Nog niemand van het kasteel, om u te
halen, sir?"
..Ze verwachten mij ook niet. Zou ik een

wagentje Kunnen huren?"
„O. ja. ik ben er wel zeker van, dat Mister O' Leary, daar ginds op de boerderij, u
..Dit heb ik al die tijd voor ogen gehad. met genoegen naar het kasteel zal rijden.'
En wat dunkt u van de achtenswaardige
Zo geschiedde het, dat Roger en de detecWilliam Kelvir/'''
tive kasteel Kilsavage bereikten, na een
..We hebben de dubbele beweegreden al niet al te makkelijke rit, in een schokken*!
eet-der besproken, en laten wij hopen, dat zijn lers karretje.
enig streven was. net geluk van ie moeder
Tot Roger's verlichting was er niemand
het uitmaken? LaDat is mogelijk.' Wie
in zicht, toen ze voor de hoofdingang stilten we ons best doen. om hem niet te ver- bidden; maar in de hal stond hrj ineens
oordelen!
van aangezicht tot aangezicht met Clodagh,
Het wordt dan .vel e.gn droeve en somDe.-e die een vuurrode kleur kreeg onder haar
wereld, als we het slechte zien in iedereen ei met sproeten overdekt gezichtje.
het goede niet opmerken. Denk ook ee.gs
..Ben jij daar, Geoff?" riep ze. hem met
aan. hoe afmattend zon voortdurer.ae a*=- spontane hartelijkheid beide handen toesteheimhouding voor hem moet cijn geweest'" "kend.
..Maar waarom heb je 't mij niet la..Wat kent u goed de menselijke rw'-uur"' ten weten? Dan zou ik je immers zijn komen
..Dat is een noocz; Kclijke vereiste voor halen? We hebben je zo gemist!"
een detective. Die moet steeds d-g mens
..Dank je." was al, wat Roger zeggen kon.
waarnemen in zijn zwakheden en. Am pr;.- ..Ik had geen tijd;....of. eigenlijk ik kom
simisme en cynisme ie ontgaan moet hi_. hier enkel voor zaken. Ik wilde de graaf
hem zo schappelijk mi.gelijk beoordelen."
spreken, met mijn vriend, mr. Kendal."
Clodagh boog. maar voelde zich blijkbaar
HOOFDSTUK XXV
wat beledigd, of teleurgesteld door de
Een identiteit, die verrassing baart
vreemde manier van doen van Roger.
Op Maandagmiddag stapten Roger en
..Oom is niet zo heel goed," zei ze. „Maai
Kendal uit aan het lerse stationnetje, dat ik zal hem je verlangen meedelen.''

DWEILEN

Geeft Uw naam bij ons op voc een gegalvaniseerde Wasketel binnenkort leverbaar.

PASVEER

stellenden worden hierbij

oproep.

Groorwcrkers

E MAIL IE BBMHPMIM

Groothandel in Galanterieën beleefd uitgenodigd.
en Huishoudelijke artikelen Aanvang 7.45 uur.
vraagt een
Regelingscommfssie.

Reiziger

De gevolgen waren, dat de heer J. Postvoor wie dokter Bos dit recept had
geschreven, aan vergiftiging overleed.
Toen de dokter de vergiftigingsverschijnselen constateerde, had hij aan de apothekeres gevraagd of het recept góéd was
klaar gemaakt. Deze had haar leerlinge om
inlichtingen gevraagd, daarbij de inhoud
van het recept herhalende. Het meisje had
bevestigend geantwoord. Enige uren daarna bleek de apothekeres, dat haar leerlinge uit èen verkeerde fles had genomen,
hetgeen aan de dokter werd medegedeeld.
In de zitting van 15 October van het
vorige jaar vorderde de officier resp. 3 mnd.
hechtenis en
100 boete of 2 maanden
hechtenis.
De rechtbank stelde echter de stukken
in handen van de rechter-commissaris voor
een nader onderzoek, om uit te maken of
dergelijke gevallen wel eerder in deze
apotheek waren voorgekomen.
De politie te Harlingen had een uitvoerig
onderzoek ingesteld. De president gaf van
de verklaringen een exposé, waaruit bleek,
dat een 17-tal getuigen ten nadele van de
apothekeres verklaarden o.a. in verband
met vergissingen bij de aflevering, verwisseling van etiketten en ook fouten tengevolge van de onduidelijke recepten.
Er waren ook enige verklaringen ten
gunste van haar, o.a. van apotheker v. d.
Berg- te Amsterdam, die haar had opgeleid en haar noemde een accuraat en
plichtsgetrouw leerlinge.
De officier van Justitie, mr. Nooren,
wees op de onduidelijke recepten; de fouten hierdoor gemaakt, kon hij zich best
voorstellen. Doch wanneer men een handschrift niet kan ontcijferen, dan was er
ook nog een telefoon om na te vragen.
Nietemin blijft de apothekeres de verantwoordelijkheid dragen; de strafbaarheid blijft.
Spr. persisteert bij zijn eis.
De raadsvrouw van de apothekeres, mej.
mr. M. A. Suyling te Amsterdam hield
een uitvoerig pleidooi. Zij concludeerde,
evenals bij haar eerste pleidooi, dat de
schuld niet is bewezen.
De opdracht aan de leerling was niet
geschied dan nadat het recept was besproken met haar en de gediplomeerde
assistente.
Spr. wijdde vervolgens enkele woorden
aan het instituut leerlingen. De apothekeres, kan niet alles zelf doen en na de oorlog is 't zeer moeilijk personeel te krijgen.
De leerlinge was in het tweede opleidingsjaar. Spr. wees er op, dat Adalinè bij
grote hoeveelheden gevaarlijk is. De aflevering van opium geschiedde onder controle. Controle van moment tot moment is
niet mogelijk. De apotheek is in haar woonhuis gevestigd en het ongeluk gebeurde,
toen de apothekeres een kwartier afwezig
was. Ook al was zij aanwezig, dan kon
zij nog niet elk gebaar van de leerlinge
controleren. Er zijn talloze dingen, welke
ma,

Prijs billijk. Brieven onder no.
4ï9a
Bureau van dit blad.
P.S.V.
Te koop:
Leeuwaï den
Eiken Kroonkast,
Balleiding KIELSTRA spiegel,
gas- en olielamp en
grenen kastje. Echten no. 10

Ter gelegenheid Kampioenswedstrijd
Muziek Orkest
Entree 11.50

De gevolgen van het verkeerd
klaar maken van een recept.
De rechtbank te Leeuwarden zette Woensdagnamiddag de behandeling voort van de
zaak tegen de 44-jarige apothekeres C. V.
en de 18-jarige leerling-apothekers-assistente C. C. A. H., beiden te Harlingen, in
verband met het verkeerd klaar maken

van een recept, tengevolge waarvan een
patiënt was overleden.
Hoewel de tweede verdachte niet precies
wist hoe zij het recept moest gereed maken, maakte ze een mengsel, waarin ze. in
plaats van ongeveer 150 gr. Kaoline, ongeveer 150 gr. van een stof deed, die een
chemisch synoniem van Adaline is. De
apothekeres had op de bereiding onvoldoende toezicht gehouden noch de deug-

|

Heerenwal Herenveen
filiaal te Joure, Lemmer

geldig van 25 April t.m. 8 Mei 1948.

DOOK SCHULD

DOOD

1868 .:

BONNENLIJST
Bonkaarten
Melk
Melk
Vlees
Vlees
338, 339 Boter
331
333
336
337

352 Algemeen
354 Algemeen

KA, KB, XC 804.
5 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
250 gram boter of margarine of 200 gr. vet
400 gram brood of 1
puddingpocrants.
der/vermicelii e.d.
200 gram brood

(geldig t.m. 1 Mei).
1600 gram brood

356 Algemeen

(geldig t.m. 1 Mei).
50 gram thee

357 Algemeen
358 Algemeen

250 gram kaas of
312 J 4 gram korstloze
kaas
359 Algemeen
125 gram koffie
343 Reserve
800 gram brood
(geldig t.m. 1 Mei).
346 Reserve
400 gram brood
(geldig t.m. 1 Mei).
Bonkaarten KD, XE %04.
12 liter melk
833 Melk
836, 837 Vlees
100 gram vlees
838 Boter
250 gram boter of margarine of 200 gr. vet
839 Boter
125 gram boter of margarine of 100 gr. vet
852 Algemeen
400 gram brood of 1
puddingpoerants.
der/vermicelli e.d.
854 Algemeen
200 gram brood
(geldig t.m. 1 Mei).
856 Algefmecn
400 gram brood
(geldig t.m. 1 Mei).
858 Algemeen
100 gram kaas of 125
gram korstloze kaas
400 gram brood
843 Reserve
(geldig t.m. 1 Mei).
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, MD,
MF, MG, MH 804 (Bijz. Arbeid,
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van de strook D.

DISTRIBUTIENIEUWS
Met ingang van Woensdag j.l. zijn matzes en toast zonder bon verkrijgbaar. De
vervaardiging van deze producten is be-

perkt.

IN JULI EN AUGUSTUS DE BONNENLIJST
EENMAAL IN DE TWEE WEKEN
Evenals het vorige jaar zal, teneinde
de winkeliers in de gelegenheid te stellen hun zaken enige tijd voor vacantie te
sluiten, van 4 Juli t.m. 11 September a.s.
inplaats van iedere week, eenmaal per
veertien dagen een bonnenlijst worden
gepubliceerd. De bonnen, welke thans
over twee weken verdeeld worden aangewezen, zullen dan in één lijst worden
bekendgemaakt.

De eerste bonaanwijzing voor 14 dagen
zal dus zijn op 2 Juli, de laatste op 27
Augustus.

keres mede, dat er 2 leerlingen en 1 assis-

tente waren.

*

Uitspraak 28 April a.s.

EEN ONGETEKENDE DAGVAARDING
De kantonrechter te Heerenveen veroordeelde dit jaar K. de V., 43 jaar, werkmeester te Heerenveen tot een geldboete

van 50 wegens overtreding van de Wegenverkeersregeling.
Veroordeelde tekende hoger beroep aan
en Woensdag diende deze zaak voor de
rechtbank.
Daar de dagvaarding noch het afschrift
door het O.M. waren getekend, vorderde

’

de officier nietigverklaring; der dagvaarding, waarbij de verdediger, mr. van Raay,

zich aansloot.

De president achtte een handtekening
niet nodig en gelastte een nieuw onderzoek, waarbij een paar getuigen van het
parket zullen worden gehoord, om vast
te stellen dat de dagvaarding afkomstig
is van het O.M.

moet veroordelen, een voorwaardelijke straf, gezien de moeilijke omstandigheden in zake de hulp, welke de apothekeres te Harlingen kan krijgen.
Mr. Smeding trad voor de leerlinge op.
Hij kwam er tégen op, dat het recept in
haar tegenwoordigheid zou zijn besproken.
Dit is geen vaststaand feit. Er waren vier
leerlingen met 1 assistent. En 't toezicht
door één persoon is onmogelijk. De onvoorzichtigheid bij de bereiding en bij de
aflevering kan haar niet worden venveten.
cliënte,

Hier wenken water en natuur.
OOSTERMEER. In de laatste jaren trekken steeds meer naar het landelijke en rustige Oostermeer. Geen wonder, want de natuur wenkt hier aan alle kanten en de rust
wordt bijkans niet verbroken dan door de
geluiden, welke zij zelf voortbrengt.
Thans wordt hier een jeugdherberg in gereedheid gebracht, speciaal voor watersportliefhebbers. Langzamerhand begint Oostermeer te worden centrum van watersport en
natuurweelde in Noord-Oost-Friesland, waar
Conclusie vrijspraak.
bij uitstek verkwikking en verpozing van
In haar laatste woord doelde de apothc- geest is te vinden.

De

Rooms Katholieke Mijnwerkers Bond
ontving Surinaamse gasten.

Belangrijke kampeergemeenten

eisen kampkaart.
In vrijwel alle gemeenten die voor het

Dezer dagen was een delegatie uit Sute gast bij de Ned. Kath. Mijnw.
Bond. Dit bezoek hield verband met het
verdere organiseren van de exploitatie
der Bauxietmijnen. Met het oog hierop,
maken twee dames en de voorzitter van
een mijnwerkersbond aldaar 'een studiereis door ons land. Zij hadden een bespreking met het dagelijkse bestuur van
de R.K.M.B. en toonden zich zeer voldaan over de inrichting van deze bond.
Maandag bezochten zij de Staatsmijn
Wilhelmina en Dinsdagmorgen het stikstof bindingsbedrijf.
DE MOORD OP BARON VAN HARINXMA
THOE SLOOTEN
Naar wij vernemen, heeft Sije Enne Koopmans, die de opdracht verstrekte om baron
v. Harinxma thoe Slooten dood te schieten
en die meer ernstige misdaden op zn geweten
heeft, cassatie aangetekend tegen de sententie van het Bijzonder Gerechtshof te
Leeuwarden, waarbij hij Dinsdag j.l. ter
dood veroordeeld werd.

kamperen van belang zijn, worden thans riname

nog slechts kampeervergunningen afgegeven aan houders van kampkaarten, ook
het verblijven in kamphuizen e.d. wordt
daarbij als kamperen beschouwd.
Ruim 60 belangrijke kampeergemeenten hebben thans een nieuwe verordening uitgevaardigd die aan houders van
een kampkaart het recht geeft zonder
vergunning van B. en W. te kamperen op
de officiële kampeerterreinen, dat zijn
terreinen, die geëxploiteerd worden met
vergunning van de gemeente.
In die gemeenten is het aan houders
van kampeerpaspoorten toegestaan om
gedurende 48 uur zonder vergunning van
B. en W. ook buiten die officiële terreinen te kamperen, vanzelfsprekend mits
de grondeigenaar dat toestaat.
De Ned. Kampeerkaarten Centrale
Parkstraat 18 Den Haag en de A.N.W.B.
zijn belast met het uitgeven dezer kampeerkaarten.
Ze wenkte een bediende, dat die de heren
in de salon zou laten en ging zelf de bibliotheek binnen. Het volgend ogenblik kwam
de man terug met de boodschap tot Roger:
..Lord Kilsavage zal u in de bibliotheek
ontvangen, sir. Maar zou uw vriend even
hier willen wachten?"
Roger begaf zich naar de bibliotheek en
vond daar de earl in een avondbed zitten;
er heel slecht en oud uitziende. Toch stond
hij op en wankelde naar hem toe, met de
beide handen uitgestoken:
..Geoff. beste jongen, dit is een onverwacht genoegen! Maar wie is de vreemde,
die je daar bij je hebt en wat verlangt hij
van mij?"
..Het doet mij leed, dat ik u zo ongesteld
vind, sir," begon Roger en hielp de oude
heer weer in zijn stoel. „En het spijt mij
dubbel, dat ik u nu juist moet lastig vallen.
Maar het is noodzakelijk, dat ik u onverwijld een bekentenis doe, en u met slecht

'

HET P.S.V.-ELFTAL
Staande v.1.n.r.: Scholtens, Vlierman, Trinus, Steiger, Maessen, v. Tuyl; knielend:
v.l.n.r. Beijen, d' Hooghe, Bloemsma, Dumoulin en Mulder.

en wenkte de inspecteur, om plaats te ne- terwijl hij zich geweld aandeed, om kalm te
blijven, sprak hij stre*ng: „Vertelt u verder
men.
„Wat beduidt dit spreken over een zaak, als-'t-u-blieft!"
die geen uitstel duldt?" vroeg hij scherp.
De oude heer zat nu rechtop en zijn
„Ik ben inspecteur Kendal van Scotland zwarte ogen straalden van opgewondenheid.

Toen begon de detective op kalme ernstige
toon de geschiedenis van Roger mee te delen., bijna in dezelfde bewoordingen, die
deze op Scotland Yard gebruikt had. Alleen
kon hij nog sterker laten uitkomen, hoe Scobell Roger aangezet had tot de onschuldige
maskerade, waarbij niemand wat verhezen,
maar enkel winnen zou, en hij besloot met
Kendal te zeggen:

Yard, uw lordschap," begon hij kalm. „Het
is een lange geschiedenis, die dus enige tijd
eist, als u ze goed wenst te volgen. Mag ik
vragen, of uw lordschap mij, zonder in de
rede te vallen, even wil aanhoren?"
De earl knikte en Roger zag, dat zijn handen trilden van zwakte en van opgewonden-

heid.

—

„Om te beginnen: deze heer,"
keek naar Roger.
is niet Air. Geoffrey
Cahil, voor wie u hem houdt".
„Gerechte Hemel!" riep de earl en rees
hijgende op. „Is hij een bedrieger? lemand
die door de politie bewaakt wordt en. al»
gearresteerde hier komt?"
Een pijnlijke vraag voor Roger; maar

—

...
de reden

van
uw lordschap, is
tegenwoordigheid alhier."
Met bewonderenswaardige zelfbeheersing
had Lord Kilsavage zonder commentaren,
toegeluisterd. Toen keerde hij zich tot Rogermet vlammende blik en sprak op wrede, snijdende toon:
„En ü, sir, ü —? Waarom doet u ons weer
Kendal antwoordde:
de
goed-bedoeeer van uw gezelschap aan?"
„Ja. een bedrieger, maar een
nieuws aankom."
„Om u vergeving te vragen," antwoordde
„Wat bedoel je met die vage gezegden? lende en rechtschapen bedrieger, zoals u
vroeg de oude heer, reeds half boos. „En zult toegeven als u gehoord heeft, hetgee.i Roger op zijn vriendelijkste toon.
Lord Kilsavage lachte meedogenloos.
wat heeft die Mr. Kendal met mij uit te ik u ga meedelen. Neen, hij staat niet onder„Nadat u mijn neef geplunderd en zijn
mijn toezicht
maar is. tegenover de westaan?"
opgehitst heeft, hebt u nog ri-g
wet,
de
van
moordenaar
belangrijke
tegenover
reld en
volkomen
„Hij moet u spreken over een
weergaloze onbeschaamdheid, om hier te
en dringende zaak, die geen uitstel duldt. blaam gezuiverd."
„Dit nu,

mijn

van alles

toe

te

vertrouwen betreffende

—

plannen voor haar,
u
en ellendig achtergelaten

mijn

heeft haar bleek
en durft nu mijn

vergevensgezindheid in te roepen, of u het
onschuldigste vergrijp tegen
de etikette had
gepleegd!"
De stem

van Lord Kilsavage klonk zo
mmg-verachtelijk, dat Roger inéén kromp,
terwijl Kendal beide heren met de grootste

belangstelling

gadesloeg.

.-Dit is nu mijn straf, sir, dat ik uw nichtje
heb liefgekregen, dat ik alle uitzicht op le-

vensgeluk op Kilsavage verloren heb!"
Nu was zijn lordschap zich in het geheel

niet meer raecster en op vlijmen'd-scherpe
toon sprak hij:
„U.... ü doet mijn nichtje de eer, haar liet
te hebben? U durft daarvan spreken, ü
nameloze bedrieger, ntmeloze bastaard....!"
„Nameloos
voor het ogenblik, dat geef
ik toe," antwoordde Roger met kalme waardigheid, „maar niet een bastaard: de wet-

—

—

.

tige zoon van een schurk, die doorging
onder de haam van O' Conneli."
„Wat....?" riep de graaf, oprijzend ml
zijn stoel en naar her haardkleed wankelend. „Dennis O' Conneli zei je?... Gerecnte Hemel! Dan zal je mijn zoon wezen!
Ben je het kind van.Margaret Severn?"
„Lord Kilsavage boog het hoofd, zonder komen en mij om vergeving te vragen; ü, Ik ben eens doorgegaan voor Dennis O' ConMag ik hem hier binnenlaten?"
die «niet enkel gastvrijheid, maar ook harten neli! God vergeve het mij; en helpe jou!"
Ofschoon de earl niets gesteld was op be- ieen blik naar Ro^er.
„Mr. Geoffrey Cahil," ging Kendal voort, stal, die zich ender vals voorgeven in mijn
zoek, knikte hij toch toestemmend en Roger
genegenheid wist te dringen er, ook bij
(Slot volgt.)
haalde Kendal en stelde hem voor.
..is dood."
De 'oude heer boog, zonder op te staan |. „Gerechte Hemel!" riep de earl weer. Maar Ieen ander; u, die er mij toe bracht om u

'
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ZELFSTANDIG FRIESLAND?

van:

EEN IWEEDE KAMERLID

DE VOORZITTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL
DE FOARSITTER FAN IT „BUTENBOUN"
Vijf vooraanstaande Friezen hebben ons hun oordeel gegeven over de
nog al opzienbarende actie voor zelfbestuur van het Strildboun „Fryslan
Frij". Twee van hen lieten we in een vorig artikel reeds aan liet woord;
de mening van de overige drie volgt hieronder. We zijn voornemens, in
een slotartikel nog enkele, persstemmen weer te geven en daar een
korte beschouwing aan vast te knopen.

in onze taal. Wij spreken onze taal, de andere provincies hebben hun dialect. Bestuderinf ir eigen omgevi.ig, verspreiding van
Friese lectuur, goede Friese toneelkunst en
Friese volkskunst kunnen niet * genoeg in
en onder de Friezen aangemoeFriesland
schijnt niet te kennen de financiële verhouworden.
digd
Daar ligt het werk (en veel
ding tussen Rijk en Provincie. Wie deze verhen,
die het hechte verband
werk) voor
houding kent van Friesland tot het Rijk,
behouden en versterwillen
tussen Friezen
zal vanzelf wel zwijgen over zelfbestuur. ken.
Zelfbestuur houdt in, dat men zichzelf kan
Dwaasheid vind ik het. op economisch
redden, in alle opzichten. Friesland kan dat terrein Friesland tegenover de andere proniet, in geen enkel opzicht.
vincies een eigen positie te laten innemen.
Het is wel hard, dit te moeten erkennen,
Naast de zelfoverschatting, die in het denkFrievooral hard voor hen, die menen, dat
zit, doet zich de absolute onmogelijkAls ze beeld
zen boven alle anderen uitsteken. anderen
heid van een .eigen bestuur met alle consemeenden, dat Friezen boven alle
quenties van dien voor. Wanneer men dan
hen
nog in aanmerking neemt, dat enkele tienuit moeten steken, zouden we het met
eens kunnen zijn.
tallen enthousiastelingen een drukte maken,
Indien Friesland zelfbestuur zou krijgen, alsof half Friesland achter hen staat, dan
dan zou Friesland snel verarmen, niet al- be.-ade men zich terdege alvorens partij *e
leen financieel, maar ook cultureel. Dan zou kiezen aan de zijde dezer enkelingen.
veel geld meer
in Frieslands Staten niet
De schade, die deze actie aan vele jonge
over zijn voor culturele doeleinden, dan zou Friezen doet, is nu reeds groot. Hoeveel
Friesland veel van zijn opleidingsscholen
mogelijkheden zijn reeds voor vele studedrijven op
moeten afschaffen, die thans
rende en solliciterende Friezen vernietigd
Rijkssubsidies. Dan zou Friesland me' meer. door de gerechte vrees voor deze Friese houin staat zijn, de havens en wegen en kana- ding bij meerdere werkgevers en concerns
en zou het in Nederland en Indië?
len behoorlijk te onderhouden
achterland,
waar nieeen
worden
spoedig
M.i. kan elke Fries met behoud van het
Fries-eigene beter het landsbelang dienen
mand meer naar om ziet.
Zelfbestuur met behoud van Rijkssubsi- als goede Nederlander dan als lid van een
dies gaat nu eenmaal niet. Het Rijk wenst gemeenschap, die niet wortelt op een gezeggenschap te houden, waar het moet be- zonde economische basis, waar dus geen
talen. Dat deze zeggenschap vaak als een toekomst in zit.
knellende band wordt gevoeld, we weten het
Dit forskuort de ienheit!
maar al te goed. Dat we met elkander
Als
krijgt dan nog het woord de
moeten streven, de'banden minder knellend heer laatste
Dat
-*e
J.
overtuigd.
Winkelman te Amsterdam, voorz.
te maken, we zijn er van
van
it
Boun
fan Fryske Selskippen buten
maarwsl
het streven naar zelfbestuur
Fryslan. Deze büten-Fries geeft zijn oordeel
»
mensen,
moeten overlaten aan m wezen extremist, als volgt weer.
nationalist te zijn, maar
is nu eenmaal onze mening.
meAfgezien van het boven omschrevene
dus ook elke
Nederlander,
elke
nen we dat
krachtig
Fries, behoort te streven naar eenzegen met
Gods
onder
dit
Dat
Rijksverband.
zegen
zijn van
het huis van Oranje ten zijn wezalovertuigd.
VOGELWACHT HEEFT NU EEN TAAK

Financieel onmogelijk!
Ruiter,
lid van de Tweede
De heer J. de
Kamer der Staten Generaal, maakte ons de
volgende mening kenbaar:
Wie over zelfbestuur voor Friesland denkt,

In bin op dizze aksje tsjin. It bigryp
selsbistjür is yn üs wetjowing gjin nijs, mar
it Striidboun forstiet ünder dat wurd hiel
hwat oars. Fetsje ik it goed, dan bistribje
de ünderteikeners fan it stik in soarte fan
federatyf forban, mei Nederlan, in tastan,
dy't wy foar 1795 kennen ha. Kêst 3 fan
de grounslaggen hat it oer; „it heffen fan
eigen bilestingen en it bihearen fan
i
finansjes, it kiezen fan eigen oerheden en
amtners, eigen rjochters en eigen polysje,
it sels birêdden fan de eigen soasjaelekonomyske dingen."

