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samengesteld in overleg met de C. L 0. c o n t r 8 1 e 
op mengvoeders, die contrôle uitoefent op 
de kwaliteit der grondstoffen, de samenstelling en de 
menging. Het gebruik of in voorraad hebben van 
minderwaardige artikelen als b.v. havermoutafval-
meel, appelpulp, e.d. is de coöperaties ni e t toe- 

gestaan. Elke zak en elke doos moet voorzien zijn 
van de samenstelling van het er zich in bevindende 
mengvoeder. 
Iedere boer, die coöperatieve mengvoeders gebruikt, 
kan zich tot de C.L.O. wenden voor contrôle op het 
door hem gekochte voeder. 	 H. P. 

ytse Wopkes, de skriuwer Jan ,,Tuolleprakkesaesje" st/t2rde 

* 	 is in skof-tsfe Jorlyn in for/taal te mei in opskrift ,,Ut Friso's hem". 

AF 	 It is, tinkt 4r, net ûnaerdieh foar bern, wylet ek dideren der niget 

IJ t 1? S 	 oan ha kinne. - It forhaci is lykwols to lang, om it yn Wis keer 
ViS 	 plak to jaar.. Wy wolle it dêrom as in forfolchforhael yn de earst- 

kommende mimers opnimme. 

hem 
Me Wopkes, in hwat skredige skoaljonge. fan Wip-
sterhuzen en syn kollega, Wilt Wibes, fan Pânswier, 
- in mânske plaats dyt in eintsje besiden de slinger-
wei leit, - wjokkelje op bar âlde rattetbellen fan 
fylsen yn fûle flecht de Wipsterhûsterdyk lâns. Hja 
binne om healwei-fjouweren as pylsnoeken ta de 
skoaltedoar uMfIut, hawwe de âlde rydhynders by 't 
stek fan 't skoalleplein weipakt en wrotte nou, lOd 
pratende en hwat roppende-wei tsjin de Aprilkoelte 
yn, op hûs oan. 

't Binne moaije busjes, de beide adspirant-studinlen, 
dy't by master van Klinken deis bar brein opskerpje 
moattefiwdêrby soms noch wol'ris kluchtige nûmerkes 

fortoane. AIe syn klompen lykje wol hwat op mei 
blik enbân bilape rottetattsjes. Ut ten fan dy dingen 

is de hakke op in keer finaal ûtspat. De kroppen ha 	- 
mear as ienkear op 'e helling west en fan de rjochter-
klomp hinget de bûtekant bêst ût li leed. Fanmiddëi, 
tusken skoaltiid, hal dat ding by 't balskoppen wer 
bêst hyps hawn. En Wilt syn prikje hier liket mear 
op in ûtinoarsakke kleaune tarrebyntjern as op hier, 
dêr 't moarns in kaem troch west haf. 

,Sunt de aeisikerstiid in wike forlyn syn ein neem, 
binne dizze beide mantsjes, earlik sein, hwat fan 't 
hynder. Jonge - dat aeisiikjen, dat is wol sa'n pré. 

Fjildstreupe, Ijeppe, krikebaerne, skoukefarre en aeijen 
fine, dat binn' gaedlike putsjes. Jin ûtfiere yn 'e frije 
tiid en binammen om en de by de Peaskedagen 

omdoarmje yn it fjild, tol fan fûgelsng en maeitiids-
rook. Dat is oare thé as altiten op 'e buorren en op 
'e dyk om hakketakje. Och man, wie 't altiten mar 
aeisikerstiid. Hwant dân is d'r hwat to bi!ibjen 
Lippen en nêsten, aventûrkes en mislearre krûs-
tochten. Fijne setten en brike setten, fan alles makket 
men yn 'e aeisikerstiid mei. 
Mar as de wetminsken op 'e joun fan de 19e April 
in skoattel bar de aeisikerstiid strutsen-,ha, dan is dat 
foar Ale en Wilt en in poarsje fan ha) maten in drege 
pil, dy 't trochslokt wurde moat, mar dy 't harren 
ynearsten op 'e mage feit as in balstientsje. 
Minsken, hwat wie 't optheden ek war fijn west, 
nou 'ns it Wipsterhûsterleech oer to strûzen. Kansen 
man, by bosjes l Op lip en skries en tjirk, op strânlip 
en slobbeguod. 
De jonges eagje, sa fylsendewei de kriten en it leech 
'ns oer. As faken l 