Friezen

ondervinden schade

van

de

actie.
De heer R. Buisman, voorzitter van de

Kamer van Koophandel en Fabrieken van
Friesland, ik ook al geen voorstander van
de actie.
Hij schrijft ons:
Dat er mensen zijn, die menen, dat deze
gedachte ook maar vat zal krijgen op een
klein percentage van de Friezen, is mij on-

begrijpelijk.
Natuurlijk zijn wij er trots op, dat wij
Friezen zijn, doch meent men, dat de bewoners van Groningen niet minder trots zijn
op het feit, dat ze Groningers en de bewo-

ners van Drente, dat ze Drent zijn? Dezelfde trots vindt men in Zeeland en hebt
ge de Limburgers wel eens gehoord, wanneer z' met overgave zongen: „Daar is mijn

vaderland"?
De reden, waarom wij ons anders voelen
dan de bewoners van andere provincies, ligt

Fryslân Frij!
't Is tsjintwurdich yn de moade,
Hiel de wrald dy ropt om frij.
Ik lies koartlyn yn de krante:
Fryslan die dêr ek oan mei.
'k Ha oars hielendal gjin uuten,
Fan dat swiere Fryske jok
Nei myn linzen makket 't folk him
Ek by tiden wol hwat drok.
't Mei sa wêze; fan dy dingen
Hab ik net sa rjucht forstan, tnje
'k Hie op skoalle noch gym
Foar de skiednis Heitelan.unthalden,
Dochs hak 't ien en 't oar
't Liet my hielendal net kald,
Hwat der mei üs lantsje harde
Vn de skiednis fan de wrald.
'k Hearde lest ris fan in sprekker,
'n Alderwetske Fries wie hy
Nou, dy brocht doe yn syn taspraek
Us wer 't Frysk in bytsje by.
Hwant dy skodde mei de holle,
Sei: moat dit hjir nou wol sa?
Jimme kin't as frije Friezen
Siker wier wol better ha.
It bistjür sit nou om utens,^
Lykwols net yn d' earste han.
En hwat wit men dêr oer 't dykje
Fan üs Fryske Heitelan?
Sykje nou as frije Friezen
Hwant dat is dochs gjin biswier,
Wer in man, dy 't oer jim weidet
Likernoch as Greate Pier.
Pier, dat wie in boer fan Kimswerd,
Sei 'üs master yn de klas,
En hy wie in twadde Simson,
Mar dan fan it Fryske ras.
Pier dy swarde by syn hierren
En syn bykdvs grize hurd:
Gjin fan beide soe hy skeare,
En hy haldde derby wurd,
Dat hy al dat fremdfolk h]irre
'-'t it ïan fordriuwe soe,
an .'t gjin Hollander yn Fryslan
°.
Si'Penbri' mear sizze koe.
En nou mei ik sa ornearjc,
't Like my wol tige skoan:
Mjitte wy üs
krekt as Pierom
Likernoch sa 'n burdtsje oan.
Dan as burdelike keardels
Sufe-s-je wy 't great Friezenryk,
En expansie, nou dat fine
Wy dan oer de öfslütdyk
Hioant wy binn' it net forjitten
Fan dy Iju oan d' oare kant
En wy dogge hwat 's üs diene
Dan mar yn deselde trant.
Aldtiids fjochte men mei skippen
Mar dat is nou gjin biswier,
En sa nimme wy revanche
Ut syn namme: Greate Pier.
Earst dan nimme wy Den Oever,
Dêrnei: Hippolitushoef,
En de alde festing Radbout
Halde wy as léste troef.
Stean wy der dan op de wallen
Vn de han in pompeblêd,
Dan ha wy as frije Friezen
De alde ear op nij wer red,
En üs grinzen: Fryskepeallen,
Vn it Suden Piperga,
Slute wy om de devizen
Foar it alde Fryske Gea.
Koe „Us Heit" to Ljouwert hearre
Fan dy alde Fryske trou,
't. Soe my dan gjin sier binije,
Bruid' er fan syn fuotstik of!
L. H. H.
H

.

—

—
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OPA TALEN 85 JAAR.

Monument voor ruim 300 bezettingsslachtofer.

Op initiatief van de Vereniging voor
Facultatieve Lijkverbrandng is in het
Vijverpark van het crematorium te Velsen een bakstenen monument gebouwd,
dat in het midden van zijn rood-handvormstenen lijst een relief bevat, uitgevoerd door de Haagse beeldhouwster
mevr. Fransen—Heslenseld. Het monument wordt in Juni ingewijd als een memento voor 324 slachtoffers der Duitse
concentratiekampen en gaskamers, wier
Men wol, sa't skynt, de wizers ian 'e lichamen op last van de bezetter in Velklok san oardeheal ieu tobek sette en men sen werden gecremeerd. De as van 99
hunner is op de plaats, waar thans het
liket blyn to wezen foar de ontwikkeling monument is verrezen, gestrooid.
ü.o. on technysk gebiet, dy't syn needHet monument in zijn geheel werd ontit
konsekwinsjes
yn
worpen
hat
steatdoor de bouwkundig-tekenaar
sacklike
kundige en ekonomyske libben. In ekono- van het Velsense crematorium.
mysk selsstannich Fryslan achtsje ik biCorlogsvaartuigen in dienst van
namraen yn dizze tiden, nou 't Nederlan
de vrede.
al fiersten to lyts is foar in unófhinklike
Op de scheepswerf „Welgelegen" te
eigen ekonomy, in ünbisteanbor cal.
Harlingen arriveerde dezer dagen een
Amerikaans marinevaartuig, welke tot
Ik winskje ek net mei to arbeidzjon oan
een moderne coaster zal worden omgefan
is
in
ynset
bisykjen
dêr't
de
in aksje,
bouwd. Bovendien zullen wederom twee
om de'Nederlanske ienheit to forskuorren. landingscrafts naar Harlingen komen. De
mar
doch
der
field,
foar
noch
Ik ha der nea
beide schepen liggen thans nog in Schotminder oan mei yn in tiid, dat it Ryk yn land,
doch zullen over enige weker: naar
greate soargen sit en allinne mei in tük Holland worden overgebracht.
biwalcl de holle boppe v/etter haldo kin.
Wy ha der fan heard, dat men yn FrysNederlandse parlementsleden naar
lan klachten hat oer in to fier geande biEngeland.
muoi'mg fan „Den Haag"; men wol hwat
De uitnodiging van de beide Huizen
mear earmslach ha. Dy klachten heart
men net allinne yn Fryslan; der is tinkt van het Engelse Parlement aan leden der
my gjin inkelde reden om oan to nimmen, Staten-Generaal om op bezoek te komen,
dat krekt Fryslan de forskovelinjr fan it is thans door beide Kamers aanvaard.
Regear is.
Behalve de- beide voorzitters, prof. Krais
foar
nenburg en mr. Van Schaik, zullen van
reden
dizze
al,
dat
der
stel
Mar
optheden
binne
der
lokkich
de Eerste Kamer aan dit uitstapje deelklachten, dan
wegen
bisykjen
om
to
dêr
de heren Kropman, De Zwaan en
nemen
alderhande
wer
foroaring- yn to krijen. Hwêrom grypt men Van de Kieft en van de Tweede Kamer
de heren Joekes, Serrarens, Roolvink,
dan nou nei dit middel?
Bruins Slot en mevrouw FortaSchmal,
Wol men fan in üntofredenheit, lyk as
Wit.
nier—de
dy altyd bistiet yn ünwisse en swiere tiden,
zal per vliegtuig Maangèbrük meltsje, om de Fryske biweging, Het gezelschap
arriveren.
op
Londen-Airport
Mei
dag
3
sa't wy dy oant nou ta kend ha. relief to
op
programma
staat
het
eer
Allereerst
jaen?
het Lagerhuis. De voorzitter
bezoek
aan
üs
sizze,
goedkeap
soe,
Dat
lit
hwat
van dat Huis zal een diner aanbieden en
wêze en dit middel is, tinkt my, slimmer
ook minister Bevin biedt een maaltijd
as de kwael.
aan. Voorts zullen de parlementsleden
Ik bin dus op dizze aksje tsjin; prinsl- worden ontvangen door de Lord-Mayor
pieel, foar Nederlan, mar ek foar Fryslan, van Londen-en de Nederlandse ambassaomt ik er, as hja slagje mocht, neat oars deur.
as lijen foar it Heitelan üt fuort kommen
Zaterdag 8 Mei wordt 't parlementaire
sjoch.
gezelschap op Schiphol terug verwacht.

Een gemengde bevolking in de

Moordoostoolder?

Wat het

weekblad „De Noordoostpolder”
wil
Wij schijnen het aan een persoonlijke
relatie te danken te hebben, dat het weekblad „De Noordoostpolder" reageert op
ons artikel over Friesland en de Noordoostpolder (5 April). De onbekende schrijver van het antwoord verwijt ons, dat
we de Noordoostpolder voor Friesland opeisen, dat we de directeur van de polderde heer Smeding, aanvallen in plaats van
ons in de Staten-Generaal te uiten (onze
relatie weet toch, dat ondergetekende geen
Kamerlid is en slechts de pen kan gebruiken om zijn bezwaren te uiten?) en dat
we een verkeerde smaak hebben on het
gebied van hutspot
Onze critiek gold inderdaad de heer
Smeding;, went hij heeft het in de polder
voor een groot deel te zeggen. Maar zij
gold natuurlijk nog méér
en het schijnt
noodzakelijk te zijn, dit te verduidelijken
degenen, die het hem laten zeggen!
De porderbevoiking is rüp voor meer zeggingschap!
En wat die hutspot betreft: „De Noordoostpolder" wil de polderbevo.king
afspiegeling doen zijn van de h-Ie Nederlandse bevolking. Ais men, zo beweert
het blad. deze hutspot maar
voldoende
lang op het vuur laat staan en
voldoende
roert, zal men na verloop de uien
niet
peer van de wortelen en aardappelen
kunnen onderscheiden
Dat is nog krasser dan we ons in ons
meest pessimistische bespiegelingen hebben voorgesteld! In gemoede, wil men zó
de levende volksgroepen van ons
land
laten samensmelten? Dan zal iedere
kerel
met gevoel voor eigenwaarde, die anders
nog van plan mocht zijn cm naar de
polder te gaan, zeggen: Daar trap
ik niet
m! ik denk er niet aan, me zover te laten
metamorfoseren tot ik evenveel van een
ui als van een aardappel
heb!
Een Groninger en een Amsterdammer
zouden passen in eenzelfde streekeigen

BIJ ONZE JONGENS IN

HEERENVEEN. 21 April. Maandag 26
April a.s. hoopt Geert R. Talen zijn 83ste
verjaardag te vieren. Talen werd 26 April
1863 in de gemeente /Sngwirden geboren.
Hij ging daar op school en kwam vervolgens in de leer bij een turfmaker in zijn
woonplaats Luinjeberd. Na enige tijd voor
zich zelf te hebben gewerkt, ging hij in het karaktersfeer?
bedrijf te Oldeouwer. Des zomers werkte
Neen, over deze vérstrekkende planhij in de hooiing bij verschillende boeren.
Hij trouwde 12 Mei 1888. Uit het huwelijk nen van het weekblad „De Noordoostwerden zes kinderen geboren, die allen ge- polder zouden zelfs de zakelijke kolonitrouwd en nog in leven zijn. Zijn vrouw satie-autoriteiten van het nieuwe land het
ontviel hem in 1931. Nadien heeft hij steeds hoofd schudden! Zó erg -willen ze het nu
zijn eigen huishouding gevoerd en zelf voor ook weer niet. Maar
wat ze willen, is al
zijn potje gezorgd. Bij mooi weer kan men erg genoeg.

hem nog vaak voor ..Crackstate" in het zonnetje aantreffen. Talen geniet nog een goede gezondheid en is verzot op een lekker
pijpje tabak. Het zal Maandag wel druk
worden in zijn woning aan de Paul Krü°er-

kade.

II

Voedselprallemen bij

—

—

In de strenge winter 1946—1347 had de
INDIË
eendenstand het zwaar te verduren en de
gelederen werden gedecimeerd. ledereen
verwachtte een jachtverbod voor sommige gedeelten van ons land, maar niets gebeurde", was de ontboezeming van een
oud-eierzoeker, die géén goed woord had
voor
de gang van zaken.
dag,
waarop
de
laatste
Maandag was
toegeVolgens
zijn opinie, die ook door veel
dit jaar het rapen van eieren was
AARDAPPELEN VOOR TWEE GULBEN PER KILO
beroepsjagers
echter
niet
bewordt onderstreept, komt
hiermee
staan We willen
ongelegsel
legsel
van de eend weier van het eerste
weren, dat de vogels nu hun
De geschiedenis van „Modderlust" en Soestoord kunnen uitbroeden en groot bren- nig terecht Als van de 12 eieren er twee Op het vliegveld Kemajoran te Batavia
rabaya is nu even nauw verweven als de
gen. Helaas zijn er nog altijd mensen, kuikens tot wasdom komen, gaat het heel krijgt men dezelfde koffie en koekjes
geschiedenis van Soerabaya en de koninklijals op Schiphol, maar op Schiphol heeft
die een soms min of meer toevallig ge- goed.
ke marine. Het begin van de geschiedenis
vonden nestje leeghalen en de eieren
men geen vervoer van witte kool.
speciaal
De oorzaak hiervan is het ontbrevertrekt
een
van Soerabaya als marine-basis begon met
dag
voor goede buit verklaren.
er
ledere
een wachtschip voor de kust. Twee jaar later
vliegtuig met witte kool, keurig verpakt
Dit is zeer te betreuren. Op deze maken van dekking voor de jonge vogels
vogelstand
in
beverrees het eerste deel van „Modderlust" in
stuks,
wordt
er
aan
de
het
20
manden,
nier
elk bevattende
in
in de sloten.
Padang
in
Patroepen
algemeen een onherstelbare slag toegede
en
de vorm van een steigertje aan de wal in
voor
stemd
het land van slik en modder.
bracht.
Verordeningen zijn er om nageleefd te lcmbang, waar groot gebrek aan verse
Do vogels, riie in de gesloten tijd hun worden, maar, als zij, die er ten naawsta
Generaal Kruis heeft Soerabaya definitief
groente is. De vliegtocht Batavïa-Soeraeieren kwijt raken zullen straks enige bij betrokken zijn, zelf niet van het nut
baya duurt Z''2 uur. I-let landschap is
tot een marine-basis gemaakt, waaruit tenniet antijd nodig hebben voor ze kunnen broeeen opvallend waterland met slootjes
slotte langzaam en moeizaam het maritiem
ervan overtuigd zijn, kan het gelicht.
den. Dan echter komen de maaimachineö
wordt de hand mee
en nog eens slootjes, net als het polderer
commando Soerabaya is gegroeid. De hyperders
of
in het veld en een nieuwe verwoesting
het verbod om eenland in Nederland.
moderne marine-basis Soerabaya was in 1939
Öók ik* geloof, daten
dreigt.
te rapen, mee het
te zoeken
de tweede marine-stad van het koninkrijk.
deneieren
Soerabaya
was
zeer
ontvangst
in
De
Gelukkig hebben de meeste mensen,
sorteert, dat er van .verwacht is hartelijk.
Soerabaya vertrok op 26 Februari
Vanuit
optrad,
marine,
gastheer
De
die
als
die nu nog in de velden verkeren, en dat effect
van
controle
nauwlettende
1942
om
zes uur 's avonds de vloot van Doorondanks
Dit,
of„Modderlust'Y
de
zijn vooral de boeren en hun personeel,
bood een lunch aan in
man, bestaande uit Nederlanders, Indonesivoldoende liefde voor de natuur om zich politie en vogelwacht.
van
de
marine.
ficiersmess
ërs, Engelsen en Amerikanen.
niet met dergelijke minderwaardige praktijken op te houden.
Dezelfde mensen, die de basis bouwden,
legden haar in as. en thans bouwen dezelfWe kennen meerdere boeren, die, vóór
de mensen deze basis weer op. Het nieuwe
ze beginnen te maaien, eerst het terrein
„Modderlust" kreeg in 1945 een foto van
verkennen, om dan bij verschillende nesten kentekens te plaatsen. Op die manier
H.M. de Koningin, prinses Juliana, en de
prinsesjes van 1G42, welke in 1942 gevonden
is het mogelijk de nesten voor vernieling
te bewaren.
en clandestien in het kamp was bewaard
Ook sommige eierzoekers zijn nog niet
tot de bevrijding. De taak van de marine is
van het nut van een streng gehandhaafde
thans politietoezicht ter zee, aldus de commandant. Het betekent dezelfde voldoening,
gesloten tijd overtuigd. Toch zullen ook
zij, de ondervinding hebben opgedaan,
want de vervulling van deze taak betekent
het behoud van de economische rijkdom
dat sommige terreinen, die wat aard en
constructie betreffen ongeveer gelijk r.ijn
van dit land.
gebleven, en die vroeger vaak een rijke
De marine behoedt dit land tegen roof
oogst aan kievitseieren opleverden, thans
door lieden, die hun eigen portemonnaie
vobezo goed als verlaten zijn door deze
langrijker achten dan het land. De
marine
gels. Meestal is dit het gevolg van een
zal zo nodig vechten voor het behoud
van
uitgemergelde vogelstand daar.
de samenwerking tussen Nederland en Injaar
waar
bekend,
Mij is eert poldertje
donesië.
in jaar uit' een rijk vegelleven heerste,
Aardappel-problemen
De eigenaar gaf slechts enkele goede
zoeken.
te
gelegenheid
hier
om
vrienden
De cantmedicnst van de marine zorgt
voor
Voor de rest was het streng verboden
de voeding en kleding van de marine in
terrein.
Ncd.-Indië. Bij de voeding van leger en
Toen tijdens de bezettingsjaren de norvloot in Indië vormt de aardappel
een promen van wat mocht en niet mocht anders
bleem. De prijs van een kilo aardappelen
het
in
politie
gesteld werden, toen ook de
bedraagt in Indië twee gulden, daarom
niet
"woralgemeen géén toezicht hield, ook
den gedroogde aardappelen gebruikt, doch
in de gesloten tijd, liep het hier mis.
zijn
deze
slecht van smaak. De marine in
Een categorie dorpelingen meende nu
Tndiö heeft thans — in samenwerking met
vinden
een zekere compensatie te kunnen reent
de hoofdintendant
bewerkstelligd, dat er
goed
voor wat ze jaren als hun niet
verse aardappelen uit Holland worden
gekonden
hadden beschouwd, maar
ïmporteerd, zodat de marine
thans
viermaal
erlangen. Tot ver in de verboden tijd
per week verse aardappelen
eet en het leper
werd het poldertje dagelijks afgestroopt.
eenmaal in de week. De geïmporteerde
treuhet
aardwerd
met
uitgebroed
Geen ei
er
appels kosten ’0.39 P er
kg. Driemaal per
rige gevolg, dat geen kievitpaar het
week wordt er rijst gegeten. Het gebrek
aan
sindsdien heeft aangedurfd hier nog eens
vitamine wordt bestreden door iedere dap
zijn tenten op te slaan.
citroenpoeder en suiker
te
Dit voorbeeld zal zeer zeker ook voor
hierdoor ,s het mogelijk. aan verstrekken
het
Vandaar,
dat
de geeronde
andere gebieden gelden.
klachten over de voeding bij de marine een
van
maken
is
een
te
moeilijk
schatting
zo
Het eeuwig nieuwe wonder van de Lente.
emde te maken.
de vogelstand in het algemeen over een
De verzorging betreft niet alleen
bepaald gebied.
de centra, doch speciale
Dan is er nog een kwestie, waarover
aandacht
wordt besteed
„De
Nieuwsgier"
Wat
het
blad
van
niet
van
buitenposten
te Sabang, Tandioeng Oenog wel het één en ander valt te zeggen Abe Lenstra eerste president
overneemt, is de mededeling dat een aan- aan
bang en op Riouw. De
waren, zoals suiker
en dat is: het zoeken en rapen van eenop
Afsluitiijk
tal fokstieren
de
zou wor- margarine, zout,
de „Vrijstaat Friesland”.
specerijen koffie en thedeneieren.
bij
wijze
den
van
demarcatieneergezet
Bespottelijke berichtgeving in lijn. ~De Nieuwsgier" zegt: „dat vertrouw- worden in Indië gekocht de rest komt uit
Jaren terug was het eenden eieren zoeNederland.
bij
de
wet
de
eendentoegestaan.
Om
Djogja's dagblad „De Patriot”. de De Patriot blijkbaar niet".
ken
De Europese bevolking
stand te handhaven werd het echter nodig
Onlangs heeft de Nederlandse corresvormt, ongeacht welke hunvan Soerabava
geoordeeld het zoeken en rapen van eiewerkpondent van het te Batavia verschijnen- Vijf en negentigste Bondsfeest van kring, rang of onderdeel bij functie
ren te verbieden.
de strijdmacht
Indonesia"
„Berita
republikeinse
blad
grote
geslomeeste
eierzoekers
de
de
is,
een
Kunnen de
familie. „Modderlust" biedt gede C.J.M.V.
zijn blad melding gemaakt
legenheid tot lidmaatschan,
ten tijd als zodanig respecteren, van het uitvoerig aan
ook aan het leeen
beweging in Friesland, die
nut eendeneieren ongemoeid te laten, zijn van de status"
In een bijzonder nummer van de „Jon- ger, de officieren en particulieren
oveopzichte
ten
van
het
„aparte
ze niet zo doordrongen.
Soerabaya maakt als stad een
geman", 't weekblad van het Nederlands
meer
rige Nederland wil.
Jongelings Verbond C.J.M.V., speciaal
indruk dan Batavia. Er ziin echteEuro„Waarom is wel de jacht op eenhierop schreef „De Nieuws- gewijd aan de 95ste bonds bij
reactie
Als
eenkomst op kelstraten en lunzen met verdie-gingen, winden toegestaan en waarom mogen de
hoegier" een -sarcastische geschiedenis van 5 en 6 Mei a.s., roept burgemeester mr. wel deze tamelijk
zijn
verwaarloosd
gezocht,"
is
meestwaarDe
Fries-Republikeinse
toenadering,
worden
niet
de
eieren
A. J. d'Ailly „reeds nu een hartelijk wel- woningpositie is aanzienlijk beter
dan
die
zegt, dat Abc Lenstra kom
o.m.
in
het
blad
redenering.
te
jonge
toe" aan de tienduizenden
Batavia. De sanering
al de
president van de Friese Vrijstaat zou mannen, die op genoemde dagen in de zorgen. De waterleiding van de stad baart
functionneert over
een
vraag
stelt of nu
worden en het de
het algemeen goed. Het
hoofdstad bijeenkomen.
klimaat is zeer
republikeinse ambassade in Leeuwarden
Op 5 Mei vangen te 11 uur een zestal warm. Soerabaya schonk Egypte tiidens de
Artis.
geopend.
geschenk
voor
zou
worden
aldaar
Groot
heersende choïera-epidemie. toen
sectievergaderingen aan. Om twee uur
„De Nieuwsgier" van heden vermeldt, volgt de grote huishoudelijke vergadering gebrek was aan DDT. een zending, diedaar
De Nederlandse industrieel Bernhard
bevan Leer heeft een groot aantal verte- dat het Djogjase dagblad „De Patriot" se- in Krasnapolsy. De tweede dag van dit stemd was voor Soerabaya.
genwoordigers uit de Afrikaanse dieren- rieus hierop inging in een artikel over 95ste jaarfeest begint met kerkdiensten
wereld aan de Amsterdamse dierentuin twee kokimmen met vetgedrukte kop, in een drietal kerken. Na afloop daarvan
geschonken. Van de komende vier tranwaarin het gehele verhaal van „De gaan de deelnemers in vier marsformaties
Prins
sporten zijn als voorproefje reeds vier Nieuwsgier" met bronvermelding werd naar evenzovele zalen voor de te houden
pinguins per K.L.M.-lijntoestel op Schip- aangehaald.
weer naar
bondsvergaderingen.
hol aangekomen en doorgereisd naar Ar„De Nieuwsgier" schrijft: „Zo is men De grote middagvergaderingen worden Naar het
secretariaat van Z.K.H Prins
tis. Met de „Nijkerk" van de Holland— dan in de republiek ook te weten gekoAfrikalijn komen binnenkort een aantal men, dat de republikeinse regering over- gehouden in vijf zalen. Voor de massale Bernhard mededeelt, is de Prins van
is het Museumplein Londen, waarheen hij mevrouw Roosegrote dieren, zoals leeuwen, zebra's, kanweegt haar buitenlandse betrekkingen uit sluitingsbijeenkomst
velt m zyn vliegtuig heeft .begeleid
gekozen.
goeroes, antilopen en poema's. Begin Juni te breiden met de republikeinse ambaszijn
excursies
Verscheidene
voor
de
doorgevlogen naar Zwitserde
Friese
rechtstreeks
zij
dat
worden de dieren in de hoofdstad ver- sade in Leeuwarden en
deelnemers georganiseerd.
land Voor volledig herstel van zijn gewacht. Met de „Van 't Hof" komen spoe- taal te Djogja gaat onderwijzen."
Tijdens het congres wordt tot twee- zondheid wordt een verlenging
„De Patriot" schrijft, dat het mogelijk
dig daarna een aantal giraffen, olifanten,
van het
lucht gedurende korte
struisvogels, nijlpaarden en chimpan is, dat Friesland de republiek zal erken- maal uitgevoerd het bondsappèl „CJMV verblijf in de
tijd noodzakelijk geacht.
trek uit".
sé's.
nen.