Sjoch ! Dér sit dy âld-dof tent yn Gabe five de âlde 
roeken wèr efter de boksen. Woepsty, der batst er 
hast rjocht omheech de bit yn, flak by dy doerak 
ban in roek lâns.... War d'r op yn.... en wer... 
Nochnis en nochris Ja man, der ha Jo dy pertale 
knaap fan in doffert ût Jimke sawne ek al. 0 leave 
sij, hwat fortoant dat ding him. It lipke is wrychtsjes 
ek mei op'wiaIcpat tipke, dat op de 19e April sa 
breanedich tizze möast en dat nou it nést lol het 

oØ 'e tredde eker op it efterste plak. 
Oeh hearkes, sjoch nou 	 - 
is. Der komme de 

ikriezen omheech. ten, 	 '. 
twa, trije.... en noch 	 - 	4 
maar. Helder op, man! 
5e snjitte as raketten1 	fl?" 
Iroch de boft en sijitte' ,"fiihr-t2iz r 
torwoed bar kito—kito 
—kyt ût, towyl 't hja 
as pylken net de yn 
de bIt omsnuorjende  
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1 
roek b/ûze.' Inkelde tjirken dwirrelje ek kwaf ear-
moedz{endf wei yn 'e bIt om, lykwols net mei 
fapakkend4 Al .....dêr komme de strânlippen, dy 't 
yn- 'e iyta achte tahalde, ek yn 't gewear. Nou giet 
it fan talderalderiere. Dy âld roek fijocht as bie der 
de kweade oan 'e start en hy smeert him sa hard as 
d'r kin. Hy wrikt oan syn swarte riemen as wie dr, 
oan 't hurdroeijen yn 'e bIt, mar hy moat nei rjochts 
en nei bits, hy moat omheech en omteech en.... 

hy giet hurd fan ruten. 
De beide jonges binne, mei de skonken noch oer de 
stang ton 'e fyts, efkes stean bleaun. Hja sjogge, 
hwer 't it fûgelguod him nou deljowt. Och man, 5e 
witte, Otsein de tsjirkebrut, it dommesylje fan alle 
loftakrebaten. En se wille ii op 'e prik, dôr en dôr 
lizze nêstfolben. As nou dy doerakken fan roeken de 
boel mar net lorinnewearje, krekt as sa leek bart. 
De minske troch de wet ton 't tjibd reage, mar de 
roeken yn de aeisabon, wit je.... 
Wylst it fûgelguod war to rôst komt, pbotfe de klomp-
studinten it gat war op 't seal ton de tyts en skouwe 
fierderop, rjoching Pânswier en Wipsterhuzen. Mei 
it foarlân: brochje ite en mei tuorje yn 't bûthûs. 
Wilt Wibes giet dan, mei in tantastyske swaei, de 

eerste reed op nei hûs, ropt hwat kraeijerich fan 
goe-e-e-e oan Ale, krôst as in tour de France-rider 
oer de pôlle en troch 't hofke, makket in kloft binnen, 
dy 't yn de lijte ton 't hôske sitte to sintsjen sa kiel, 

dat hja 't bast bistjerre, rydt mei in masterlike me-
neuvel oer de skuorredoarsdrompel en snjit de 

skuorre lâns, mei in gong as wie 't in strieljager by 
de start. 
Dan meldt er him mei de wenstige wurden: Heit 
Mernl goeije.... En komt by bruorke Gerke op 'e 
bank tolânne. Oerke, - dy 't noch Onder en boppe 
de wet is, hy giet noch net nei skoatle - hot him 
fanmiddei fortsjinstlik makke troch mei de pols yn 't 
terpsleatsje to bruijen en sjocht noch in bytsje prof, 
tanwege ii leksum dat him lézen is. 
De brogge en de molke mei thé en sûker d'r yn, 
binne gau troch Wilt soldaat makke en dan is 't bar 
him: de skoalleklean 01 en de âlde spullen aan. 

Nei 't bûthûs. 

Wilt Wibes wol soms om in mooi ding wol, dat ii 
mei melke en fuorje rnoatten in greate leagen is, 
mar hy wit dealske goed, hjir is gjin forwin. Hjir 
stiet d'r foar in net to bibiten leaverkoekje. En foar 
de hurde werktikheit: Mei helpe 1 
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En hy helpt mei! Sonder gesanik mi lanirnéntearderij! 
Mar as er Onder it ien nei ûnderste rier to melken 
sit, Onder Wikje tjouwer, dan binne syn tinzen noch 
frijhwat maar yn 't tjild as yn 't bûthös en hy sjocht 
yn gedachten war de roekejeijende tûgelklott en hy 
winske dat d'r in skries wie, dy 't oegriislik fleane 
koe en mei in spjelde yn 'e bek de roeken fiks 
Onder de slurf pripke... . ho, ho.... 

(Wurdt fuortset) 

* 
Zuivelbond gaat nieuw gebouw zetten 
In de buitengewone ledenvergadering, die op Vrijdag 
2 October j.t. in de Harmonie gehouden is, werd het 
Bestuur van de Bond van Coöperatieve Zuivel-
fabrieken gemachtigd over te gaan tot de aankoop 
van het pand aan de Stationsweg, op de hoek van 
de Baljeestraat, tussen het Oranjehotel en de lunch-
room Bodega. 
Op het terrein van dil pand zal een nieuw kantoor 
verrijzen, dat voldoende ruimte biedt voor de sterk 
uitgebreide Bondswerkzaamheden. 
In het ontworpen bouwplan is op de begane grond 
een galerij geprojecteerd met een negental winkels. 
Verwacht mag worden, dat hierdoor het aanzien van 
het Stationsplein verlevendigd wordt. 
Nadat het Bestuur op verschillende punten de voor-
stellen nog nader toegelicht had, ging de vergade-
ring zonder hoofdelijke stemming hiermede accoord. 
Verwacht kan dus worden, dat de Friese Zuivel-
coöperatie te zijner tijd voor de huisvesting van de 
centrale organisatie zal beschikken over een gebouw, 
dat deze, voor Friesland zo belangrijke industrie 
waardig is. 	 - 

,,Utingera Deel: d'eerste Grietenije 
van de Zevenwolden" 