DE RUST KEERT WEER
IN DE VELDEN

ons ganse volk. daarvan

Verschijnt Maandags-, Woensdags- en Vrijtiagsavonds

NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND

WILLEN DE FRIEZEN EEN
Het oordeel

„hEHKEMA'S ÜOURANi" (73e jaargang) - HEERENVEEN

de Marine in Faeralaya

*

—

■

pese

N

Bernhard
Zwitserland.

p G

Gesprekken op de brug
METERJALEN FOOR DE PATTEKLIEREN
Sint de Jong zei: „As je soa de stad es
deur lope. wat binne der alweer 'n pusje
dingen hé. daart' je Heden jaar noch
om
ferlegen satten. As je doe met de skoanmaak je hüs es wat opknappe wouën. dan
konnen je noait wat meterjalen besette. En
nou, er is weer ferf, er is
weer behang
en pakjesferf foor de muren. It skeclt toch
te feul, hé?"
..Allegaar rommel," zei de burger Krenabcl. „Ja, er binne wel meterjalen,
dat sal
ik niet ontkenne, mar se binne soadanich
dat 'n patteklier dy is er ferlegen met, dy
mjerwetse ferf dat is al suk
nuver güd.
Krek trillebil."
„J?.." zei Lindert. „dat hew ik oek al
es
docht er sit gyn lichum mear in, hé, en
it rukt soa besine-achtich."
„A man " zei Bouwe Hoot, „dat
komt nou
allegaar fan 'e Rus of. ja, gerust
Rikus,
gyn smoesje
fan de Rus."
Krine zei: „Nou mvt ik lache. dv Rus
dat
is altyd de kwaaie Pier teugenswoardich
er kon met ergens op "e. wereld
oek mar
n klem ontploffinkje weze,
os er staat bij
me krante: „Wij fermoede dat
komunnenlsten ac hant op het spelt hewwe."
Hoe
-n°K-, eis,Rusdatsyn skuld weze dat de
w trillebil
ferf
wü ik wel es wete.
Kanne je er soms met ontplofte?"
„Ne," zei de burger Tippersma, „mar wél
wat anders, daar sal ik jou
'n skets fan
geve, f leden week
"
„Ja, mar, de Rus
de Rus.
..De Rus," zei B. Hoot, „nou, dat is" doadlenfouoich, dat sal ik jou bewize. Goeie
terf fraech
daar de fakman mar nae, dy
mvt lynoalje befatte. Echte
suivere lynoalje, en dy mvt de Rus
levere, want
ons
dat is fearwech de beste.
dat doet hy
Mar
niet, ne, want lynoalje dat
oek in meteris
jaal

—
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foor munysje."
„Haha." zei
„had ik it niet docht,
loof ik niks fan. As je
nou seiden
om de
gewearen glad te
houwen
"
„Nou, love os niet, mar it is om myljelère

krine,

—

doeleinden. En daarom blyft alle lynoalje
dy blyft achter it
izeren gerdyn. En de patteklier wudt de groate dupo
"
„Ha jonge ja, jawis," zei Tippersma,
„en
dat wü ik nou soakrekt
Wat er
fertelle.
bij ons buren foorfallen is,
naast ons op it
streekje, daar hadden
se
'n paar fan dy
gele gatsjematsjestoelen
en dy waren skurf,
doe segge se teugenmekander: late we se
wit ferve, sêgge se,
en dan Sundachs in 'e
bleek, dan pareart dat wel aerich." Goed,
hij haalt su'n buske
en daar met an 't griemen. Nou, doe wudden se al 'n bitsje deilis,
want hij strook it o soa dun üt, en dat
mvt oek fansels, mar sij seit heeltyd weer:
„it mvt dikker, want it skynt
noch üt 'n
blauwens.' Mar dy stoelen waren soa glad,
daar kon hy noait skrep op houwc. Afijn,
se kwammen klaar en hij gaet middachs
nae de Murk toe nae syn setangels. Wat
het nou dy frou te doen? Dy haalt noch
sun buske en dy strykt se noch es omraak
in, want dat güd waer soa mar drooch,
sei
se. En nou Sundachmiddach kwam it groate
drama. Haha. met de mets."
„Nou," zei Rikus, „doe satten se niet

butendeur, wel?"
„Né ju, in 'e kamer, flak bij 't toestel hé,
krek as wy allegare. ja, as de hele stad,
sech mar, ja. as it hele laan."

Verschillende sprekers: „Ja, jawis, wat
anders."
„An 'e rust toe." zei Tippersma, „doe
bleef alles igael. Mar doe eefkes later, na
de rust, wudt it twee-één foor de Bels hé?
Nou, we hewwe it allegaar metmaakt hé.
je

waren beroerd. Mar

je drage it ongelyk,

mar hij, buurman, ry kon it in 'e hüs niet
goed make, hij is seneachtich. dat hij dwaelt
ut e kamer wech en hij fait in 'e bleek
del op su'n wit stoeltsje. As 'n blok. „Fergemi", seit hy, „nou kan Abc noch allienich

mar ütkomst bringe
"
Sprekers: „Nou, nou dat is toch soa
dat was de waarheid. Abc de earste en de
laeste
"
„Jawis ju, mar doe eefkes later doe flycht
syn frou butendeur en
goal"
roept: „goal
en hij sal overend, oek overstuur, en
ïerd..... daar blyft dat witte stoeltsje
dat blyft hem an syn derrejerre hangen.
Ja, hangen
Soa kleefde dat kring
hij daanste evenstewel de bleek deur
"

—

„Sust wel lige."
„Né, wrachtich niet

bedurven
guldens

—"

fyftien

—

de hele broek
en twintich

punten

„Haha", zei Rikus, „wat sal hy hem ansteld hewwe?"
„Wie, dy buurman? Niks hoar! Dy seit:
„Nóch su'n broek bedurven, as se mar één
puntsje winst make." Nou, dat is er niet
fan komen. En hij wist doe noch niet, dat
syn frou de saak ferknoeid hadde. Mar
dochs, de ferve is niks waerd, nikster. It
is trillebil, daar wü ik op wize."
„Ja," zei Krine, „och hearken, hearken
en dat leit him an de Sou-fjetten
ik
mvt lache."
B a.

—

Een bezoek

de Zuivelfabriek
te Langezwaag
aan

Een geschiedenis

van

melk, kaas

en bacteriologie

Dag in dag uit worstelen de huisvrouwen met het melk-, boter- en
kaasprobleem. Met de uiterste voorzichtigheid wordt 's morgens en
's avonds een dun laagje boter op het brood gesmeerd en af en toe
krijgen 'e leden van het huisgezin een stukje kaas.
Boter en kaas zijn ondanks de schaarste, producten geworden, die
we in ons dagelijks leven moeilijk meer zouden kunnen missen.
Een boterbon plus geld en we hebben weer een pakje boter en hetzelfde geldt voor de kaas. Maar de weg van melk tot producten is
langer en moeilijker dan menigeen zich wel voorstelt.
Koe wordt op de zuivelfabrieken boter en kaas gemaakt, wat geschiedt er op deze fabrieken op het gebied van de bestrijding der
ongewenste bacteriën en wat zijn de moeilijkheden,
waarmee iedere
onderneming
en dus ook de zuivelfabrieken
tegenwoordig te
kampen heeft.

—

—

Het hart van het bedrijf.
Het laatste proces in de kaasbakken
vindt
hierna plaats. Weer voegt men waop
vragen
Om
deae
een antwoord te
zoeken, brachten we( een bezoek aan de ter toe, dat nu een temperatuur van bogr. heeft. Hierdoor trekt het netzuivelfabriek te Langezwaag. Vroeg in de ven 30opnieuw
samen en de eerste epimorgen rookt reeds de schoorsteen, die werk
sode
van
de
kaasgeschiedenis
is achter de
trots boven het nog rustende dorpje uit- rug.
steekt. Nijvere handen gooien met melkDe glibberige massa, die nu uit de bakbussen en het is een lawaai van belang. ken wordt gehaald, lijkt
op alles, beWe werden zeer hartelijk ontvangen en halve op kaas.

.

stof, die zich met de melk heeft ver-

mengd, kunnen ontkleuren. Hoe meer
schadelijke bacteriën in de melk, hoe
sneller de kleurstof verdw-ijnt. De flesjes
melk met kleurstof worden in een broedstoof geplaatst en op gezette tijden worden de ontkleurde „deelnemers" verwijderd. Wie bij de eerste schifting uitvalt,
wordt geplaatst in klasse vier. De twee-

de zending komt in klasse drie enz.
De reukproef
de naam zegt het
reeds
is niet zo ingewikkeld. De melk
wordt geroken om te constateren of ze
ook naar „kuil" riekt. De oorzaken zijn
te zoeken in het voeren van het vee met
te veel kuil, de aanwezigheid van kuil
in de stal of het vlak voor het meiken
met kuil voeren van de koeien. Deze
reukproef is van groot belang, omdat
melk met een „kuilreuk" boter met een
kuilreuk kan veroorzaken en dat is niet
aangenaam voor de kopers van de boter
en onduldbaar voor de fabriek. Overigens bewandelt men met het klassificeren
van de reukproef dezelfde weg als bij
de reductaseproef. Veel kuillucht: klasse
4, een beetje minder: klasse 3, enz.
Busseninspectie is het derde vak op
het „melkrapport". Ook dit woord spreekt
bijna voor zichzelf. De busseninspectie
geschiedt op ongeregelde tijden (natuurlijk) op de melkontvangst-afdeling. Beoideling: schone bus: klasse 1, erg vuile
bus: klasse 4.
Vuilheidsproef. De nog overgebleven
melk wordt door een wat gegoten en het
in de melk aanwezige vuil blijft op die
wat achter. Eenvoudig en toch doeltreffend. Wat de beoordeling betreft, hierop
gaan we niet in.