1693: Dat jiertal stiet op 'e kaart. DÔé is er dus al makke. 260 lier 
forlyn waerd de koert fan Utingeradiel - bihearske troch de rivier 
de Boani. NOch line hjned-de-doi de bochten der lcrekt-en--allyh ga 
M mar in oare line, rjocht as in kier,, dy fan it spaar Ljonwert- 
't Fcan, hat him de henrslcjende posysje binaem. Twa-en-in-heaie 
icu forlyn wie dizze gritenij folie mear as op 't heden it Iftu Eau 'e 
wjittringen, slentten en puolleu. De Bokkumermar, nensnd net de 
ûtde deisetting Bokkusn; de Burstusnermar, nennid mi in stikinannich 
pleatsea, dy't as in heale ring om in terp hinne leine, wiene noch 
aktive wetters, dy't  fan wilt ga wil to bisilen wieue. A.D. 1953 is 
de earste in earmhertich gat, dArt in wei dweri troch binne rint en 
de nare in richt rcidbosk. En hwat ie der ocrblcaun Eau 'e 
Jinnsumer-, Mole-, Hottinga- en Dykhéstersyt? It wetterskip de Leppa 
ie histoarje wurdea en d&nnei de Leppedyk en de boppeneamde 
silen. 260 lier forlyn wie it al lang rèstich worden ya dizze ken-
hijen, mar Anwillekeurich link ik oan de rûzige 15e ieu doe't it hjir 
in toaniel wie fan boargeroariuch, mei as menige ynset de bi-
hearsking fan ien fan de wichticbste forkearswegea to lAn en to 
wetter: de Leppedyls oan 'e cast- en de Stachtedyls oaa 'e west-
kent Ena 'e Bonn.- Men me ga 5155e, de Lege WAlden (de  doarpen 
Terhenne, Terkaple en Eskmaryp) leine feilich biskûle efter de 
puullen en de blaugerzen, mar multi to linken, is in slim misbigryp. 
DAr hawwe yn dyselde ien de ,,Woudlieden' forkeard en hja wiene 
een ien wei op it oarlochspaed en bimnoiden bar net sunich niet 
de strijd om de stratégyske punten, lilcegued dy yn it noardeasten 
as dy yn it sédwesten. 
1693: NOch is Aldeboana it Lonacmste plak, man Akttrum mei de 
slotten fan  Crytman  Vegelin en Jr. Huygis de Hopmans tsjinnet 
trim oan. 
1693: Fan Neg, Ald rjochts- en geastlik sintrum, is aliissne mar meer 
in kleester.tsjerke-yn-pdn oer. Max de measte stéjen fan de pleatsea 
binne ek yn 1953 noch biset. Sjuch ik der b.g. net it Kathûs en de 
pleats fan Jan Sibes oan 'e Sylroede lizzen? 	0. SANTEMA. 
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59 soortgenoten, die met hem de bijt der levensver-

zekering bevolken. Vreemd, omdat zijn doet stel- 
 n g - dienend -' zijn omzet - beperking tot de 

agrarische sector en daarbij steunend op de coöpe-
ratieve organisaties - en zijn w e r k w ij z e - mede-
werkers zonder provisie-inkomen, wier taak primair 

een voorlichtend karakter heeft - hem een geheel 

Coöperatieve. Centrale Landbouwboekhouding 
XXXIX 1 

Gesprekken met leden. 

Meermalen heb ik het meegemaakt, dat er iemand 
bij mij zat, die mij eerlijk gemeend beklaagde omdat 
wij, jaar in jaar uit, met de neus in al die dorre cijfers 
moesten zitten. dok als het buiten in de natuur zo 
prachtig was moesten wij maar binnen zitten om ons 
met die droge kost bezig te houden. Men kan 
natuurlijk waardering hebben voor zulk ,,medelijden", 
maar zal er aanstonds tegen inbrengen ,,dat het wel 
iets meevalt". Hef leven aan de C.C.L.B. is zeer ge-

varieerd en allerminst beklagenswaardig. 
Men komt ook heel vaak in aanraking met ,,humor", 
die een glimlach op het gelaat te voorschijn tovert. 
Wat zegt men bijv. van het volgend ,,gedicht", dat 
door één der leden werd ingezonden, tegelijk met 

een aanslag in de belasting, die ter contrôle aan het 
kantoor van de C.C.L.B. werd gezonden. 

,,Heden werden wij verblijd?! 
Door bijgaande narigheid. 
Nu vraag ik Uw getuigenis 
of dit volgens opgaaf is. 
Wij verzuipen straks met de hele groep 
finaal in de belastingsoep." 

Of van het volgende proza, dat ons gewerd in de 
tijd, dat Minister Lieftinck nog de scepter zwaaide 
aan het Ministerie van Financiën in Den Haag. 

,,Vanmorgen deze groeten van Ome Piet ont-
vangen. Ik stuur ze maar, opdat U kunt zien 
of hij of zijn dienaren, ,,de tollenaren" zich 
ook verrekend hebben." 