—

—
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welwillend in de fabriek rondgeleid door
Na gezuiverd te zijn wordt de subde heren Bekkenkamp en Schuitenmaker, stantie in vaten geduwd en slinkt hierdie ons allerlei vertelden over de zuivel- in tot iets, dat inderdaad aan de onderindustrie.
Het klassificatiecijfer van de vier
kant de vorm van een kaas heeft. Uit de
proeven wordt aangetekend op een lijstje,
De Stork-stoomketel is eigenlijk een vaten en op de kop er weer in, is de 2de
van de belangrijkste gedeelten van de bewerking. Andermaal wordt de kaas uit waarna het eindresultaat wordt berekend.
fabriek. In vroegere jaren gebruikte men de vaten gehaald, in kaasdoeken gepakt, Is alles „dik in orde", dan komt de melk
voor het verkrijgen van de benodigde voorzien van een merk en onder de pers in klasse 1, hetgeen een toeslag van 2 %
stoom de z.g. Cornwall-ketei, die echter gelegd. De kaas is klaar
tenminste van de melkprijs per kg. betekent.
Klasse 2 krijgt de melkprijs uitbetaald
de laatste tijd meer en meer het veld bijna, want afleveren gaat zo niet. De
toeslag of kortingen.
zonder
weg
product
veelgeplaagde
moet ruimen voor het
van de
„wrongel"
van Stork.
Klasse 3 moet genoegen nemen met de
De voordelen van deze laatste ketel zijn, leidt nu naar de opslagplaats, waar de
15 dagen mag uitrusten van de melkprijs minus 2 % van de melkprijs
dat hij veel minder ruimte inneemt dan kaas
zijn voorganger, intensiever stoom levert vermoeienissen. Na 12 dagen wordt ze per kilogram, terwijl klasse 4 een korting
en practischer geïsoleerd is. De buiten- echter weer even gestoord, doordat ze van 5 % te beurt valt.
Dan is er nog een proef, die wel de
wand van de ketel is bekleed met een op de weegschaal komt. Het gewicht
moeite
waard is om te vermelden, de
genoteerd
nog
dagen
en
drie
mag
uiterst dunne laag staal. Ondanks het' wordt
cedimentsproef.
feit, dat in de ketel een temperatuur van ze verder indrogen. Niet te veel echter, z.g.
10 cc. melk wordt gegoten in een
enkele honderden graden heerst, is de want het zojuist genoteerde gewicht is puntig
uitlopend buisje. Dit buisje wordt
gewicht,
het
waarvoor
ze
wordt
afgeleoppervlakte van het staal koel, doordat
een
kwartier
gecentrifugeerd met een
De kunst is nu dus er voor te zorzich onder deze laag een 12 cm. dikke iso- verd.
gen, dat de kaas de laatste drie dagen toerental van 1200. Door de middelpunt
latielaag bevindt. Dit betekent, vergele- weinig
vliedende kracht komen de bacteriën en
ken bij de Cornwall-ketels, een grote verlir of niets meer van haar gewicht de ettercellen in het puntige uiteinde van
verbetering, aangezien de laatste soort
Na de 15e dag wordt ze afgeleverd het buisje terecht. De melk wordt af gebestond uit een dikke laag steen, die en u krijgt er een stukje van op de kaas- goten en met een platina-naald strijkt
iedere morgen opnieuw moest worden bon.
men de aanwezige ettercellen en bacteverhit, voordat de warmte in de ketel
riën
op een objectglaasje. Dit glaasje
De poedermachine. wordtuitopgestuurd
productief kon worden.
naar het laboratorium,
Samen met de electro-motor, vormen
We komen nu in de volgende afdeling, waar men de uitgestreken substantie ondeze beide machines de „ademhalings- waar men melkpoeder vervaardigt. Twee derzoekt o. a. op uierontsteking.
organen" van de gehele fabriek; de walsen, die beide door stoom worden verDe uitslag van deze proef heeft geen
stoomketel zorgt voor stoom en de eïéc- hit, draaien langs een buis, die voorzien invloed op de Massificatie van de melk,
tromotor voor de benodigde hoeveelheid is van een grote hoeveelheid gaatjes. In maar dient alleen om de stalcontroleur,
stroom.
deze buis perst men de melk, die tot die 's morgens een bezoek brengt aan de
melkpoeder moet worden verwerkt. De stallen waar „het niet deugt", belangDe melk komt binnen. melk dringt door de gaatjes en komt te- rijke aanwijzingen
te geven. »
De ene melkwagen ha de andere komt recht op de hete walsen, v/aardoor het
Het resultaat? % gedeelte van de aandoor het hek en houdt stil voor de melk- vocht verdampt. De poeder blijft op de gevoerde melk in Langezwaag komt in
ontvangst-afdeling. Met een recordsnel- rollen achter en wordt verwijderd door aanmerking voor kwaliteitstoeslag, m.a.w.
langs deze rollen bevestigd mes. % van de aangevoerde melk wordt geheid worden de bussen van de wagens een
op de afdeling geslingerd en even snel Malen en zuiveren van het aldus ver. plaatst in klasse 1. Verder commentaar
verdwijnt de inhoud in de daarvoor be- kregen product komt voor rekening van is eigenlijk overbodig, maar toch willen
stemde reservoirs. Uit iedere zending een bij de poedermachine geplaatst ap- we aan de hand van enige cijfers nog
melk wordt een monster genomen, waar- paraat.
even duidelijk maken, dat Langezwaag
op we straks nog nader terugkomen.
belangrijke successen heeft gereeds
Kwaliteit no. 1. economie no. 2.
De lege bussen worden op de kop op
boekt. De Z.K.B, gaf het vorig jaar de
Het is nu wel duidelijk, dat een van de volgende uitslag van het kwaliteitsbeooreen afdruiprek geplaatst, hetgeen betekent, dat er jaarlijks vcor duizenden voornaamste dingen in een zuivelfabriek deling van de melk: Frico 8,31, andere
guldens voor vernietiging wordt behoed. het verkrijgen van boter, kaas e.d. is. Er fabrieken in Friesland 7,64, Friesland
leder lid van de fabriek krijgt de aan- zijn echter nog meerdere factoren, die totaal 8,00, Drente 8,00, Nederland 7,3,
tekening voor de hoeveelheid melk, die even zwaar wegen.
Langezwaag 8,31.
In de allereerste plaats moet het in de
hij geleverd heeft. De melk wordt niet
Cijfers, die nogmaals duidelijk lafabriek geproduceerde van uitstekende ten uitkomen, dat Langezwaag reeds lang
gemeten, doch gewogen.
kwaliteit zijn. Dat is punt 1. Een tweede op de goede weg is door de stelregels:
Het pasteuriseren. belangrijke factor daarentegen is het 1. prima kwaliteit; 2. zuinig, maar verzuinig draaien.
standig draaien; 3. op de duur trachten
De melk, die dus is gewogen, verdwijnt
Om een voorbeeld te noemen: Boter het verschil in melkontvangst tussen zohier door buizen in de fabriek om te
ge- mer en winter tot een minimum te reduworden gepasteuriseerd. Voor deze be- wordt er op het ogenblik weinigregemaakt,
omdat
het
streven
van
de
ceren, om zodoende te komen tot regelhandeling zijn verschillende mogelijkheop minder boter maar meer matige fabricage.
den. In de eerste plaats kan de aange- ring berust
kaas, melkpoeder en condens.
voerde volle melk direct worden behan- volvette
ook de reden, dat de kam in
Dit
is
dan
deld. Ze wordt hiervoor op een temperavoor de tegenwoordige tijd
tuur van 80 gr. gebracht en in de pas- de fabriek
te
is. Men vangt nu echeigenlijk
groot
teur geleid. Deze behandeling betekent
vliegen in één klap door één
dus, dat melk en room direct worden ge- ter twee
zendingen room.
pasteuriseerd. Daarna kan de room van keer te kamen van twee
Dit
veel
werk
omdat de kam
bespaart
de melk worden verwijderd. Een tweede
behoeft te worden
eenmaal
nu
slechts
mogelijkheid is, dat men voor de behan- schoongemaakt en tweedens betekent het
deling melk en room van elkaar scheidt, zuiniger draaien.
Dereis en de balevenis en van J.A.van der Meer, vo rmalig logementhouder opDeDrie Romers'teRo rdahuizum
waarna beide producten afzonderlijk in
Langemen
in
kwaliteit,
daar
kan
De
de pasteur verdwijnen. De gepasteuri- zwaag
niet over klagen. Nog slechts korte
seerde melk kan nu echter niet worden tijd geleden werden in de fabriek twee van een
naar
gebruikt voor het maken van kaas, om- diploma's uitgereikt, één voor fabricage
dat men dan niet verder mag verhitten van boter en één voor die van kaas. Dat
dan tot 73 gr.
voor
zegt o.i. meer dan genoeg.
De boterbereiding.
Moeilijkheden.
Vanuit de pasteuriseer-afdeling komen
Hoeveel melk wordt er nu per dag
we bij de boterbereiding. De bewerkte aangevoerd?
ons in het genot van geroom. die uit de afdeling komt, die we
Dit is een vraag, die natuurlijk moeilijk Wij mogten
zo juist hadden verlaten, komt door een beantwoord kan worden, 's Zomers is de zond te zijn dan ook hartelijk verheubuizenstelsel de boterafdeling binnen en hoeveelheid veel groter dan 's winters, gen, uitgezonderd onze knecht SIEwordt in bakken geleid. Hierin blijft de maar vorige week werd er per dag ruw BRAND DE HOOP. Deze kreeg, na dat
room enige tijd, waarna hij naar de kam geschat 12.000 liter aangevoerd.
wij 3 weken op zee geweest waren, eene
wordt gevoerd. „De kam is voor de huilevering is voor de fa- erge pleuris. En tot overmaat van smart,
verplichte
De
dige productie eigenlijk veel te groot", bricage
van de zuivelproducten een grote was er geen
aan boord, dat eigenvertelde de heer Schuitemaker ons en handicap. De ene dag moet er standaard- lijk op zulk docterreis,
eene
eu met zoo veel
natuurlijk wilden v/e weten, waarom dat melk geleverd worden en de andere dag
onverantwoordelijk
volk
is.
het geval is. We komen hierop echter eist men ondermelk. Dit betekent, dat
hadden
Gelukkig
wij
het
een en ander
terug.
eveneen
nader
straks
men in het eerste geval geen room kan
voorzorg,
De boterkoelcel, die we bezochten, krijgen
tot
of
om
in
nood
te gebruiken
het
en
in
geen
dus
boter
werkte niet. omdat het momenteel niet tweede geval wordt de kaasproductie medegenomen. Op raad van eenen doenodig is. 's Winters moet de boter „smeer- Stop£ï6Z6t.
ter hadden wij eene goede partij mosbaar" worden afgeleverd
en hiervoor
ligt de boterfabricage op het terd, dat in gevallen van ontsteking als
Gemiddeld
heeft men dan heus geen koelcel nodig —, ogenblik tussen de 900 en 1100 kilo per dit was, aangewend moet worden als
maar 's zomer wordt de koelcel in wer- week.
een pap. Wij waren eerst wel met onze
king gesteld, omdat er bij de winkeliers
reeds opmerkten, is de hoe- zieke verlegen, doch door het aanbrenZoals
we
nog geen vraag blijkt te bestaan naar veelheid melk 's zomers belangrijk hoger
gen van mosterdpappen op de borst,
pakjes gesmolten boter.
dan 's winters, maar het ongelukkige van kwam er verligting, en ook weldra door
De kaasbereiding. het geval is, dat de verplichte levering
niet aan stoort, 's Winters wordt Gods zegen herstelling.
Voor en in de oorlog werd er zowel zich daar
Aardappels, rijst, scheepsbrood, witte
gedeelte van de aangevoerde
groot
20 %, 40 % als volvette kaas gefabriceerd, een
spek en vleesch, waren onze
boonen,
melk opgeëist en 's zomers blijft de famaar tegenwoordig is het volvette, wat briek met een groot kwantum zitten. Het levensmiddelen.
de klok slaat. Voor de huidige kaasberei- personeel is echter in aantal aangenomen
Bovendien hadden wij in Havre een
ding is men dus uitsluitend aangewezen
tijdens het drukke seizoen het werk vat wijn, inhoudende 260 flesschen, voor
om
overgaan
op volvettte melk. Voordat we
te kunnen" en het gevolg is, dat er 25 Gulden aangekocht en mede aait
tot de „kaasbereiding" nemen we onze „af
in
de
winter weinig te doen is. Het fa- boord genomen.
terug
paslezers even weer mee
naar de
briekspersoneel
bestaat uit 25 man en
teuriseer-af deling.
Dit kwam ons uitermate te pas, dewijl
zijn er verder nog enige monsternedan
geproworden
Wanneer er kaas moet
het
water op het laatst vrij slecht begon
duceerd, dan word de melk in de pasteur mers en melkrijders.
te worden.
behandeld. De temperatuur mag echter
De Z.K.B.
Wij gebruikten met ons gezelschap
niet tot 30 gr. worden opgevoerd, maar
lanKwaliteitsbeoordeling!
dagelijks
Zuivel
Een
3 M flesch van dat edel nat,
moet beneden de 74 gr. blijven. Daarna ge naam met een grote betekenis. Lange- dat ons bijzonder
goed was. Ik raad
wordt de behandelde witte vloeistof
waar
de
zuivelfabriek,
zwaag
bezit
een
ieder
aan
zoo
te
wanneer hij eene*doen,
kaasafdeling
gevoerd.
naar de
wordt uitbetaald naar kwaliteit. Dit lange zeereis onderneemt.
In grote reservoirs eindigt het bestaan melk
gebeurt lang niet overal en dat is zeer
Ónze kapitein was een Franschman,
van de melk. De kaasmaker voegt een te
betreuren. Er doen wel geruchtsn de al op jaren, stroef en weinig vriendelijk,
hoeveelheid kaasstremsel toe en wacht
dat binnen afzienbare tijd de kwa- doch niet kwaad van inborst. Om zijn
dan rustig een half uur. Door de inwer- ronde,
wettelijk zal worden
liteitsbeoordeling
king van het stremsel vormt zich in de
Dat
is
ook nodig, wil men ontzag te bewaren, kon hij ook niet gedoorgevoerd.
bij
netwerk,
dat
temmelk een soort
een
meenzaam met de schepelingen en de
peratuur van ongeveer 30 gr. een steeds voor de export in kwaliteit kunnen conomgaan; hierbij kwam nog,
passagiers
tegen
curreren
de andere zuivelbereidencompactere vorm aanneemt.
de landen. Wanneer echter de verplichte dat vele passagiers eigenlijk gemeen
Is het half uur verstreken, dan worden kwaliteitsbeoordeling een feit zal wor- volk was, inzonderheid de Duitschers.
de beide roerapparaten, die werken als den, dan is de zuivelfabriek te Lange- De Franschen waren beter, ook meer
messen, langzaam in Werking gesteld. De zwaag een der fabrieken, die een belangzindelijk, vrolijk en spraakzaam. ABRAgestremde melk wordt hierdoor in stukrijke voorsprong heeft.
HAM kon al spoedig met de Franschen
delen
afzonderlijke
gesneden
ken
en deze
Zuivel Kwaliteitsbeoordeling. Wat benemen door het samentrekkende net- tekent het precies en wat zijn de voorde- teregt, en door zijne muzijk kwam hij
werk een vastere vorm aan. Het „mes" len?
wel eens met den kapitein in aanraking.
begint vlugger door de massa, die „wronGij begrijpt uit dit alles wel, dat de
Om antwoord te geven op deze vraag
gel" wordt genoemd, te snijden en het gaan
juist niet prettig was; zij is mij
zeereis
weer terug naar de monsters
netwerk trekt zich in de kleiner worden- melk, we
ook
afgevallen, want ik heb er altijd
niet
bij
ledigen
die
het
der
bussen
werde deeltjes steeds meer samen. Het over- den genomen.
zwaar
tegen
opgezien.
voegt
tollige vocht loopt eruit en dan
Z.K.B,
dagen
zijn
wij op zee geweest, n.l.
lid
47
Van
ieder
eist
de
iedere
week
gevolg,
met
het
dat
toe,
warm
water
men
Junij
een
halve
liter
melk.
Deze
melk
wordt
van
den
5
nog
tot den 21 Julij, toen wij
meer samentrekt. Door
de wrongel
middel van schuif- en drukplaten krijgt onderworpen aan een reeks van proeven, te New-York aan wal gekomen zijn.
Behalve het onaangename van zulk
de substantie nu een enigszins vaste die we stuk voor stuk in het kort even
vorm en tevens verdwijnt het nog aan- willen behandelen.
eene reis, als passagiers, en dan zoo talwezige overtollige vocht door buizen in
De reductaseproef. Bij een hoeveelheid rijk, heeft de zee ook hare bekoorlijkde vaart.
melk wordt blauwe kleurstof gevoegd. heden. Het zien aankomen van schepen
Met het vocht blaast echter ook de Daarna wordt het mengsel van melk en in de verte, het passeren van dezelve,
melksuiker de aftocht. De melksuiker is kleurstof gebracht op 37 gr., de z.g. op- de vreemde en groote visschen en aneen der grootste vijanden van de kaas, timatemperatuur voor bacteriën. De in
omdat zij het is die alle mogelijke ziek- de melk ongewenste bacteriën hebben dere zeebewoners, dit alles gaf dikwijls
de eigenschap, dat zij de blauwe vloei- eene aangename afwisseling. Maar boten in de kaas veroorzaakt.
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Ontslag D.U.W.-arbeiders.

HUNNEBED

Wat betekent het woord

Door het lid van de Tweede Kamei%
de heer Haken, zijn aan de minister van
Sociale Zaken de volgende vragen gesteld:
HOE HET DRENTSE VOLK ER OVER DACHT
Is" het juist, dat aan alle arbeiders die
langer dan 26 weken onafgebroken in de
Het „arme Drente" kan zich beroemen nog dikwijls gebeezigd wordt voor Lijk;
D.U.W. werkzaam zijn, ontslag is aan- op het bezit van iets, dat geen van de immers men noemt, zo in de Provincie
gezegd?
andere provinciën herbergt: 54 hunne- van Groningen, als in dit Landschap, ca
bedden,
de helft van het aantal, dat Dren- mogelijk elders meer, dat kleed, hetgeen
juist,
dat
deze
arbeiders
thans
Is het
aantrekt,
worden opgenomen in de sociale bij- te eens heeft bezeten. Verdeeld in twee men een gestorven Lichaam
grote groepen, welke eensdeels de Honds- een Heenekleed, dat is een dood- of iijkstandsregeling?
volgen, anderdeels de heuvelruggen kleed. Hoe gemakkelijk valt het nu niet
Is het de minister bekend, dat dit een rug
rond
Havelte in het Zuid-Westen der te begrijpen, dat "het woord Huine, gelijk
belangrijke inkomstenvermindering voor provincie,
vormen zij een buitengewone ik vermoede, van een plompe uitspraak
deze arbeiders ten gevolge zal hebben? bekoring voor
het Drentse landschap der voortkomt, in dewelke de ui voor e eom»
De heer Haken vraagt bedoelde maat- hoge, boomrijke
zandgronden, welke zo wijlen wordt gehoord, en dat onkundige
regel ongedaan te maken.
fraai contrasteren met de aangrenzende pennevoerders, in het schrijven, niet de
schrijfwijs, maar het geluid der uitsprake
Aantal verkeersongevallen neemt heidevelden.
Eigenlijk maken wij ons schuldig aan hebben nagevolgd, zulks dat van Heeneeen onjuistheid: ook de provincie Gro- bed, dat is Lijkbed, rust- of begraafplaats
nog steeds onrustbarend toe.
ningen kan bogen ep
hunnebed, en Huine en Hune, of volgens anderen, HunDe nuchtere cijfers van het Centraal wel dat te Noordlaren. een
Maar
dit kan men nebed gemaakt is."
Bureau voor de Statistiek spreken een geografisch zonder meer tot de Drentse
Hoe aardig ook gevonden, taalkundig
duidelijke taal. Ontstellend zijn de cijfers Hondsrug-groep
zijn tegen deze etymologie ernstige berekenen.
Noordlaren
die vertellen van het enorm groot aan- vormde oorspronkelijk één geheel met de zwaren in te brengen. Bovendien vindt
tal verkeersongelukken, dat in dit kleine Drentse zusterdorpen Mid- en Zuidlaren
men nimmer een andere klinker dan de
land plaats vindt. Dezer dagen hebben en werd eerst in
u, lang of kort, noch in geschriften, noch
latere
Middeleeuwen
de
de dames van de Verkeersstatistiek een- volgens een vrij willekeurig getrokken in de volkstaal. Daar komt bij, de benavoudige optelsommen gemaakt van alle grenslijn, mét de stad Groningen, losge- ming „hunnebed" is geenszins tot Drente
ongevallen, die in 1947 onherstelbaar maakt uit het Drentse territoir, dat aan beperkt. Ook in de Harz kent men ~Hunleed veroorzaakten.
ebetten" en „Hünegraber", daarnaast
de Utrechtse bisschop bleef.
Men kwam tot de ontstellende slotHoewel men reeds in de 16e eeuw in ook „Riesenbetter" en „Riesengraber" gesom, dat in dat jaar 39.147 (negen en der- enkele geschiedkundige werken melding noemd. Veelvuldig stoot men in Overijsel,
tig duizend één honderd zeven en veer- maakt van de Drentse hunnebedden en Gelderland, Oldenburg en Westfalen, op
tig) ongevallen in Nederland plaats gre- deze een hoge ouderdom toeschrijft, wist namen als „Hunnensch'ans", „Hunnenpen. In 1946 bedroeg dit aantal zes en men er eigenlijk tot ver in de 19e eeuw steenen", „Hunnenkamp", „Hunnenberg",
twintig duizend vijf honderd en één. Een weinig meer van te vertellen, dan op zich- waarbij het steeds gaat om praehistorivermeerdering dus van 50%....
zelf niet onaardige, maar wetenschappe- sche monumenten over wier ouderdom en
In 1947 werden bij deze ongevallen lijk vrij waardeloze legenden, onder het bedoeling men in het duister tastte, of om
894 mensen gedood, 6.923 personen kre- volk verbreid. Eerst de onderzoekingen bepaalde, uiterlijk niet zozeer opvallende
gen ernstig letsel, terwijl 6.588 mensen er van Dr. Holwerda in het begin dezer percelen grond, waarover vage overlevemet lichte verwondingen afkwamen.
eeuw, zo gelukkig ingezet in de beide ringen wonderlijke zaken wisten te verEr hapert blijkbaar nog veel aan de hunnebedden ten Westen van Drouwen, tellen. Het ligt daarom voor de hand, dat
stuurmanskunst van automobilisten, aan spoedig gevolgd door de vele en nauw- men op een zeker tijdstip de bouw van
verantwoordelijkheidsgevoel
het
van keurige opgravingen van 'Prof. van Gif- al deze geheimzinnige monumenten is
wielrijders en voetgangers, die het ver- fen, hebben meer licht kunnen versorei- gaan toeschrijven aan een even geheimkeer telkens en telkens weer in gevaar den over het doel van de hunnebedden, zinnig volk, het legendarische Reuzenvolk
brengen, de oorzaak zijn van veel el- alsmede het tijdstip, waarin zij moeten der „Hunnen".
lende, van onherstelbaar verlies. De waar- zijn opgericht.
De bekende Johan Picardt,
Maar zelfs de nauwgezette en breedschuwende woorden ~Rijdt met verstand,
de schrijver van „Korte beschrijving van
de dood loert langs de kant", mogen voor opgezette onderzoekingen, waaraan Prof. eenige
vergetene en verborgen antiquiteivele weggebruikers een ernstige stimu- van Giffen de Drentse hunnebedden heeft ten der Provincies en landen, gelegen
lans zijn om voorzichtig te rijden, voor onderworpen, hebben niet alle sluiers tussen de Noordzee, de IJssel, Emse en
duizende mensen is hot blijkbaar een kunnen wegnemen, welke de wenteling Lippe",
enz. meent ook reeds (1660), dat
holle phrase die men amper ziet en ze- der eeuwen om deze „onbesuisde steen- de bouwers
der „hunnebedden" reuzen
hopen"
heeft geweven. En al weten wij
ker niet ter harte neemt. Misschien zou
waren, „grouwzame reuzen, die in deze
uit
de
nu
van
Prof.
van
publicaties
vaertig
duiGiftoevoeging
de
van het cijfer
fen, dat de hunnebedden gebouwd moe- landen zijn gekomen uit Gothia, Zweden,
zend meer indruk maken.
ten zijn omstreeks de helft van het twee- Noorwegen", welke „in de woeste NoordHet Dagblad. de duizendtal
jaren vóór het begin onzer sche landen gekomen zijn uit Azië, uit
het land Canaan". Blijkbaar kwam hij
jaartelling
door
een bevolking, welke het tot
De opsporingswerkzaamheden naar nomaden leven reeds
deze stellige uitspraak, doordat hij
vaarwel had gezegd meteen
aan de Hunnen dacht; elders deelt
wrakken op de zeebodem.
en leefde van wat haar akkertjes op- hij in zijn
werk mede: „Anno Christi 435
Er worden nog regelmatig opsporings- brachten aan gerst en tarwe, aan de oe- zijn de Noormannen, namelijk Gothen en
werkzaamheden verricht naar wrakken vers van meren en stroompjes in het toen Noorwegers, die men Hunnen begost te
op de zeebodem. Na de opsporingen op nog bosrijker en vochtiger Drente, er zijn noemen, met eene groote scheepsvloot
het Uselmeer is men thans bezig met het nog genoeg onbeantwoorde vragen over- gevallen en geland in Groningerland en
onderzoeken van de bodem van het Mars- gebleven, .dat wij ons, gezeten op een zijn voor Gronenborg gepasseerd, valdiep nabij het Schulpegat. Men neemt van de thans veelal eenzaam gelegen lende in Drenth, rovende en met haar
aan, dat zich aldaar nog een aantal wrak- „keijensloten", aan allerlei overpeinzin- slepende al wat zij aanpacken kosten".
gen kunnen overgeven, hoe het leven van
ken bevinden
Met recht kan men hier beweren, dat
die voorgeslachten wel moet zijn geweest,
Zo is het opnemingsvaartuig „Hydro- wier
al
te grote geleerdheid Picardt tot razerverlangen
graaf" aldaar bezig met het onderzoek. dergelijke stenenhet was nate hun dood in nij heeft gevoerd! Hunnen, Noormannen,
kelders
worden be- Reuzen en Hunnebedbouwers, het is één
Enige malen is men reeds op iets gestuit graven.
bij het afdreggen van de bodem, doch men
De naam „hunnebed" had moeilijk ver- pot nat bij hem.
heeft nog geen zekerheid over hetgeen beterd
Niet onbelangrijk zou het zijn te_weten,
kunnen worden: wie bedenkt een
zich daar nog zou kunnen bevinden. Bageheimzinniger naam voor zulk een ge- of de vage denkbeelden over de Hunnen,
halve de „Hydrograaf" is ook hr. mr. heimzinnige
zaak als kunstig opgesta- zoals wij die in het werk van Picardt
„Hy 4" in het Marsdiep aanwezig voor- pelde
zagen en die ongetwijfeld
stenen,
welker zwaarte elke mens weerspiegeld vóói*
deze opsporingswerkzaamheden, die in verbaast?
hem reeds onder het
vele eeuwen
deze dagen zullen worden voortgezetleefden,
oorsprong vinden in
volk
hun
Men heeft in deze naam meer willen
geschiedboeken,
Middeleeuwse
óf nog teGetuige kreeg pen op de (wijs)neus. vinden, dan er in te zoeken viel.
ruggaan op de Germaanse zangen, die
Johannes van Lier. hun onderwerp hadden gevonden in de
Als getuige opgeroepen in een zaak
tegen een luitenant van de Staatspolitie, die in 1756 een voor die tijd zeer ver- figuren, welke op de voorgrond traden
die zich voor het Amsterdamse Gerechts- dienstelijk onderzoek verrichtte in de in de felle strijd met de Hunnen, het deels
hof moest verantwoorden, weigerde mevr. zgn. grafkelder te Eext (een bijzondere Aziatisch, deels Germaanse volkencongloChr. letswaard—Busch verklaringen af te vorm van hunnebed, tot dusverre in meraat, dat de Westerse beschaving op
leggen. Zij beriep er zich op, dat de bij- Drente niet elders aangetroffen) en waar- de scheiding van de vierde naar de vijfzondere rechtspleging ongrondwettelijk is. van het fraaie verslag zijn waarde niet de eeuw onzer jaartelling aan de rand

'

.

Mr. Mijnlieff, president, zeide hierop: heeft verloren, schrijft in zijn „Oudheid- van de afgrond heeft gebracht.
Hoe het ook moge zijn, duidWlJß 1:
kundige Brieven" het volgende (p. 24):

„Ik wens niet te discusseren over de theorieën van prof. Pootjes" De getuige bleef
bij haar standpunt en werd in arrest genomen en in gijzeling opgesloten wegens
het weigeren de door de justitie verlangde eed af te leggen.

wel dat er vele eeuwen moeten zijn verlopen, vóór ook de Hunnen voldoende
omsluierd waren geworden, dat zij het
peetschap over de stenen bedden konden
Gemeenebest, dat het oude woord Heene aanvaarden!