En om het drietal vol te maken nog het volgende 

,,Hierbij eens weer een biljet voor zakgeld 
voor onze Nederlandse Staat. Gaarne zou ik 
nu willen, indien er tenminste kans toe is, dat 
jullie een verzoek indienen, liefst met mijn 
tranen in jullie ogen, om afstel (geen uitstel)." 

Neen, saai is het leven op het kantoor van de 
C.C.L.B. allerminst. Bij velen, die geen lid zijn, schijnt 
wel de gedachte te bestaan, dat op het kantoor van 
de C.C.L.B. uitsluitend besprekingen worden gehou-
den over belastingkwesties. Vanzelfsprekend wordt 
daarover ook veel gesproken. Hoeveel mensen 
komen er niet bijv. om  hun belastingaanslag te laten 

controleren. Maar men vergist zich toch deerlijk als 
men van mening is, dat het uitsluitend over dergelijke 
zaken gaat. Dan kent men niet de verhouding, die er 

a.parfe plaats geven temidden van zijn soortgenoten. 
De bijzondere kenmerken van deze eend blijken 
geen beletsel, maar veeleer een stimulans te zijn 
voor een ontwikkeling, die in alle opzichten uitzon-
derlijk mag worden genoemd. 
Een ontwikkeling waarvan slechts de boer de vruch- 
ten plukt. 	 - 	8. 

bestaat tussen deze organisatie en haar leden. 
Het spreekt vanzelf, dat geen der leden zijn bedrijf 
geheel of gedeeltelijk gaat overdragen of liquideren, 
zonder over de fiscale consequenties daarvan eerst 
op het kantoor van de C.C.L.B. zijn licht te hebben 
opgestoken. Men weet heel goed, dat het wel zeer 
onverstandig zou zijn dat na te laten. Ook al kent 
men de wet niet, het is wel algemeen bekend ge-
worden, dat juist op het hier genoemde terrein zeer 

ernstige fiscale gevolgen zouden kunnen ontstaan 
door onjuist te handelen. Op het kantoor is de ver-
schijning van een vader met een zoon samen (soms 
ook door nog meerderen vergezeld) om over deze 
dingen te spreken, vooral in het najaar en in het 
vroege voorjaar, een bekende figuur geworden. 
Daarmee is evenwel lang niet alles gezegd. Er zijn 
heel veel leden, die de C.C.L.B. beschouwen als een 
organisatie waar zij eerst gaan spreken, voor zij op 
allerlei terrein beslissingen gaan nemen. Derhalve 
ook vaak op een terrein, dat niet direct met de be-
lastingen in verband staat. Ontelbare keren hebben 
wij de opmerking gehoord waarmee een bespreking 
aanving: ,,lk zit met een moeilijk geval en ik dacht 
laat mij daarmee eerst eens naar de Boekhouding 
gaan". Men beschouwt de C.C.L.B. heel vaak - en 
terecht - als het adres waar men in vol vertrouwen 
allerlei vraagstukken kan bespreken. Ten kantore van 
de C.C.L.B. is men daar zeer erkentelijk voor. 

Nu zijn er daarbij uiteraard soms vragen aan de orde, 
die niet van algemeen belang zijn, maar slechts be-
tekenis hébben voor één bepiald lid. Er zijn echter 

ôék vaak andere gevallen, die wel van algemene 
betekenis zijn en waarvan men kan zeggen, dat ge-
hele grâepen van boeren er vaak mee zitten. 

Over deze laatste soorten van gevallen wilde ik deze 
winter in ,,Bolwerk" eens iets vertellen. Natuurlijk 
niet zô, dat de lezer zou kunnen raden over wie het 
gaat en welk geval wordt bedoeld. Dat zou het 
schenden van een geheim betekenen. 
M.i. is het éék een van de belangrijkste dingen op 
het kantoor van de C.C.L.B., dat men daar vrijuit kan 
spreken zonder vrees te hebben voor uitlekken van 
geheimen. En dat kostbare goed moet bewaard 

blijven. 
We hopen dat de lezers van ,,Bolwerk" er iets aan 
zullen hebben, als we verschillende gesprekken deze 
winter onder de ,,loupe" gaan nemen. En ook, dal 
het mag meehelpen om de juiste betekenis van de 
C.C.L.B. in een helderder daglicht te stellen. 