„Ik denke dierhalven om eene andere
en zeer eenvoudige naamreden van deze
steenhopen, 't Is aan niemand onbewust,
althans in dit gedeelte van ons dierbaar

H. H.

Van Albany zijn wij per spoortrein
naar Buffaloo gereisd, een afstand van
150 uur, in den tijd van 24 uren, voor
5 dollars de persoon. Een dollar is f 2,50
Cts., heeft ook 100 Cents, ieder 2K Cts.
hollandsch.
Den 24 Julij kwamen wij te Buffaloo
aan. Deze stad is nog maar kort aangelegd, doch neemt sterk toe. Hare ligging
brengt daartoe veel bij, want deze is
uiterst schoon en interessant aan het
meer Erie.
Den 25 Julij, des avonds, zijn wij met
kend.
de
schoone en groote stoomboot Amerika
In de schemering van den morgen op
gevaren
tot Chicago, gelegen in de staat
Julij
wij
den 21
naderden
het Staten
Michigan.
in
de
mond
der
van
Newrivier
eiland
Vork. Weldra kwam ons een aangename Deze vaart loopt over de meren Erie,
een afstand van nageur tegemoet, en in de verte noorden Huron en250Michigan,
uren. Wij deden deze rei:;
wij de honden blaffen en de hanen genoeg
in 4 dagen en kostte de persoon 3 dolkraaijen.
De indruk, die dit alles op ons maakte, lars.
Wij meenden eerst over Delroit te
kunnen wij niet beschrijven.
doch een Hollansch Heer in Bufreizen,
Langzamerhand naderden wij het eieenen
VAN DER PEUL, ried ons
faloo,
land. Vervolgens kwamen de doctoren
af',
welken
dit
raad wij later ontdekten,
om
gezondheid
aan boord,
de
te onderzoeken. Nadat alles goed bevonden was, dat goed was.
Van Chicago zijn wij wat terug gereisd
mogten alle passagiers aan wal gaan.
naar
Grandhaven, alwaar wij den 1 AuWij lieten evenwel de geheele troep
vooruitgaan en wachtten tot de laatste. gustus aankwamen. Hier hebben wij
kamer gehuurd en ons voorloopig
Daardoor ontkwamen wij aan de lastige eene
gevestigd.
opdringers en redden ons uit de handen
Gij kunt wel begrijpen, dat wij ons nu
van bedriegers. Op ons gemak konden
op
ons gemak gevoelden, na eene reis
wij nu alles ontschepen, en tevens naai
van
57 dagen.
logement
komen.
het
In New-York namen wij intrek bij een Den volgenden dag zijn VAN DER
Hollandschen logementhouder, eenen MEULEN en ik naar Do. VAN RAALTE
ALBERS, van Almelo afkomstig. Hier gereisd om inlichting te bekomen, of om
hadden wij het goed en werden ook zeer land te koopen.
VAN RAALTE legt hier een stad aan,
wel behandeld. Den volgenden, avond,
den 22 Julij, zijn wij met de groote in welks nabijheid de meeste Vriezen
stoomboot naar Albany gevaren in 12 wonen.
uren voor % dollar de persoon. Albany
ligt 50 uren van New-York. Uit de beDr. ir. S. L. Louwes, directeur-generaal
schrijvingen weet gij zoo veel van deze
van de Voedselvoorziening, zal testeden, dat ik het onnoodig acht hier
gen
1 Juli a.s. de functie van „special
breedvoerig van te spreken. Alleen dit: advisor'"
van de
van
vreemdelijk
dat ieder
verbaasd staat de F.A.O. (Food Directeur-Generaal
and Agricultural Orgade
vele
en
groote
over
stoombooten, die nisation of the United Nations) neerlegin New-York af en aankomen, en over gen. Hij zal zijn werkzaamheden bij het
de verbazende drukte in deze groote ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening hervatten.
Amerikaansche stad.

ven alle beschrijving schoon en heerlijk
is het op- en ondergaan der zon op zee.
Dat klimmen uit de zee, of dat wegzinken in de oceaan, die pracht, die majesteit Die dit onverschillig kan aanschouwen, die daarbij koud en ongevoelig blijft, die heeft geen eerbied voor
den grooten Schepper.
Ook is het eerste gezicht van land, na
zulk een lange en ongewone reis, een
wezenlijk genoegen. De aandoening die
dit op ons had, was ongewoon en onge-

—

Middenstandscongres

Partij van de Arbeid.
Op het middenstandscongres van de
Partij van de Arbeid, hield Maandagochtend het Tweede Kamerlid drs. G. M.
Nederhorst een beschouwing over de
overheidsmaatregelen voor de middenstand.
Ofschoon spreker toegaf, dat de middenstanders op het ogenblik administratief zwaar belast zijn, ontkende hij, dat
de huidige overheidsbepalingen veel te
maken hebben met de geleide economie.
Zij zijn slechts een gevolg van de goederenschaarste. Voor goed gedocumenteerde klachten zullen de middenstanders
ongetwijfeld bij de overheid gehoor vinden. Zy zullen echter zelf de hand aan
de ploeg moeten slaan door een hechtere
en deugdelijker organisatie. Slecht renderende en- ondeskundig geleide bedrijfjes zijn niet in het belang van de middenstand. Zij kunnen slechts remmend
werken. Om voldoende te kunnen exporteren
dus ook importeren
is het
efficiënt werken van het gehele bedrijfsleven, de middenstand inbegrepen, een
eerste vereiste, aldus spr.
In de namiddagbijeenkomst sprak dr.
E. J. Tobi, die ontkende dat de Partij van
de Arbeid streeft naar socialisatie van de
middenstandsbedrijven. De betekenis van
de middenstand is in drie punten te formuleren: een belangrijke functie in handel en verkeer, een kweekplaats voor
krachtige mensen met initiatief en een
werkgemeenschap met de grondslagen
voor goede gezinsverhoudingen.
— Het zware onweer, dat Maandagavond boven N.0.-Brabant losbrak, heeft
op verschillende plaatsen brand doen
ontstaan. In Gassel en Reek sloeg de
bliksem in meerdere huizen en boerderijen. Twee daarvan brandden geheel af.

—

—

—

Het radioprogramma voor de Ne-t
derlandse strijdkrachten gaat een nieuwe rubriek openen, welke gewijd zal zijn
aan de demobilisatie en de vraagstukkeu
die daarmede samenhangen. Deze rubriek
is elke Zaterdagavond tussen 18.30 en
19.00 uur te beluisteren over Hilversum I

Karel Kwiek wordt President

5. Mopperend en tegenstribbelend
gingen de heren voor Karel uit, over
straten en pleinen, door plantsoentjes en over bruggen, totdat Karel
Kwiek hun eindelijk mededeelde, dat
ze er waren. Ze stonden voor 'n
groot huis. Toen ze op zijn kamer

waren aangeland, liet Kareltje ze
naast elkaar op de divan plaats nemen. „Zo", zei hij tevreden, „een
pracht avontuur op de late avond.
Steken de heren een sigaret op?"
Zelf nam hij er ook een uit het geopende doosje op de tafel en ging

dan behaaglijk achterover zitten in
een gemakkelijke stoel om zijn
vangst eens rustig te bekijken. „Èn
mag ik nu weten, wat mijn lieve
vrienden van mij wensen?' zei hij,
de bezoekers belangstellend bekijkend.

BERICHTEN UIT STAD EN DORP
Ds. A. J. Bouma met emeritaat

sma, onderw. te "Rotterdam; 3. J. Drenth,
leraar Ambachtsschool te Hoogezand.
Verzoek van A. Dijkstra om ontslag als

hoofd der 0.1. school te Oldelamer.
Benoeming
een hoofd der 0.1. school
HEERENVEEN. Met ingang van 1 Juli a.s. te Oldelamer.van
De
voordracht luidt: 1. S.
heeft ds. A. J. Bouma, predikant der Geref.
Wilde, onclcrw. te Woivega; 2. J. Peetkerk alhier, emeritaat aangevraagd wegens ■de
onderw. te Tjalleberd; 3. M. Kooiinvaliditeit. Kiermede zal dan een einde ko- sma,
stra,
onderw.
te Sneek.
men aan de predikantenloopbaan van een
Benoeming van een hoofd der 0.1. school
zeer geliefd en gewaardeerd voorganger.
De voordracht luidt: 1. J.
Ds. Bouma, geboren 10 Juli 1892, werd te Scherpenzeel.
onderw. te Tjalleberd; 2. A. de
candidaat in 1920 en begon zijn loopbaan Peetsma,
als predikant te St. Jac. Par. op 27 Maart P>oer, onderw. te Rijswijk; 3. J. Oppen1921. Vandaar vertrok hij naar Wanswerd. huizen, onderw. te Oldenzaal.
Benoeming van een onderwijzer aan deo.l. school te Woivega (dorp). Voorgedragen wordt: .1. Simons, onderw. te Jubberga.
Vei-zoek van A. Wuite te Noordwolde om
ontslag

als

ambtenaar

plaatsvervangend

van de Burgerlijke Stand te Noordwolde.
Benoeming
van een plaatsvervangend
ambtenaar van de Burgerlijke Stand te
Noordwolde. Aanbevolen wordt C. C. Verra aldaar.
Voorstel van B. en W. betreffende personeelsbezetting van het bureau gemeentewerken.

Alsvoren tot naamgeving

aan

straten,

ontworpen in het uitbreidingspi. Woivega.

waar hij 7

Sept. 1924 intrede deed en standplaats had, tot hij deze op 29 Jan. 1928 verwisselde met Heeren veen. Ruim 20 jaren

heeft derhalve ds. Bouma de Gereformeerde
kerk van Heerenveen gediend. Hij was daarbij een herder en leraar in de
ware betekenis yan het woord, gaf zich met volle toewijding en grote ambitie aan de uitoefening
yan zijn ambt en verwierf door zijn hartelijk, rustig en bescheiden optreden de sympathie en liefde van zijn gemeentenaren.
Dit is wel zeer duidelijk naar voren gekomen bij de viering van zijn zilveren
ambtsjubileum op 27 Maart 1945. Niet alleen uit de gemeente Heerenveen, maar ook
uit zijn beide vorige gemeenten werden
stemmen gehoord, die van grote waardering
getuigden van de zegenrijke arbeid, door
ds. Bouma aldaar verricht. Uit St. Jacobi
Parochie werd van hem gezegd: In de ambtelijke arbeid was ds. Bouma zeer getrouw.
Met de gaven en talenten, die God hem gegeven had, heeft hij gewoekerd en hij heeft
ze tot ontplooiing weten te brengen.
De kerketaad van Wanswerd bracht o.m.
naar voren: men zag in hem een man, die
'-aer bescheiden v/as. met een scherpe blik
en inzicht in de schrift, een zacht en eerlijk,
oprecht karakter. Zijn werk en omgang in
de gemeente werden zeer gewaardeerd.
Zo werd het ook in Heerenveen. Namens
de Evangelisatie van de Classis werd getuigd van zijn belangrijke arbeid alhier. Hij
werd genoemd geen man van veel en drukke woorden, maar van rustige en weloverdachte daden. Er werd gesproken van de
ereplaats, die hij ongezocht inneemt in de
Classis, in de provincie en op de Synodes.
Ds .Bouma heeft gewerkt, zolang het hem
"°gehjk was en menigeen zal het betreuren,
dat zijn lichamelijke toestand hem noodzaakt
thans het ambt. dat hij zo waardig heeft vervuld, neer te leggen. Anderzijds echter zal
roen grote
dankbaarheid gevoelen voor wat
ds. Bouma voor de Geref. Kerk van Heerenveen heeft gedaan en hem toewensen, dat
net hem gegeven mag zijn nog lang van de
r ust, die hij verdient, te genieten.
Toerisme en ontspanning.
LEEUWARDEN. Dinsdagmiddag werd in
het Oranjehotel de Commissie voor Toerisme en Ontspanning in Friesland, uitgaande van de Prov. Friese V.V.V., geïnstalleerd
door mr. A. A. M. v.d. Meulen, burgemees-

ter van Leeuwarden, als voorzitter van de
Prov. Friese V.V.V.
„Nu de bevolkingsaanwas in Nederland"
aldus mr. v.d. Meulen ..in een vrij snel tempo stijgt en de vacantie-oorden in
Holland
niet meer zoveel vacantiegangers kunnen
opnemen, ziet men uit naar
de andere provincies. Daarom is het nodig dat
Friesland
zyn recreatiegebieden,
de meren, bossen en

De

wereld-voedselsituatie.

„Men is tot de conclusie gekomen, dat
de wereld-voedselsituatie voor het komende jaar weliswaar nog zorgelijk is,
doch iets beter dan het afgelopen jaar",
aldus deelde Prof. E. de Vries bij zijn
aankomst uit New-York mede.
Prof. de Vries heeft als vertegenwoordiger van de Nederlands-Indische regering deelgenomen aan de bespreking van
de World Food Council.

De arbeidsvoorziening in de landbouw
In een uitzending voorbereid in samenwerking met de afdeling Voorlichting
van het ministerie van L., V. en V., zal
de heer J. K. Melse, hoofdinspecteur van
't Bureau Ooogstvoorziening, op Maandag
26 April a.s. te 19.45 uur over de zender
Hilversum I een causerie houden over
het onderwerp: „Arbeidsvoorziening in
de landbouw 1948".

Een Rembrandt verkocht voor
144.045.

’

Volgens de „Evening Standard" is een
zelfportret van Rembrandt verkocht voor
13.500 pond. Koper was een verzamelaar,
Gedeputeerde Staten van Friesland. die
zijn naam niet genoemd wenste te
De voorzitter van het centraal stem- zien. De vroegere eigenaar van het zelfbureau heeft benoemd verklaard tot lid portret was lord De I'lsle. Het zelfporvan de Provinciale Staten van Friesland tret toont Rembrandt met een zwarte
de heer H. Wijthof te Leeuwarden, m baret en een gouden keten met hanger.
de plaats van mevr.'H. B. van de Kaa
Het middel werkte uitstekend....
geb. Peters, die ontslag heeft genomen.
De 42-jarige schllderspatroon J. H. te
Dr.H. van Gulik overleden.
'sGravenhage was met de schilders C.
Een bekende figuur uit de zuivelwc- H. en P. A. R. bezig een huis op te knapreld, Dr. H. van Gulik is op 75-jarige pen in Den Haag. Het interieur zou geleeftijd te 's-Gravenhage overleden.
schilderd worden. De „oude" verf moest
Geboren te Grouw bezocht Dr. van echter eerst verwijderd worden en daarGulik het Gymnasium te Leeuwarden en voor had men nu een nieuw procédé toestudeerde pharmacie te Groningen. In gepast. Deze eigen vinding werkte per1901 promoveerde hij te Leiden op een fect: de verflaag was na de bewerking
proefschrift over „de physiologische be- met het nieuwe product gemakkelijk te
tekenis van alkoloid in de guoden regen
verwijderen. De drie schilders togen in
Hij bekleedde o.a. de functies van direc- het huis aan het werk. Op de trap was
teur en secr. penn. van het boter- en de patroon aan de arbeid, op de boyenkaascontröle station Zuid-Holland en het voorkamer en -achterkamer de anderen.
controle station voor melkproducten.
Een collega, die het huis passeerde en
Voorts was hij secretaris van het college de patroon in een vreemde houding op
van directeuren van boter en kaasstati- de trap zal liggen, ontdekte, dat de man
ons en van de centrale commissie van de bewusteloos was. Ook.de twee andere
te zijn.
botercontróle stations.
schilders bleken buiten westen
Hij publiceerde verschillende geschrifVermoedelijk zijn de drie mannen beten en artikelen over boter en kaas, o.a. dwelmd door de dampen, welke het
in 1910 een verhandeling „Over Goudse nieuwe verfverwijderingsproduct verkaas".
spreidde Ze werden naar een ziekenhuis
vervoerd; daar slaagde men er in ze bij

.

Ongeval bij Breezand berecht.

De rechtbank te Alkmaar deed uitspraak in de zaak tegen de buschauffeur
J. Doorn, die op 2 Januari j.l. een autobus van de NACO bestuurde, welke met
17 inzittenden op de onbewaakte overweg van Breezand werd gegrepen dooide trein uit Den Helder, waarbij drie
personen werden gedood en acht &n"~ren zwaar of ernstig werden gewond. De
uitspraak tegen de chauffeur, die zelf
snijwonden had opgelopen, luidde 3
maanden hechtenis met ontzetting uit de
rijbevoegdheid voor de tijd van 1 jaar.

Twintig jaar geëist in

verqiftigingsgeval.
de rechtbank te Alkmaar ston25-jarige S. Verplanken

Voor
den terecht de
en de 30-jarige H. de Groot, beiden uit
Hoogwoud.
, , , ~
Hun was ten laste gelegd, dat zij samen
J. Heida, echtgenoot van S. V. om het
leven hadden gebracht door hem herhaalde malen vergif toe te dienen.
Beide verdachten gaven het tenlaste
gelegde toe, waarna de officier van Justitie tegen beide verdachten een gevangenisstraf van 20 jaar eiste.

.

kennis

te brengen.

—
centralisatie

Pogingen worden aangewend tot
van de zuivelindustrie in de
IJselstreek, voor de melkproductie-gebieden van de fabrieken te Apeldoorn,
Loenen (op de Veluwe) en Terwolde.
Daarbij zou de boterfabricage worden
geconcentreerd in Apeldoorn.
Heerenveense Toneelvereniging.
Uitslag opinie-onderzoek.
HEERENVEEN, 20 April. In verband
met enkele op- en aanmerkingen, die bij

het bestuur van de Heerenveense Toneelvereniging waren binnengekomen, heeft
dit bestuur gemeend niet beter te kunnen
doen, dan onder de leden een enquête
uit te schrijven. Daartoe ontving ieder lid
een enquête-formulier met een aantal
vragen betreffende de gespeelde stukken,
contributie, e. d. In totaal zijn van de plm.
800 formulieren er 240 binnengekomen,
d.w.z. een derde gedeelte, naar 't oordeel
van het bestuur te weinig; 78 biljetten
vermelden nog enige opmerkingen, waarvan de grootste helft, n.l. 41 betrekking
hadden op de garderobe. We laten hieronder eerst de uitslag volgen van het in-

Waddeneilanden behoudt en uitrust
daarom dat deze commis- Alg. Ver. Groningen vraagt leerstoel
°°„k wordt
sic
ta»eerd
om het recreatiein Nedersaksische dialecten.
gestelde opinie-onderzoek:
tuk ln Friesland te bestuderen
en
ïf
VerAlgemene
daarover verslag uit te brengen aan Ged.
Het Hoofdbestuur der
Seizoen 1946—1947:

twl?
SLffi

btaten en de Prov. Friese V.V.V.
Na de installatie hield de heer J. H. Poppmga, voorzitter
van de
voor
Toerisme en Ontspanning Commissie
een inleiding
over het doel dezer commissie.
Bloeiend vreemdelingenverkeer is, aldus
de heer Poppinga, van groot belang voor
de bevolking. Het is daarom nodig, dat het
vreemdelingenverkeer de steun krijgt van
overheid en bedrijfsleven. Wil men een
goed vreemdelingenverkeer, dan moeten we
niet alleen de beschikking hebben over een
organisatie-bureau, doch daarnaast moeten
w e evenzeer natuurschoon, bezienswaardigheden, zowel cultureel als historisch, hotels,
pensions en jeugdherbergen, en een uitstekend verkeersnet, bezitten. De grondslagen

hiervan zijn in Friesland aanwezig.
Na gewezen te hebben op de mogelijkheden om te komen tot verbetering en verruiming van de logiescapaciteit, deelde de
heer Poppinga mede, dat de mogelijkheden
voor een te bouwen jachthaven aan het IJsselmeer ernstig worden bestudeerd. Tevens
dient het verkeerswezen aanmerkelijk verbeterd te worden. Noodzakelijk is, voor een

goed vreemdelingenverkeer, dat het spoorwegverkeer van en naar Friesland nagezien

en verbeterd wordt.
AGENDA RAADSVERGADERING
WESTSTELLINGWERF
op Dinsdag 27 April '48.
Behandeld zullen worden o.a. de
gende punten:
Aan de orde Is:

vol-

Benoemini,' van een hoofd der 0.1. school
te De Hoeve. De voordracht luidt: 1. S.
Looyenga, onderw. te Oranjewoud; 2. J.
ïvooistra, onderw. te Sneek; 3. P. Wiersma, onderw. te Rotterdam.
jg.rrnoeming van een hoofd der 0.1. school
te Blesdijke. De voordracht luidt: 1. J. v.
Olst, onderw. te Haulerwijk; 2. P. Wier-

OP REIS NAAR

AUSTRALIË
Bezoek aan Genua en Marseille.
Zondagavond 4 April ankerden wij in
de baai van Marseille. Al gauw kwamen
een paar bootjes met Fransen, die chocolade, sigaretten enz. wilden kopen. Er
zijn een paar passagiers, die vloeiend
spreken. De sigaretten gingen in
Frans
een bakje
een touw naar beneden
en het geldaan
kwam dan terug,

baai bood bij nacht een sprookjesaai?Mik, al die huizen langs de
wwgebouwd,
kiiot
met duizenden lichtjes.
Maandagmorgen vroeg werden wij
Pb ten de haven ingetrokken
n

-r

£°%d
°
Er la e VerSCheidene
schen n et
P<2n ', £Tw
zijn.
Boven
i
!l °!staat een mooie oude kerk,
op de rotsen
u

W

gezonken
gedimd

welke de stad en de baai overziet. Spoedig gmgen wij aan land en ruilden sigaretten tegen francs. Met de Duits« en
Engelse taal konden wij ons vrij goed
verstaanbaar maken. Met de tram kwamen wij in het centrum.
Er waren een hele hoop stalletjes op
een marktplein en voor 290 francs (plm.
f 5 80) kocht ik een mooie zonnebril.
Vanaf de trappen van het spoorwegstation hadden wij een prachtig uitzicht
over de stad. Ik nam verscheidene foto's
van standbeelden, kerken en het beursgebouw. Karel (een jongen uit het Land
van Maas en Waal) en ik liepen over de
~Ik heb nog een
kermis en toen.zei ik: daar
zou ik ook
filmrol,
mijn
foto op
nog wel eens iets anders op willen hebben dan een oude kerk.'
meisjes," zei
„Neem een paar Franse
hij.
Dat was een goed.idee. Spoedig onteenmoetten wij een paar leuke meisjes,
en
donhaar
te Fransen, met donker
kere ogen. Zij waren direct bereid te- poseren en waren zeer verrukt. Karel
Jtwam er ook bij op!

eniging Groningen heeft in overleg met
het Drentse genootschap, met de Vereni-

Waardering:
slecht matig goed best
ging tot beoefening van Overijssels Regt
71 31 34
en Geschiedenis, met de Vereniging Oud- Het onbewoonde eiland 65
94
oa
35
morgen
2
van
heidkamer Twente en met de vereniging De wereld
de Graafschap, zich opnieuw tot de Mi- Per luchtpost
nister van 0., K. en W. gewend met Frieda
"8 „/»Q 7<& «
het verzoek, de aanstelling van een hoog- De fonkelende stroom
*°
leraar in de Nedersaksische dialecten
1947-1948:
Seizoen
aan de Universiteit te Groningen te wil78 128
Allen mijn zoons
len bevorderen.

JJ, g

J23
1 16

Het Ministerie van Financiën deelt
mede, dat een regeling is vastgesteld inzake het verlenen van korting bij vervroegde betaling van aanslagen in de
vermogensheffing ineens.
Deze korting wordt alleen verleend, indien uiterlijk op de vervaldag vary de
eerste termijn, de tweede en derde termijn van de aanslag, geheel of ten dele,
worden voldaan met vrij geld, met voor
betaling aangewezen staatsobligaties of
met inschrijvingen in de Grootboeken der
Nationale Schuld en in het Grootboek
1946.
De korting bedraagt 4% 's jaars en
gaat in op de dag van betaling. Voor betalingen, die plaats hebben nadat de
eerste termijn van de aanslag reeds is
verschenen, wordt echter geen korting
toegestaan.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
deze regeling alleen geldt voor de vermogensheffing ineens en dus niet voor
de vermogensaanwasbelasting.

62 149
25 61 128
8
39
Voordr.av. Alb. Vogel 20 67 58
0'
31
vl.
3
Aan d'oever v. e. sn.
Hebt U voorkeur voor toneelspel,
drama, thriller of blijspel?" gaf de volgende cijfers: toneelspel 114, drama 33;
thriller 30; blijspel 122.
Voorkeur voor klassiek of modern,
kregen resp. 23 en 105, terwijl 97 géén
voorkeur vermeldden.
Vóór contributieverhoging stemden 67,
tegen 112 leden.
Wat betreft de kwestie van de garderobe, deze is met de directie van de Nw.
Schouwburg besproken en de heer F.
Groen zegde toe hieraan de nodige aandacht te besteden en e.v. verbeteringen
te zullen aanbrengen. Echter wordt ook
van de zijde van het bestuur erkend, dat
het steeds moeilijk zal blijven een toeloop van pl.m. 800 personen in 25 a 30
minuten te verwerken.
Enige opmerkingen, interne zaken van
de vereniging betreffende, zullen op de
e.v. algemene ledenvergadering in September worden besproken.

Dinsdag 6 April ankerden wij in de
Golf van Genua. Het was zeer slecht
weer. In totaal lagen er 7 schepen voor
anker en wij moesten 3 uur wachten
voor de loods ons binnenbracht. .Het
waaide en 't was net zo koud als op een
gure Maartse dag in Friesland. Eindelijk
getrokken door twee sleepboten, kwamen wij binnen. In de haveningang lag
nog een gezonken schip. Dit maakte het
binnenvaren bij ruw weer zeer moeilijk.
Nu kwamen er ook nog twee sleepboten
achter aan het schip te hangen, om beschadigingen door stoten tegen kaden te
voorkomen. Het duurde langer dan een
uur vóór .de Italianen alles klaar hadden.
Ze zijn net als de Fransen. Voordat ze
aan iets beginnen, wordt er eerst druk
over gepraat. De Italianen werken echter
harder dan de Franse havenarbeiders,
vond ik. Het vrachtautomateriaal is in
Genua stukken beter dan' in Marseille.
Grote Fiat-vrachtauto's met soms twee
aanhangwagens reden af en aan. In de
stad zagen wij zeer veel van die kleine
„Vesta" motorfietsjes.
De douane gaf ons een „bezoek-visa".
stempel in het paspoort,
Wü kregen een ambtenaren
de foto verwaarbij één der
Bij
persoon.
de
betreffende
geleek met
met.
vergezeld
altijd
de dames ging het
vriendelijke glimlach! Met een
een
clubie van drie bezocht ik het wereldbeHet is
roemde kerkhof Campo-Santo.
van
beschrijving
goede
moeilijk hier een
schat
te geven. Het is indrukwekkend. Ik
dat het zeker 4 %ha groot is. Milhoenen
mensen liggen hier begraven. Meer dan
3000 grote monumenten zijn er. Grote
galerijen met aan weerszijden ingemetselde gedenkstenen, waar men ook loopt
over grafstenen. Er zijn galerijen 3 en 4
hoog. Een schitterend gezicht al die marmeren torentjes, koepeltjes, kapellen en
beelden.

stad en haven. Wij konden onze boot, met
de oranje-band rond de schoorsteen, duidelijk onderscheiden.
Genua staat in het teken der verkiezingen. Alle muren zijn beplakt. Des
avonds zagen wij jonge kerels druk bezig
met plakken. Spandoeken met verkiezingsleuzen hangen over de straten. Des
middags kwam er een vliegtuig boven de
stad, dat duizenden pamfletten uitstrooide.
De lire is gedevalueerd. Voor f 1 krijgt
men 80 lires officiële koers. Er zijn echter Italianen, die 120 lires voor f 1 willen
geven. De kleinste bankbiljetten zijn vijf
lire. Het zijn gewoon vodden, veel erger
dan onze Hollandse guldens briefjes. Een
1000 lire-biljet is bijna zo groot als een
courant in bezettingstijd! In Frankrijk is
het leven duur, doch in Italië nog duurder.
Over de passagiers was als het ware
een koopmansgeest gestreken, 's Avonds
hoorde men verschillende ervaringen. Eén
van mijn hutgenoten had een fles Vermouth gekocht voor f 2. De prijs is 500
a 600 lires. De Italiaan noch de Hollander wisten hoeveel lires er in een Hollandse gulden gaan. Ze bedienden zich
van de Duitse taal. De signorina vroeg
hem nu: Hoeveel kg. suiker koop je in
Holland voor f 1? De loze zei: 8 kilo!
Er lopen vele zwarthandelaren met
koffertjes. ledere vreemdeling wordt aangehouden. Sommigen beginnen het gebruikelijke praatje zelfs, om eerst 'de weg
naar het Engelse consulaat te vragen.
Zij verkopen vaak heel mooie stoffen.
Er was een Fries, die voor 15 Hollandse
guldens een lap stof voor een pak had
gekocht. De zwarthandelaar ging direct
naar de bank en hoorde dat het ongeveer
150 Hollandse guldens moest zijn. Hij
achter onze Fries aan, trok hem de lap
stof uit handen en duwde hem de 15
gulden terug in zijn vingers!

De volgende dag bezochten wij met de
kabelbaan de berg Rigni. Het is interessant met de kabelbaan naar boven te
gaan. Het trammetje wordt n.l. met een
kabel, welke over katrollen loopt, naar
boven getrokken.
De berg is 2000—2500 meter hoog. Men
heeft vandaar een prachtig panorama op

Donderdag' 8 April verlieten wij de haven Het is min weer. De kastanjebomen
volop in bloei. Ook de viooltjes en

Kortingsregeling wegens vervroegde
betaling van de vermogensheffing

ineens.

T.tje heeft 'n paard get.
Schipper naast God

"*

"

staan

bloeien reeds. De bomen staan
in het volle blad. Het is zomers. De
zoMiddellandse zee is azuur-blauw,denet
haven
als ik het vaak gelezen h-b. In
waren vier duikers bezig. Boven elke
seringen

Zondag a.s.:

SPORT

B.V.V. - E.D.O., HAARLEM - 60 AHEAD EN
HEERENVEEN - P.S.V.
Zondag wordt de kampioenscompetitie weer onvermoeid voortgezet en de
toestand is zodanig dat iedere wedstrijd
belangrijk is. Van de drie vastgestelde
wedstrijden zijn een tweetal return-ontmoetingen, terwijl B.V.V. en E.D.0., die
aan de kop van de ranglijst staan, i»lknar
voor de eerste maal bekampen. Het is
zeer waarschijnlijk, dat er een belangrijke
verschuiving op de lijst zal plaats hebben.
B.V.V. en E.D.0., beide nog ongeslagen,
zullen in Den Bosch uitmaken, of een
van beide voorlopig lijstaanvoerder zal
zijn, hoewel een buiteling van beide elftallen ook niet tot de onmogelijkheden
behoort. Niet minder dan vier clubs hebben drie punten, zodat er al heel weinig
behoeft te gebeuren om een val te veroorzaken. B.V.V. en E.D.O. hebben elkaar nog niet ontmoet, zijn beide stevige
ploegen met een sterke verdediging, zodat we, evenals tot dusver in de landscompetitie weinig krachtsverschil verwachten, hoewel we toch E.D.O.'s kansen
het hoogst aanslaan.
En wat te zeggen van de returnwedstrijden Haarlem—Go Ahead en Heerenveen
P.S.V.? Bij de eerste wedstrijden bleven de bezoekers in de meerderheid.
Haarlem won met I—2 en Heerenveen
met 2—4. Toch hebben Go Ahead en
P.S.V. nadien een beste prestatie geleverd door resp. Heerenveen en Haarlem
te kloppen. Hierbij toonde P.S.V. zich
sterker dan de Haarlemmers en wist Go
Ahead alleen maar meer doelpunten te
maken dan Heerenveen, waarmee ze weliswaar de wedstrijd won, maar toch de
mindere was van de Friezen. Haarlem zal
ongetwijfeld hard moeten aanpakken om
een tweede overwinning op de Deventenaren te behalen want, staan de Haarlemmers bekend als een min of meer
„weke" ploeg, Go Ahead daarentegen is
een vrij harde ploeg en zeer vasthoudend.
En tenslotte Heerenveen—P.S.V.' De
in Eindhoven behaalde 2—4 overwinning
li<*t nog vers in het geheugen, maar ook

de 2—o zege van P.S.V. op Haarlem,
waarmee de Eindhovenaren te kennen
gaven, zich niet uit het veld te laten
slaan door de tevoren geleden nederlagen
tegen Heerenveen en B.V.V. Waarmee we
v/i Hen zeggen, dat de Friezen P.S.V. niet
behoeven te onderschatten en alleen door
hard aanpakken succs kunnen boeken.
Tegen Go Ahead zijn onnodig twee puntjes verloren gegaan en laten we hopen
dat die wedstrijd een waarschuwing is
geweest. Het verheugt ons te kunnen mede delen, dat Heerenveen weer met de
oude opstelling in het veld verschijnt.
De promotie- en degradatiewedstrijn.
De verliezer van U.V.V.—R.F.C, is uitgeschakeld voor de eerste klasse en, hoe-

DE KOMENDE WEDSTRIJDEN.
Om het kampioenschap van Nederland.
Voor de landscompetitie is vastgesteld de
ontmoeting Deto—Het Zuiden. De Zuidelijke
kampioenen zijn zeker in staat deze westelijke vertegenwoordiger behoorlijk partij te
Rottergeven, alhoewel een zege voor de zal
zijn.
dammers toch» v/el het eindresultaat
klasse
A
Noordelijke
1e
Voor de
spelen drie Friese clubs thuis. Friso ontvangt het Groninger Hermes en de thuisclub
heeft een goede kans op winst. Kinea krijgt
het tegen Club Brothers iets moeilijker,
doch een gelijk spel zullen deze Friezen
behalen. L.D.O.—Advendo
toch wel kunnen
geven, alzal'al heel weinig krachtsverschil
hoewel we de thuisclub iets sterker achten.

Om het kampioenschap van

:

G.R.C.—Velocitas
G.V.A.V.—Oosterparkers
F.V.C.—Alcides

Sneek—De Kooi
Zuidbroek—Hoogezand
Emmen—Eext
D.O.G.—Olyphia

Hengelo—Vitesse

D.O.S.K.O.—Helmond
DISTRICT VI:
Vlissingen—Sittard
DISTRICT V:
Friesland—Veendam
Res. le klasse:
Heerenveen 2—Be Quick 2

LDO—Advendo.

wedstrijd

W.W.M.D.—Nic.

Wêz Handich—Noord Oosten
Vitesse—V.K.C.

Noordelijke 2e klasse:

A. Uni—Club Brothers 2
B. Rood Zwart—Club Brpthers 3.
Wees Kwiek—Una.
West End—Udi.
C. Leeuwarden—Wêz Handich 2.
D.

W.W.M.D. 2—Leonidas.

S.D.O.—Rood Wit
Vitesse 2—Moedich Voorwaarts.
M.K.C.—Kios.

-

Vitesse-V.K.C.

eerder in Beilen, doch wegens
overtreding van de reglementen is nu deze 2c klasse:
A. M.K.C.—Sparta 3. B
ontmoeting nogmaals vastgesteld. In de geWardy—Wêz Fluch 2.
geven omstandigheden is een voorspelling
met belangFriso 3—Stanfries.
al heel moeilijk. We wachten
stelling af. Voor eventuele degradatie is de
B. D.T.D.—Leeuwarden 2.
wedstrijd Wêz Handich—Noord Oosten vrijTjerk Hiddes 2—Vitesse 2
zal beslist
wel beslissend. Wêz Handich
C. Meeuwen 2—WIJK.
te ontmoeten winnen om aan degradatieclub
Trynwalden—Blauw-Wit.
uit
komen, doch we betwijfelen of de
M.S.V.—Het Westen.
Rottevalle daartoe in staat is. De ontmoeD. D.K.C.—T.d.K.
door
de
zal
thuisclub
ting W.W.M.D.—Nic
TO.S. (B.)—O.K.C.
worden gewonnen.
Wêz Wis—Bliuw Warber.
E. Roidv—T.F.S. .2.
De tweede klassers.
F. De Pein 2—O.K.C.
Voor de 2e klasse A zal Uni haar kleme
Wêz Handich 3—D.O.W.
kampioenskansen wel handhaven door een
T.F.S.—Surhuisterveen.
zege op Club Brothers 2.
G. Oda 2—Hercules.
Zwart
haar
kan
Rood
Voor de 2e klasse B
L.D.O.—Hermes 2.
positie iets verbeteren door een overwinH.
V.K.C. 3—W.W.M.D. 3.
ontmoeting
tussen Wees
ning op C.B. 3. De
Altijd Kwiek—Quick 2.
zege
thuisclub
de
en
Una
zal
voor
de
Kwiek
I. Samenspel—Hoeve 2.
brengen, doch bij West End—Udi zijn de
Forward—E.K.C. 2.
gasten sterker.
J S.V.O.—Sios 2.
In de 2e klasse C zal Leeuwarden zeker
T.O.V.—S.S.S.
kunnen winnen van de Wêz Handich-reserK. V.Z.K.—T.F.S. 2.
Dio 2—Sportclub 2.
ves. terwijl Leonidas sterker is dan de
W.W.M.D.-reserves.
H.d.T.—Ado 2.
L. W.K. 4—Meinoar len.
In de 2e klasse D kan S.D.O. haar positie
Kinea.2—N.K.C. 2.
wel eens aanmerkelijk versterken. Zelf zal
M. U.T.V.—S.S.V.
deze ploeg de thuiswedstrijd tegen RoodC.S.C.—D.T.G.
wit zeker kunnen winnen, doch de concurW.W.U.D.—W.S.V.
renten hebben het lastiger. Vitesse 2 speelt
n.l. tegen Moedig Voorwaarts en heeft nog 3e klasse:
lang niet gewonnen, terwijl Kios teg. M.K.C,
A. Blauwwit 2—Trynwalden.
eveneens wel eens puntenverlies kan lijden.
Westen 2—Meeuwen 3
Wêz Handich 3—Jongleven 2
B. Tjerk Hiddes 3—Sparta 2
Stanfries 2—Wardy 2
HET F.K.B.-PROGRAMMA.
C. O.K.K. 2—V.C.J.B.
T.F.S. 2—Roidv 2.
le klasse:
D. D.O.W. 2—D.T.S. 2
A. Sparta 2—Friso 2.
K
2 W êZ
Meeuwen—Wêz Fluch 2.
E.
2-LD a 4
Vitesse—Tjerk Hiddes.
Hercules 2—Meinoar len 2
B. D.T.S.—De Pein.
F. V.K.Z. 2—H.D.T. 2.
Hermes—Oda.
G. Meinoar len 3—D.D.D. 3.
Quick—T.O.S.
Luxcia—Kinea 3.
H. Advendo 3—Forward 2.
C. Sios—L.D.O. 2.
I. Vios 2—Leonidas 3.
Hoeve—W.K. 3.
Blauw-Wit—N.K.C.
S.V.O. 2—Samenspel 2
J. K.C.S.—Vitesse.
D. T.F.S.—Vios.
Wêz Warber—W.W.lJ D 2
Sportclub—Advendo 2.
'
W.S.V. 2—D.T.G. 2.
D.O.S.—E.K.C.

duiker is een bootje, waarin vier mannen.
Twee draaien aan een groot wiel. Zij
pompen lucht naar de duiker. De andere
twee zijn voor aflossing.
Gisteravond passeerden wij de vuurspuwende berg Stromboli. Bij nacht gaf
het een indruk als het puntje van een
gloeiende sigaar in donker. Nu en dan
een kleine flikkering. Vannacht passeerden wij de Straat van Messina tussen Sicilië en Italië. Is was echter te slaperig
om er uit te gaan. Vanmorgen zagen wij
de met sneeuw bedekte bergtoppen van
het eiland Kreta en morgenmiddag,
Maandag 12 April, hopen wij Port-Said te

-
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OLYMPISCH NIEUWS.
DE

VOORLOPIGE NED. OLYMPISCHE

DAMES-TURNPLOEG.

In alle stilte is de voorlopige Olympische damesploeg druk aan het werk
onder leiding van mevr. v. d. Bos
en
de
heer Meyer. Elke Zondag wordt
er geturnd en bovendien werd van
30 Maart
lk dag Seoefend. Het plan
Pr
7
! in de trainin te
S
bc '
trekken
In de samenstelling van de voorlot-ige
ls
n S gekomen doordat
schillende turnsters -zich terugtrokkenver-en
andere na onderzoek werden opgenomen.
He. team bestaat nu uit de volgende
14

f

th%
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DS.D

Appingedam—Noordster
Harlingen—Freno
M.K.V.—Rood Geel
Peize—Hoogkerk
Asser Boys—Vako
4e klasse B:
Wilper Boys—Oring

De 24 eerste klassers.
Door de Kom. Ned. Kaatsbond is voor
het nieuwe seizoen het volgend lijstje
van
24 eerste klassers opgesteldOpslagers: J. Rodenhuis, M. v.d.
Hem en
K. Posthumus. Leeuwarden; H.
Schuil Harlingen; F. Hiddenga Weidurn; M.
Stiens; M. v.d. Weerdt Arum v.d. Leest
Voorinse: P. de Haan Holwerd; A Paassen S. v.d. Zee D. Westerlaan Leeuwarden;
S.Ohvier Harlingen; A. Haisma Dongjunv
J. Ferwerda Bolsward en Th.
de Bruin Leeuwarden.
Achtennse: H. de Haan en L. Heeringa
H9 lwerd; Frans Helfrich Harlingen;
Sj
frich Warga; C. Langerak Franeker; HelSj.
Rijpstra Beetgum; G.
Groen St.
rochie en J. Hoekstra Sexbierum.Anna PaOnze kaatsers naar Namen.
ag }
,
Hiddinga, C.
r="
£?el zullenJ- FRodenhuis
k, A Paassen
en L.
',
W»«S
Heeringa deelnemen
aan een Jeu de
e
e Pelote
tUSS6n F-nkrijk Ne
Hopelijk behalen de Friezen
meer succes
dan vorig jaar in Frankrijk
en België

Deto—Het Zuiden.
Noordelijke le klasse:
A. Friso—Hermes (Gr.).
Kinea—Club Brothers.

B.

Lemmer—Willemsoord
Muntendam—W.V.V.

KAATSEN.

Kampioenschap van Nederland:

omopnieuw vastgesteld de veel
V.K.C,

streden
won reeds

Velocitas 2—O.parkers 2
Veendam 2—G.V.A.V. 2
H.S.C. 2—Leeuwarden 2
Sneek 2—Emmen 2
Res. 2e klasse A:
M.S.C. 2—Sneek 3
Bekerwedstrijden

Nederland:
8.V.V.—E.D.0.
Haarlem—Go Ahead
Heerenveen—P.S.V.
Prom. en degr.-wedstrijden:
DISTRICT I:
U.V.V.—R.F.C.
DISTRICT II:
Excelsior—Emma
DISTRICT III:
T.E.C.—P.E.C.

In de 1e klasse B
is thans

HAARLEM—HEERENVEEN.
De Supportersvereniging verzoekt ons
mede te delen, dat kaarten voor bovengenoemde wedstrijd ten spoedigste moeten worden aangevraagd bij het bekenfle
adres: Boekhandel Schotanus.

K.N.V.B.-PROGRAMMA VOOR ZONDAG 25 APRIL

HET K.N.K.B.-PROGRAMMA.

KORFBAL.

wel R.F.C, indertijd in Rotterdam met
I—o won, houden we het ditmaal op de
Utrechtenaren.
Excelsior, die beide reeds gespeelde
wedstrijden verloor en zo goed als uitgeschakeld is, speelt thuis tegen Emma.
die evenals S.V.V. drie punten heeft.
In het Oosten, waar de vier deelnemers
aan deze competitie alle twee punten
hebben, belooft het spannend te worden.
Ditmaal speelt de eerste klasser Vitesse in
Hengelo, wat een zeer zware opgaaf is. In
Tiel ontmoeten elkaar T.E.C, en P.E.C.
Helmond achten we in staat om DOSKO
te kloppen en Vlissingen kunnen we weinig hoop geven tegen Sittard.
In het Noorden speelt Friesland thuis
tegen Veendam en, gezien de prestatie
tegen Zwartemeer, zijn de Leeuwarders
niet kansloos, hoewel Veendam zich niet
direct gewonnen geeft.

""
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Van Geene, De Halter, Alkmaar; Gerrietsen, D.0.0., Utrecht;
Heil-Bonnet.
Amsterdam; Aholtz—Kellenaers,
t 'rvn' T elden
; Jansen—van Nimwegen,
D.0.0., TUtrecht; Meijer—Haantjes, D.0.5.,
De Halter Alkmaar;
D.00.; Selbach, D.0.5.; Tonneman,Ros,
De
Halter; Webeling, D.0.5.; Wynants, Aspasia, Rotterdam; Dusseljee, D.0.5.;
Ter
Heide—Pieters, D.O.S.

nivV:' V
nK%''

4

Nederlaad—België
Uit:* ..De Typhoon", dagblad voor
de Zaanstreek.

KLEEDKAMER-KRABBELS.

'

NOORDELIJK TWAALFTAL.
Het Noordelijk 12-tal, .dat op 6 Mei a s
(Hemelvaartsdag) te Almelo zal uitkomen in de wedstrijd Noord—Oost is als
volgt samengesteld:
Aanval: dames Jac. Hoekstra (VKC) J
Hoekstra (VKC), heren L. Koopmans
(WK), B. Popkema (WK).
Midden: dames L. Stel (Vitesse), M
Pool (LDO), heren C. Kuiper (Vitesse)
E. Stel (Vitesse).
Verdediging: dames A. Terpstra (VKC)
E. Postema(West End), heren R. F. Blaauw
(NO), E. Brunstipg (Vitesse)
bereiken.
Reserves (in alphabetische
Wij naderen Port-Saïd. dames J. Brouwer (Kinea), volgorde):
G. Joling
Maandagmiddag 12 April om 3 uur (Vitesse), heren J. Meertens (Hermes)
kwam de loods aan boord. Op weg naai- R. Zwart (WWMD).
de ingang van het Suez kanaal passeerden we vele schepen. Even vóór de stad DAMMEN.
passeerden we het standbeeld van FerNEDERLANDSE DAMBOND.
dinand de Lesseps, de Franse ingenieur,
Om het Provinciaal Kampioenschap.
onder wiens leiding het kanaal tot stand
SNEEK. Voor de vijfde ronde werden 4
kwam.
partijen gespeeld. P. Bergsma nam de kop,
wij
groot
gejuich
passeerden
Onder
het door, na eerst van F. Visser te hebben geNederlandse troepentransportschip „Kota wonnen, ook Jelsma aan
zijn zegekar vast!
Baroe", liggende aan een boei. Dit schip te binden. Deze laatste partij gaf eerst een
waarop zich Nederlandse soldaten bevin- gelijk opgaande strijd te zien. Door een aanden, gaat naar Indië. Wij waren zeer en- val op de linkervleugel (een aanval die nog
pareren was geweest) verwierf Bergsma
thousiast, want het is nu al weer ruim te
betrekkelijk goedkoop schijfwinst, een voordagen
geleden,
wij
14
dat
Rotterdam ver- sprong
om later de winst af te
lieten. Ook zij gaan evenals wij, naar een dwingen.voldoende
vreemd land, waar zij als Nederlanders
Hs. de Boer kreeg in het middenspel evenons vaderland hoog zullen houden. Van eens schijf winst, maar v. d. Meulen verdebeide kanten werd er ontzettend ge- digde zich subliem, waarbij De Boer ten
gedwongen werd zijn materieel
schreeuwd en gezwaaid. Het v/as een ont- slotte
voordeel prijs te geven. De partij werd toen
roerend moment.
remise.
De „Talisse" meerde achter de „BredeDe Sneker clubgenoten A. J. de
Vries en
ro" een Nederlands schip van dezelfde H. Wester speelden een onregelmatige
parmaatschappij. Spoedig lag er een s- tij. De ooe zet van Wester was zwak, waartal bootjes rond ons met kooplui. Prach- door De Vr. door uitstekend tegen>-oei 11
tige leren tassen, schoenen, dadels, siga- zetten later schijfwinst boekte. Toen Wester
in het emdspel de sterkste voortzetting
retten. Het is zeer druk op het water met zuimde,
verwist De Vries na 80 zetten de partij
bootjes.
Wij
honderden kleine
passeerden in zijn voordeel
te beslissen.
twee Engelse troepentransportschepen.
De stand na de vijfde ronde luidt
goochelaar
Er kwam een kleine
aan
P. Eergsma, Wartena, 3 uit 5; Hs.
de Boer,
boord, die ons zeer vermaakte. Hij sprak Sneek 7 uit 5; M. Bandstra. Leeuwarden
6
4;
uit
A.
J.
de
Vries,
Sneek, 5 uit 4- H Jel
vloeiend Engels. Morgenochtend heel
vroeg gaan wij verder. Het schip is aan sma. Rauwerd, 5 uit 5. R. Bergsma, WitmarF Visser, Twijzelerheide, O. Visser
het olietanken. Via een pijpleiding vanaf sum.
idem allen
3; J. v. d. Meulen. Leeude vaste wal worden de olietanks volge- warden. 3 uit3 4;uitH. Zijlstra,
N.-Bergum, 3 uit
pompt.
4; G Bosma. L warden, 2 uit 5; H.
Wesetr.
W. F. v. d. Burg. Sneek. 2 uit 5.

-

Vandaag zal op de grote scheepswerf
van Van Giesen te Krimpen aan
de Usel,
een rivierdorp dicht bij Rotterdam,
een
eenvoudige arbeider door ziin maats worden gehuldigd. Het is Rien Terlouw, die
ais debutant-invaller,
Nederland voor een
nederlaag heeft behoed, o.a. door
kort

voor het einde in het verlaten doel een
zeker schijnend doelpunt
te voorkomen.
lpenaar die we na de wedstrijd
m de r^
kleedkamer spraken
een stoere
body en een open gezicht
onder
een Italaans zwarte krullebol
dacht met genoegen terug aan de voortdurende duels
met de Belgische midvoor
Mermans.
„Hij is een uiterst harde,
maar faire
tegenstander. Hij wringt maar langs
je
neen en ze zeggen, dat hij
is,
niet
snel
maar laat ik vertellen, dat het gewoon
een sneltrein is. Een prachtige speler,
eerlijk is eerlijk".
„Maar wat was het warm,
vond je ook
met, Abc?"
„Ja
zegt Lenstra, die juist
zijn
boordeknoopje bezig is, „bij onsmet
in het
Noorden waait het nog al eens een beetje,
maar hier voel je geen zuchie"
Terlouw zit erg vermoeid, maar gelukkig uit te puffen en ook Abc's ogen glinsteren. Nooit van zijn leven heeft hij
linksbuiten gespeeld, ook niet in oefenpartijtjes, en nu zon wedstrijd.
populaire voetballer had anders 's De
morgens
met enige Heerenveners
een merkwaardige autorit gehad. Zestien maal
werd de
auto onderweg aangehouden (controle op
rij vergunning). Op
't laatst hebben de
een brief van de K.N.V.B. tegen
friezen
de voorruit geplakt. Politie-agenten, die
op de enveloppe lazen:
„Aan de heer
Lenstra te Heerenveen", gebaarden met
een begrijpend „Doorrijden".
Ook deze keer is Lenstra onmiddellijk
na de wedstrijd naar huis gegaan. De verstandhouding met de anderen is uitstekend, maar hij geeft niet om diners en
toespraken, hij blijft
maar het liefst bij
zi.m Friezen, die hem ook deze keer vergezelden en in de enorme Feijenoord-kuip
een spreekkoor aanhieven „Abc, Abc",
een aanmoediging, die door duizenden
anderen werd overgenomen. En terwijl
s avonds zijn naam lag op de lippen van
tienduizenden, die vol waren van zijn
schier volmaakte techniek, was Abc, op
dat moment 's Neerlands meest besproken man, al weer in het Heitelan terug,
samen met zijn vrouwtje, dat op de tribune getuige was geweest van ziin successen.
j

'
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JONG PALADIJN VAN EEN BEROEMDE NAAM

ëgigiü

ïlmdatfia

Toen

het 60-jarig bestaan van
„Carré" in Amsterdam werd gevierd, klampten radio en pers iedereen en alles aan waarvan men wat
belangwekkends over de geschiedenis van Carré mocht verwachten
en ongetwijfeld is de jubileumviering tot veler tevredenheid gepasseerd. lemand, die men vanuit het
Westen der lands echter nauwelijks
heeft bereikt, is Egizio Rudolfo
Carré, een kleinzoon van de grote
Oscar, die weliswaar de piste de
rug heeft toegekeerd, maar als
jongleur van belangrijk formaat
thans in de variétéwereld de klinkende naam van zijn geslacht hoog
houdt.

QxihAi

van hun prestaties, al zijn deze nog zo
goed. Mijn vader, zelf een bekwaam hogeschoolrijder en jongleur, gaf mij een

degelijke opvoeding in deze twee num-

mers. Hij was mijn coach, om het snor-

tief uit te drukken en later mijn partner
in een jongleernummer, dat ik op 14-jarige leeftijd bracht in het circus Franconi in Zweden. Ik debuteerde daar als
zg. excentriekeling, dus als een soort
clown, maar al gauw beviel me dat uiterlijk niet meer en ging ik over op de
manier waarop ik tegenwoordig verschijn, dus serieus, met alleen de prestaties, zonder verdere uiterlijke franje."
Wanneer Egizio ons helemaal uit de
doeken heeft gedaan, hoe zijn carrière
verliep, met talrijke tournée's door geheel
Europa, zelfs eens in één programma met

richte stokken weggepakt en de bal wordt
opgevangen op de staaf, die hij met zijn
tanden vasthoudt en blijft daar in balans.
En dat mist zelden!
Teamwork.
„Heeft U niets meer te maken met
„Carré" in Amsterdam?" gaat onze
nieuwsgierigheid verder.
„Nee, dat is slechts de naam, meer niet.
De naam „Carré" is bij de verkoop overgegaan, maar de Carré's zelf hebben er
verder geen enkel aandeel meer in. Indertijd, toen het familiecircus van grootvader uiteenging, zochten alle Carré's hun
eigen weg. Sommigen begonnen zelf rond
te reizen met een tent, anderen trokken
zich uit het vak terug. Mijn vader en
moeder zijn momenteel aan het circus
Ruck verbonden, dat in Duitsland optreedt, voornamelijk voor de geallieerde
bezettingstroepen. De oorlog heeft mij
sinds '40 binnen de grenzen gehouden. Ik
trad weinig op en als het gebeurde,
meestal in besloten gezelschappen, maar

t

Vergeleken bij de plek waar Oscar
Carré Sr. eerst zijn vaste gebouw oprichtte, woont zijn kleinzoon hoog om de
Noord: niet ver ten Zuiden van Groningen. Egizio Rudolfo is nu drie en dertig
jaar. hij is slank, heeft dunnend
zwart haar, donkerbruine ogen en een
miniem streepjessnorretje. Verder bezit
hij die zekere vlotheid, een bepaalde ongedwongenheid in zijn zeer bescheiden
en hartelijk, maar beslist optreden, welke hem niet slechts stempelt als bereisd
artist (hoevelen zijn er niet zo?) maar
ook als gentleman.
In 1942 trouwde hij in Amsterdam met
Margaret Janc Vlaanderen. Deze Britse
voornamen kreeg ze, doordat haar moeder een Engelse is. Hun huwelijk, dat
zonder veel ophef en poes-pas werd gesloten, ontsnapte toch niet aan de aandacht van de pers. Een fotograaf knipte
het tweetal toen het uit het stadhuis
kwam (arm in arm, zij in een mantelpakje) en de trouwerij werd „Het Huwelijk van de Dag" met een kiek op een
Telegraafpagina. Zij wonen in bij haar
ouders te Harendermolen en het zou gemakkelijk voor ons zijn als wij, zonder
met de waarheid in conflict te komen,
mochten vertellen dat de familie Vlaanderen bijvoorbeeld een bloeiende zaak had
in knusse lampekappen of dat zij bestond van een florerende handel in bakkersaitikelcn of rijwielonder-delen of iets
anders alledaags. Het verbijsterende is
echter, dat ook het leven»van de familie
Vlaanderen een beetje terzijde van het
veelbetreden paadje staat. Een beetje
apart en daardoor interessant.
De heer Vlaanderen namelijk heeft
practisch zijn hele leven gewijd aan het
Paard. Zijn wereld is de manége of welk
terrein ook waar men liefde voor- en
kennis van het Paard kan verwachten
en wat hij over zijn werk, tevens zijn
liefhebberij, kan vertellen en dit ook
graag doet, is te veel en te mooi om het
hier met 'n paar regels te kunnen zeggen.
Speciaal over het hogeschoolrijden hopen
we nog eens met hem te praten, want
hier zit ongeweten veel aan vast. Achter
het huis, waar de Vlaanderens en de
Carré's samen wonen, ligt een grote
manege, waarvan de heer Vlaanderen
weliswaar de leiding niet meer heeft, bij
het klimmen van de jaren kan hij het
gelukkig wat kalmer aan gaan doen, maar
waarin toch twee dieren staan, waarvoor
hij de volle verantwoordelijkheid draagt
als privé-pikeur van de Groningse familie Niemeyer. En in deze levendige omgeving spraken we Egizio Rudolfo Carré.
Harry, Freddy, Ernst, Albert....
Hij spreekt een tikkeltje met een, laten
we zacht zijn, Zwitsers accent, en flat
vindt hij vervelend genoeg, maar hoewel
hij van nationaliteit Nederlander is en
van geboorte half Hollands, half Hongaars (zijn moeder is een Hongaarse)
heeft hij te lang als kleine jongen in
Zwitserland gewoond en Duits moeten
spreken, om nu dat accent geheel af te
leren.
*
Terwijl het tafelkleed allengs verdwijnt
onder stapels foto's, krantenknipsels,
prentkaarten, programma's, waarbij een
stok-oude van een voorstelling in Groningen op 23 Nov. 1877, en Joost mag
weten wat meer aan souvenirs, vertelt
Egizio wat over zijn familie. Een gesprek
over de grote, hardwerkende, internationaal-georiënteerde familie Carré is geen
sinecure, want Egizio schudt de namen
van ooms en tantes, neven en broers, wereldsteden, theaters, landstreken, circussen, artisten, paarden, clowns, leeuwen,
dompteurs en buitenlandse beroemdheden
van elke klasse en landaard in bonte
mengeling uit zijn mouw. Onthoud dan
op den duur maar eens, dat Oom Max
musicus was en Oom Albert een eigen
circus had, dat voor het eerst ter wereld
40 paarden in de piste bracht, en dat neef
Harry schooldressuur deed, neaf Freddy
honden dresseerde, neef Ernst nu met
circus Miaris—Schreiber door Zweden
trekt, neef Albert schoolrijder is bij circus Price in Madrid, dat Tante Katchen
Carré, de verafgode ~La Dame Blanche",
getrouwd was met Amato (balance-act)
en dat hun dochter Amalia, die geen artistenloopbaan koos, in het huwelijksbootje stapte met de zoon van de consul
van Frankrijk, en dat (bovendien) genoemde neef Ernst getrouwd is met een
schoonzuster van Willy Hubert, die onlangs een vreselijke.val deed tijdens haar
optreden in het programma van Strassburger. Over het spoorwegongeluk in
1991, waarbij de echtgenote van Oscar
Carré Sr. het leven verloor, 'vertelt Egizio. dat op de plaats van het noodlottig
deraillement, bij Kirchlengern tussen
Hannover en Paderborn, later een klein
gedenkteken werd opgericht. De ramp,
die Egizio's vader, toen nog een jongetje,
een gekneusde voet bezorgde, was geheel
te wijten aan onoplettendheid en nalatigheid van het Reichsbahnpersoneel.
„Leeft Katchen Carré nog?" vragen we.
„Zeker. Z;j woont met haar dochter in
Zwitserland, in het plaatsje Aarau. Zij is
al in de zeventig jaar, maar veel weet ik
niet over haar. Er wordt niet veel gecorrespondeerd onder onze familie. Ik
denk dat ze het daar allemaal te druk
voor hebben!"
En nu: Rudolfo.

Egizio Rudolfo Carré heeft het eigen
familie-circus nooit meegemaakt, maar
zijn ouders zorgden ervoor dat hij niet
uit de sfeer zou ontsnappen waarin zij
waren opgevoed. Zijn moeder, Julia Papaï, was ballerina en zij gaf hem lessen
in ballet-dansen. Op het eerste gezicht lijkt het wat eigenaardig, maar Egizio verzekert ons ernstig, dat het hem nog
steeds van onschatbare waarde is. „Het
is reusachtig belangrijk om je lichaam
goed te kunnen beheersen" zegt hij. „Het
hoorde helemaal bij de stijl van de school
waarin ik al die jaren ben getraind. De
houding van hoofd, armen en handen bijvoorbeeld speelt een grote rol tijdens het
optreden, in welk nummer ook. Kijk maar
eens rond en zie hoeveel artisten bij het
applaus dat hun nummer beloont, harkerig en hoekig danken. Dat moet gebogen
gaan en soepel, vloeiend. Op zon manier
verkoop je je nummer beter en daar komt
het op aan. Veel van de tegenwoordige
artisten laten dit gedeelte bij hun oefeningen links liggen. Door hun rukri
manieren en bewegingen op de pi?
bederven ze een hoop van het mooie

Het oude vrouwtje en Leopold.
Ze moest en zou de Koning zien.
Een gezelschap Antwerpenaren, dat
Zaterdag met een speciale autobus naar
Rotterdam was gekomen om Koning Leopold bij zijn aankomst met de „Eemdijk"
te begroeten, had de avond doorgebracht
bij opgewekte muziek in een café-restaurant op de Kruiskade. Onder hen bevond
zich een vrouwtje van 75 jaar, dat in de
Sinjorenstad door nonnetjes werd verpleegd, maar permissie had gekregen de
reis naar Roterdam mee te maken, om
Koning Leopold nog eenmaal in haar
leven te zien. Ze was immers niet zo jong
meer en men kon nooit weten.
Het was laat in de nacht, toen het gezelschap de autocar opzocht. In vrolijke
stemming verliet men het strijkje en
kwam buiten op het stenen plateau, dat
met enkele treden naar het trottoir leidt.
Ook het vrouwtje ging de v/eg, die allen
gingen, maar ze zag in het duister de
treedjes niet, viel languit en kon niet
meer opstaan. Een dokter roepen? Geen
kwestie van. Ze moest en zou de Koning
zien. Daarom camoufleerde ze haar pijn
en liet zich in de bus dragen. De inzittenden vreesden het ergste en vonden bet
geraden geneeskundige hulp in te roepen.
De arts constateerde: het bovenbeen is
gebroken: Hij achtte opneming in een
ziekenhuis noodzakelijk. „Ik denk er niet
aan", zei het oudje resoluut. „Ik ben hier
gekomen om de Koning te zien en ik zal
hem zien".
Ze liet zich niet bepraten en ten einde
raad, is men er in een der ziekenhuizen
toe over gegaan het been te zetten en in
gips te vatten.

In de windselen is ze Zondag voor dag
en voor dauw per bus naar de Wilhelminakade gegaan. Daar heeft ze Koning
Leopold toegewuifd en toegeknikt en toen
ze meende dat Z.M. haar opmerkte en
terugknikte, kreeg ze tranen in de ogen.
Nu had ze toch haar Koning gezien. Wat
zag hij er goed uit.
Dankbaar en voldaan is ze met het been
in het gips met de autocar naar Antwerpen teruggereisd. Daar zal ze wel weer
door haar nonnetjes verpleegd worden.
De kaasexport.

Heimatwerk, dr. Ernst Laur, brengt deze
maand een bezoek van 10 dagen aan ons
land. Het Heimatwerk is een organisatie,
welke de volks- en ambachtskunst in Zwitserland gedurende de laatste 20 jaar tot
grote bloei heeft gebracht. O. a. is er een
school gesticht, waar het weven volgens
oude volkskunstige voorbeelden wordt geleerd en in aansluiting hierop nieuwe patronen worden ontworpen. De grote ontwikkeling is echter te danken aan het stichten van
een verkoopshuis, dat door dr. Laur en echtgenote wordt geleid.
Dr. Laur, die hier te lande verschillende
volkskunstenaars en ambachtsbedrijven zal
bezoeken, stelt zich voor een geheel nummer
van zijn tijdschrift „Heimatwerk" aan Ne
derland te wijden.
Het bezoek aan ons land geschiedt onder
auspiciën van mej. Hil Bottema. conservatrice van het Openluchtmuseum to Arnhem
en ir .G. J. A. Bouma te Bontebok als voorzitter van de Vereniging voor Friese Volkskunst en van de Stichting voor Friese volksen ambachtskunst.

■

Onbekende man gevonden.
Zaterdag j.l. is te Rotterdam op een
open terrein bewusteloos gevonden een
man van 35 a 40 jaar, die blijkbaar met
het hoofd op een steen was gevallen. Hij
werd naar een ziekenhuis vervoerd en
stierf zonder tol bewustzijn te zijn gekomen. Hij had geen papieren bij zich, waaruit zijn identiteit kon blijken, maar is vermoedelijk schipper. Uit zijn monsterboekje waren verschillende bladen gescheurd. Er stond een beschrijving in van
het schip „Gertraud Helene". De man is
1.75 M. lang, heeft donkerblond krullend
haar, bruine ogen, kleine handen en voeten, grijs gestreept colbertcostuum en
dito overjas. Inlichtingen worden verzocht aan het politiebureau. Boezemsingel
te Rotterdam.

Kaas voor buitenlandse touristen.

Besprekingen van de hierbij geïnteresseerde diensten hebben er toe geleid, dat
voor dit jaar te Alkmaar een regeling is
getroffen, die het mogelijk maakt aan
vreemdelingen op vertoon van hun pasEen onbillijke verschuiving poort Edammer kaas te verkopen. Vooreen kwantum kaas van
Het Tweede Kamerlid de heer Algera lopig iskg.hiervoor
vrijgegeven.
10.000
(A.R.) heeft aan de minister van LandEvenals
zal er voor Nederlandbouw schriftelijk de volgende vragen ge- se toeristenvroeger
Waaggebouw gelegenin
het
steld:
belegde beschuit te
heid
bestaan
met
kaas
1. Is het juist, dat het vooremen bestaat kopen.
zodanige
om een
verschuiving aan te
brengen binnen het raam der exportIn de Betuwe en de overige gebierechten voor kaas, dat de coöperatieve den tussen Rijn en Maas zullen met inverkoopverenigingen zonder meer een gang van Maandag 19 April zowel de
extra-verhoging van deze exportrechten pruimen-, peren- als kersenbomen in
ontvangen ten nadele van alle overige volle bloei staan. Verwacht mag worden,
kaasexporteurs?
dat deze bloei zal aanhouden tot ten
2. Indien deze vraag bevestigend wordt minste 25 April a.s. De appelen zijn nog
beantwoord, is de minister dan niet van in de knop.
Men verwacht, dat deze
mening, dat zulks onbillijkheden mee- over ongeveer veertien dagen zullen
brengt, omdat:
bloeien.
a. hierdoor geen ontdooiing van exportrechten voor kaas wordt bereikt, maar
alleen verschuiving naar een bepaalde
groep ten koste van alle andere kaasexporteurs;
19 April,
b. van meerdere kaasfabrikanten en (of)
kaashandelaren, tevens kaasexporteurs,
Op de uitspraak van de 2de kamer
die in verhouding een groter deel der
van
het Tribunaal, ex-burgemeester de
kaasproductie tot zich hebben getrokken
dan in de periode, waarop de basisjaren Jong, 50 jr. wonend te Beetgum, veroorbetrekking hebben, het geval was, het delend tot 5 jaar internering, f 3000 boete
aandeel in de kaasexport zou worden ver- en 10 jr. ontz. uit de kiesrechten, weigerde de Hoge Autoriteit zijn fiat exelaagd;
Daarom verschijnt de
cutie
c. vele kaasfabrikanten en (of) kaashan- Jong, te verlenen. veehouder,
heden oporigine
van
delaren nog geheel van deelneming aan
tafel.
groene
nieuw
voor
de
export
de
van kaas verstoken zouden
Behalve de reeds alledaagse lijst poliblijven?
der
misslagen (lidmaatschap
tieke
Kippendief rekende buiten „Benno” N.5.8., functies in deze beweging, propalegt men
Toen een inwoner van Holz-Kerkrade gandistische redevoeringen)
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TRIBUNAAL HEERENVEEN

EGIZIO RUDOLFO CARRÉ
uiterste concentratie
de grote Enrico Rastelli, de nog' nooit
geëvenaarde jongleur, laat hij zo goed
en zo kwaad als het gaat iets van zijn
vak zien. Voor jongleren moet je de
ruimte hebben en in een huiskamer is
dat wel een probleem. Als zowat alle
stoelen, de tafel en de theetafel een andere plaats hebben gevonden en de kopjes en schoteltjes zoveel mogelijk zijn geëvacueerd, geeft hij, meteen gespannen
en geabsorbeerd, een bliksemsnelle roffel
met vijf harde rubberballen op het karpet.

„Hier hoort de Oriënt'Express bij" legt
hij uit. „Mijn nummers berusten grotendeels, tenminste met deze ballen, op parterrewerk. Dat is dus eigenlijk: ze steeds
laten stuiten op de grond of op een scheve plank, in ieder geval, niet het jongleren
boven het hoofd. Parterrewerk is steeds
mijn specialiteit geweest."
Als hij de dreunende ballen vervolgens
op ettelijke andere wijzen fantastische capriolen heeft laten uitvoeren, waarbij,
naar wij vermoeden, de zwaartekracht
zich tandeknarsend in een hoekje zit te
verbijten, geeft hij de toer, waarvan de
foto een gedeelte laat zien.
Wat men niet kan zien, helaas, is datgene wat een fractie van een seconde
later gebeurt. Met zijn rechterhand heeft
Carré in één flits de twee verticaal ge-

wanneer de deviezen-toestand ook maar
een gaatje voor me openlaat, hoop ik er,
indien het in de plannen varf het ogenblik
past, gebruik van te maken. Ik ben druk
bezig aan mijn tegenwoordige „trick's"
meerdere toe te voegen en hoop dat dit
jaar nog voor elkaar te krijgen."
„En U wordt geassisteerd door uw
vrouw?"

hem bovendien ten laste als burgemees„Mijn vrouw is mijn assistente op het dezer dagen zijn pluimvee wilde gaan ter van Menaldumadeel paardenvorderin[voeren ontdekte hij dat van zijn vier leg-

„Zij,
bel.pt mij echter niet alleen op de Bühne
met het aangeven dei* requisieten, maar
verzorgt ook de zakelijke correspondentie. Ikzelf schrijf het Nederlands niet
schitterend en daarom is zij ook in dat
opzicht een grote steun voor mij. Bovendien stenografeert zij en doet dit eveneens in het Engels, Frans en Duits".
En mevrouw Carré—Vlaanderen, die
klein, jong en charmant is en evenals
haar vader verzot is op paarden en paardrijden, voegt er aan toe:
„Ik heb vroeger altijd willen trouwen
met iemand uit de paardenwereld en ik
had nooit iets met het variétéleven te
maken, tot ik hem zag en nu zit ik tot
over mijn oren in al het tbeatergedoe en
het bevalt me best!"
toneel", antwoord Egizio Rudolfor

'horns en zijn haan niets meer over was gen en hét oproepen van maiinën extradan de koppen. Een ruit was uit het kip- actief aangepakt te hebben. Meer nog
penhok verdwenen. De kippenhouder trok door een slappe, arglistige en weifelende
daaruit de conclusie, dat iemand de kip- houding dan door zijn liefde voor de
pen door het gat van de ruit heen een Nieuwe Orde liet hij een jongeman er in
voor een van de stok had gehaald, hun vliegen, die met zijn aanstaande op het
koppen omgedraaid en hen vervolgens gemeentehuis kwam om getrouwd te wormet zich mee had gevoerd. De Kerkraadse den, doch in de burgemeesterskamer
politie riep do hulp in van de speurhond werd gesnapt door twee Duitse militai„Benno". Deze bracht de politieman linea ren. Loslippigheid van De Jong, alweer
na een serie sabotagedaden els
recta de Duitse grens oven naar het bij bang om
te moeten dienen, kostte twee
zondebok
Hertzogenrath gelegen gehucht Hahn.
onschuldigen
voor enige tijd verlies van
Daar gaf hij het op, maar de politie van
Hertzogenrath nam zijn taak over en ont- hun vrijheid. De indruk die men van de
dekte al spoedig in een beek een partij ve- gehele affaire krijgt is niet zozeer die van
ren, die kennelijk aan de gestolen kippen doortrapt verraad, maar meer van een
van blunders, zwakhehadden toebehoord. Dank zij de inlich- aaneenschakeling
uitvluchtj es op het debet van een
den
en
tingen van omwonenden had men dadelijk politiek verdwaasd
man, die de weelde
de dief te pakken, nl. een Duitser uit
verantwoordelijkheid op geen stukder
Hertzogenrath.
ken vermocht te dragen.
V«rdachtes raadsman, mr. Koopmans,
uit de verre omgeving kwam om het' meent in een ellenlang pleidooi alle
„wonder" te aanschouwen, vroeg hoeveel kleine en grote kreukjes glad te kunnen
voer zon locomotief wel niet nodig moest strijken, een spraakwaterval die waardering verdient door zijn quantiteit.
man verloren en is nu de hulp en de hebben.
Hij werd deskundig ingelicht, dat dit
Uitspraak wordt over onbepaalde tijd
steun van de beide oudjes. Gelukkig de
mensen, die zulk een goed verzorgde monster 's morgens, 's middags en 's a- gedaan.
vonds twee broodjes verslond. Wat grif
oude dag hebben!
Johannes Boeijenga, 33 jaar, boekhouWe hebben er werk mee de antwoor- werd geloofd. Een glimlach trekt over het der van beroep en wonende te Opeinde,
gezicht
oude
bij
den op de gevraagde gegevens zo vlug
die oude herinneringen. doet nu weinig vermoeden tijdens de oorNu reeds zestig jaar wonen de beide log
te noteren, zo vlot worden ze gegeven
in
zo verafschuwd en
oude mensen in hetzelfde huis. De oude gehaat Leeuwarden
door Opa.
zijn.
geweest
Hij is niet groot,
te
Als we nog enkele bijzonderheden vra- heer Veen is in Zuidveen geboren en er jong en tenger, maar had als G.A.8.gen uit zijn lange leven, komt de oude nooit vandaan geweest. Zn vrouw is uit -ambtenaar indertijd te veel macht als
Eesveen afkomstig.
baas echt op de praatstoel.
goed was voor de rust van de Friese
Hij vertelt hoe hij nog geen een en
Natuurlijk zal het Dinsdag niet alleen Sauckelslaven.
twintig jaar oud, als turf meter bij het voor het echtpaar en de naaste familieZonder een grein mededogen noteerde
Waterschap Vollenhove werd aangesteld. leden een grote dag zijn. Het hele dorp en rapporteerde hij namen, liet onwilligen arresteren, ging zelf op onderzoek uit
en maakte het tenslotte zo bont, dat de
illegaliteit probeerde hem te liquideren.
De stunt verliep (in '43) niet volgens de
plannen en het enige resultaat vvas de
verwonding van Boeijenga en zijn vrouw.
Overgeplaatst naar Groningen was B.
dermate benauwd voor nieuwe aanslagen,
dat hij grif het verhaal van een fantaste
geloofde, die hem voor komend identiek
onheil als in Leeuwarden waarschuwde.
Verd. liet toen een stel ambtenaren aan
het Groninger G.A.B, arresteren, die totaal onschuldig bleken te zijn en weer vrij
gelaten werden. De rel kostte hem zijn
baan. Tot het einde der oorlog verbleef
hij te Amsterdam.
B. heeft weinig als verdediging aan te
voeren. Zijn verdediger, mr. Cornelis,
wijst in het pleidooi op de labiele psychische toestand van 8., de twee psychiatrische rapporten en de hierin vervatte
idee als zou verdachte een zekere pathologische inslag hebben.
Uitspraak wordt eveneens over onbepaalde tijd gedaan.
Boke van der Burg, 45 jaar, veehouder
te Opeinde, lid N.5.8., lid N.V.D., lid Ned.
Agrarisch Front, op grond van lidmaatschap N.S.B, zijn radiotoestel mogen behouden; vriendschappelijke omgang met
personen van de militaire en burgelijke
bezettende macht; iemand bedreigd met
Het oude paar zoals liet <ians van zn rust geniet.
uitzending naar Duitsland; medewerking
verleend bij paardenvordering voor de
Toen was het nog Eerste Dijkdistrict van waar trouwens veel familie woont (er Duitsers;
aan commandant van LandOverijsel. Lopende moest hij toen de ge- zijn hier 14 gezinshoofden die „Veen"
medegedeeld,
iemand een rawacht
hele kop van Overijsel doorkruisen. „Dat heten) viert dan feest.
zich niet had gemeld
diotoestel
had
en
Graag had men het feest gehouden in
kunnen ze nu niet meer", voegt hij er
krijgsgevangenschap; medewerking
trots bij.
een zaal of gebouw, maar de beide oude, voor
bij het weghalen van goederen
verleend
Na 46 dienstjaren werd hij gepension- mensen willen dat beslist niet. Ze willen uit de boerderij van een onderduiker
en
neerd, waarvan hij reeds 27 jaar geniet. het veilige toevluchtsoord, dat het eigen zijn bemiddeling
verleend bij de verkoop
„Een dure kostganger voor het Water- huis hun zolang is geweest, niet verlater van die goederen;
medewerking verschap", voegt hij er glimlachend aan toe. én dus moeten alle andere overwegingen leend bij het vorderen
van woonruimte
Ook weet hij zich nog goed te herin- hiervoor zwichten.
voor de Duitsers; abonné op Volk en VaOpa
neren, dat de spoorlijn Meppel—Leeuwargehoord
nog
Nadat we hebben
dat
derland.
den werd aangelegd. Zijn broer werkte geregeld een Wandelingetje maakt en dat
Uitspraak: int. gelijk voorarrest, V-, jr.
toen in de Woldberg en van het daar uit- ook Opoe juist deze morgen een klein
internering
met twee jaar proeftijd.
gegraven zand werd de spoordijk opge- kuiertje heeft gemaakt aan de arm van
worpen in het lage land rond Woivega. haar dochter, nemen we afscheid met de
Uitspr. in de zaak van Sieger Brouwer
Bekend is in de familiekring het vol- wens, dat het a.s. Dinsdag, de zoveelste te Houtigehage, tegen wie de tenlasteleggende verhaaltje, waarop Opa ons trac- mijlpaal in hun leven, een genoeglijke ging wat betreft het eerste gedeelte verteerde.
dag mag worden voor deze vriendelijke vallen is verklaard: V« jaar voorw. met
Een van de toeschouwers, die dagelijks oude mensen en hun familie.
twee jaar proeftijd.

Zeventigjarighuwelijkin

De echtelieden Egbert Veen—Jantje
van der Heide hopen Dinsdag 27 April
de dag te herdenken, waarop ze voor 70
jaar in het huwelijk traden.
Elk jaar zijn er vele echtparen, die
rond de Meimaand een huwelijksjubileum
mogen herdenken. Meestal is het een zilveren, zeldzaam is al een gouden en héél
héél zelden een diamanten feest.
In het dorp Zuidveen, aan de zuid-westelijke rand van het Steenwijker heuvellandschap gelegen, hopen a.s. Dinsdag de
beide oudjes Egbert Veen en Jantje van
der Heide de dag te herdenken, dat zij
70 jaar geleden in het huwelijk traden.
Zeventig jaar, een mensenleeftijd, zelfs
dé leeftijd van de sterken, hebben de 93-jarige Egbert en de 92-jarige Jantje, samen lief en leed gedeeld. De oude Veen
is geboren 3 Juli 1854, zijn vrouw 13
Augustus 1855.
We hebben de beide oudjes een bezoek
gebracht in het boerderijtje, temidden
van pas geploegde in door bloeiende sleedoorn omgeven bouwkampen.
We troffen het, opoe en opa Veen
troonden beiden in een hoge leunstoel en
hadden juist bezoek van één der dochters. Vooral opa Veen stelde het zéér op
prijs, dat mensen van de krant hem eens
kwamen opzoeken.
Met het 65-jarig jubileum, tijdens de
bezetting was alles stil voorbijgegaan. De
heldere oude baas, die nog volop kennis
neemt van wat er alzo in de wereld gebeurt, praatte honderd uit.
Opoe was stiller en zag met een glimlach het drukke'gedoe om haar heen aan.
Ze is wat doof en kan wat nu om haar
heen gebeurt, niet lang vasthouden. Alles
wat echter vroeger is gebeurd, is nog
vast in haar geheugen gegrift. Vaak zit
z° nog te breien en ook aardappelschilten is meestal haar werk.
De oude heer Veen beschikt over een
uitzonderlijk goed geheugen en als we
in het gesprek opmerken, dat we nu al
twee grote oorlogen in een mensenleeftijd
hebben meegemaakt, haast hij zich te
vertellen, dat hij zich ook de derde nog
goed herinnert „Dat was in 1870, toen
Duitsland tegen Frankrijk vocht en won
ook", weet hij te vertellen. „Twee van
mijn broers moesten toen opkomen, maar
het duurde toen niet zo lang". Van 1914
tot 1918 v/aren twee zoons gemobiliseerd
en in de laatste oorlog dienden vier kleinzoons, van wie twee. aangetrouwd waren,
het vaderland.
Het echtpaar heeft vier dochters en
drie zoons, allen nog in leven. De oudste dochter is 69 jaar en .bijna 46 jaar
getrouwd, de jongste zoon is 56 en vierde
verleden jaar reeds zn zilveren huwelijksfeest. Verder zijn er 29 kleinkinderen
~-> 30 achterkleinkinderen.
Een der dochters heeft reeds vroeg haar

Zuiditeen

TWEEDE KAMER

Schweizer Heimatwerk.
De bekende stichter van het Schweitzer

DIENSTPLICHTWET.

De Kamer heeft behandeld het ontIn dit ontwerp
worden verschillende regelingen die
thans bij algemene maatregel van bestuur
zijn vastgesteld, in wettelijke vorm gegoten. De op te roepen lichtingen worden niet begrensd, doch voor 1948 wordt
het contingent gewone dienstplichtigen
op omstreeks 38000 geraamd.
De Kamer toonde veel instemming
met de voorgestelde regeling, die de mogelijkheid voor elk legerstelsel openlaat.
Alleen de heer Schooncnberg (C.P.N.)
oefende ingaande critiek. Onze grote
weermacht benadeelt de welvaart, en omdat er geen oologsgevaar is, is er geen
groot leger nodig, aldus spreker. Waartegen de minister opmerkte, dat het te
laat zou zijn, wanneer men bij acuut oorlogsgevaar zou beginnen een leger op te
bouwen.
Wat de keuring betreft, zo zei de minister, het gaat in de richting van strengere en betere keuring. Het aantal personen,
dat kostwinnersvergoeding krijgt,
bedraagt per lichting ruw geschat 7000.
De regeling der kostwinnersvergoedingen voldoet naar de minister meent zeer
goed, mits de burgemeester de gevallen,
die hij zelf niet kan oplossen, doorstuurt
aan het departement of de belanghebbenden zich rechtstreeks tot de minister
wenden.
Wat het contingent betreft merkte de
minister op dat dit mede afhankelijk zal
zijn van de financiële mogelijkheden. Het
gaat om het beginsel, n.l. om het contingent, indien de financiële omstandigheden en voor zover deze het toelaten,
zo groot mogelijk te doen zijn.
De minister neemt een amendementRuys de Beerenbrouck over. waardoor
bepaald wordt, dat in gezinnen, waarvan
drie zoons hebben gediend, de overige
zoons van dienstplicht gevrijwaard blijven.
Het amendement-Schoonenbcrg beogende vrijstelling wegens broederdienst te
verlenen als de ingeschrevene een broeder heeft of gehad heeft, die dient of gediend heeft, verklaart de minister onaanvaardbaar. Het amendement wordt
verworpen met 69 tegen 8 stemmen.
Een amendement-Ruys de Beerenbrouck, beogende gezinnen, waaruit een
zoon is gesneuveld, niet verder in de
dienstplicht te betrekken, Wordt door de
minister overgenomen.
Een amendement-Schonenberg, om de
duur van de eerste oefening aanzienlijk
te beperken, wordt verworpen met 8
stemmen vóór.
Daarna is de wet aangenomen met de
stemmen van de communisten tegen.
werp Dienstplichtwet.
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VII.

DE EERSTE DAGEN IN HOLLANDIA.

Hollandia is niet een stad. Het bevat
o.a. Hollandia-basis en Kota-Baroe. Hollandia-basis ligt aan de zee, Kota Baroe
meer naar binnen.
Nu zou mijn collega naar de basis gaan
en ik naar Kota-Baroe. Enfin, dat was
niet anders. Ik kreeg een deel van een
woning met twee kamers. De woningen
hier op Kota-Baroe zijn meest van bamboe met daken van gegolfd plaatijzer.
Ramen met muskietengaas. Voor een Nederlander hoort dat gek, maar dat is het
helemaal niet. Glas zou veel te benauwd
zijn. Wanneer men in Indië is, bemerkt
men pas, hoe in ons land alles op de koude is ingesteld. Hier is alles ingesteld op
de warmte. De woningen op dë "Basis' zijn
niet van bamboe, maar van ijzer.

'-

Ik kreeg dus een deel van een woning.
Voorlopig is het nog niet het summum
van gezelligheid, daar er nog slechts datgene in staat, wat ik in bruikleen heb
gekregen, n.l. een bed, een 'tafel, een
schrijfbureau en twee stoelen. Mijn kisten zijn er nog niet, die komen per boot
na. Een maal per maand komt er een.
Dus voorlopig een beetje behelpen.
Erg is dat niet, een beetje lastig soms;
allerlei dingen, die ik moet gebruiken,
zitten in hun kisten.
Eten doen „loslopenden" in de mess.
Wel gezellig. Natuurlijk blijft het niet
alleen bij eten, praten komt er ook bij
te pas.

Nu zal men vragen: „Je zit daar nu in
Papoea-land, zijn er ook Papoea's in Hollandia?"
Natuurlijk zijn ze er. Rasechte, met
ragebollen. Grote, on-elegante mensen
meestal. Sloom, goedaardig, onverstoorbaar en onbetrouwbaar.
Stelen doen ze niet, d.w.z. ze nemen
wel alles mee, wat onbeheerd ligt, maar
ze vinden niet, dat dit stelen is. Het zijn
tenslotte primitieven, al spreken ze ook
Maleis of soms zelfs Hollands en al dragen ze ook kleren. Dat is alleen de buitenkant. Ze leven in hun eigen gemeenschap zo eenvoudig mogelijk. Wat ze nodig hebben, vinden ze. Bezit hebben ze
bijna niet, alleen varkens, kinderen en
vrouwen
Degenen, die geregeld met blanken in
aanraking komt, leven natuurlijk anders.
De Papoea-kinderen in mijn klas zijn
Europees gekleed. Het zijn goed-aardige,
zachte kinderen, met een goede wil. Daardoor halen ze veel in van wat ze missen
aan schranderheid. Over 't algemeen kunnen ze normaal meedoen. Hoogvliegers
zijn het niet, maar ze komen er wel.
Mijn klas bestaat uit Ambonnezen, Menadonezen, Indo's, Papoea's, Hollanders
en Chinezen. Ze spreken allen iets wat ze'
Hollands noemen. Ze verstaan ook Hollands, maar "Maleis dringt beter door.
Bijvoorbeeld, wanneer ik zeg: „Opschieten", dan zeggen ze gehoorzaam: „Ja, juffrouw", maar als ik zeg: „Ajo, lekas", wat
hetzelfde is, dan komt er schot in.
„Opschieten" verstaan ze, maar op „lekas" reageren ze.
Een' ander voorbeeld: De kinderen
moesten in schriften schrijven met rode
de rode
en zwarte lijnen. Ze
schrijven, de zwarte was een hulplijn. Ik
had het uitgelegd, allen deden het goed,
op één na. Ik wees hem er op en zei nog
eens: „Op de rode". „Ja, juf". Natuurlijk
schreef hij prompt op de zwarte. „Wijs de
rode aan". Dat deed hij goed, maar schrijven, neen het drong niet door. Toen zei
'k ongeduldig: „Diates, merah, itoe". Natuurlijk lachte hij om het kromme taaltje
van de juffrouw, maar hij schreef prompt
op de rode.
Het werken met Indische kinderen valt
overigens mee. Het is net als bij de Hollandse, men kan orde houden of niet.
De Indische zijn niet zo vertrouwelijk,
tenminste die indruk krijg ik voorlopig.
Ze willen niets vertellen', over de gewoonste dingen niet. Het kan ook zijn,
dat ze eerst de kat uit de boom willen
kijken en hierin kan ik ze geen ongelijk
geven.
I. DOORNBOSCH.

—

Teneinde georganiseerde veefokkers
op Walcheren tot steun;te zijn, is door
H.M. de Koningin een bedrag van f 25.000
beschikbaar gesteld. Voor dit geld zal
een aantal goede hokkelingen met goede
productie-af stamming wordea aangekocht, die ten geschenke zullen worden
ge-even aan stamboekboeren, die in hun
bedrijf zeer zwaar zijn getroffen.