P. SIJTSMA. 
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Fries-Groningse Coöp. Beetworlelsuikerfabriek G.A. 

Op 8 September 1953 werd te Groningen de ge-

wone algemene ledenvergadering gehouden. De 

door het bestuur aangeboden balans en rekeningen 

over het boekjaar 1952-1953 werden met algemene 

stemmen goedgekeurd en vastgesteld. 

Verwerkt werden 347.314.886 kg beetwortelen niet 

een gemiddeld suikergehalte van 16.79% (a.p. 

306.959.909 kg met 17.05 'is). 

De gemiddelde opbrengst per ha bedroeg 42.863 

kg mef»7197 kg suiker, de hoogste tijdens het be-

staan der Fries-Groningse (a.p. 35.245 kg met 6008 kg 

suiker). 

Door de leden werden gecontracteerd 5909 ha 

bieten. Per aandeel leverden zij gemiddeld 28.964 kg 

met een gehalte van bijna 16.72 O/,  Van niet-leden 

werden 2497 ha bieten bijgekocht. Totaal werd de 

opbrengst van 8106 ha verwerkt. 

Het aantal uitgegeven aandelen vermeerderde met 

270 stuks (a.p. met 239 stuks) en bedroeg op het 

einde van het afgelopen boekjaar 6696 stuks, ver-
deeld over 2732 leden. 

De campagne begon op 6 October en eindigde op 

22 December. De gemiddelde dagverwerking be-

droeg 4.455.791 kg. 

Geproduceerd werden: 

Witsuiker ......46.235.086 kg. 

Ruwe suiker .....617.724 

Melasse .......12.586.169 

Natte pulp ......65.253.650 

Gedroogde pulp . 	. 11.134.958 

Gedroogde melasse-pulp 	570.689 

Schuimaarde . •. . 	. 47.800.000 

De totale, opbrengst dezer producten bedroeg 

f26.865.521,14. 

Met inbegrip van de premies voor vroege-, late- en 

ongewogen aan de fabriek-levering en verrekening 

van de tarra-boetes en -premies (in totaal gemiddeld 

f1.029 per 1000 kg biet) wordt per 1000 kg biet bij 

een gehalte van bijna 16.72% uitbetaald ƒ 47,828. 

Dit bedrag moet nog vermeerderd worden met 

ƒ 0,575 wegens door de Minister van Landbouw aan 

de fabriek ter doorbetaling aan de telers gegeven 

vergoeding voor meerdere arbeidskosten aan suiker-

bieten, veroorzaakt door een door deze Minister toe-

gestane loonsverhoging. Per saldo wordt dan ont-

vangen bij 16.72% suikergehalte een bedrag van 

f 48,403. 

De periodiek aftredende bestuursleden, de heren 

Jobs. E. Lindenbergh te Winsum (Or.) en J. E. Hui-

zinga te Loppersum, die wederom herkiesbaar waren, 

werden herkozen. 

In plaats van het bestuurslid D. v. d. Herberg te 

Dokkum, die wegens het bereiken van de 70-jarige 

leeftijd niet herkiesbaar 'was, werd benoëmd de beer 

R. Haverkamp, Nieuweroord. 

Het aan de beurt van aftreding zijnde lid van de 

raad van toezicht, de heer IJ. D. v. d. Werf f te 

Hallum, niet herkiesbaar, werd vervangen door de 

heer D. IJ. v. d. Werff, Wester-Nijkerk. 

Het bestuur deelde mede, dat ter 'gelegenheid van 

het 40-jarig bestaan der vereniging op 13 Mei 1953 

alle leden en leveranciers met hun dames uitgeno-

digd zijn de gerationaliseerde fabriek te komen be-

zien in groepen van 70, onder deskundige leiding 

van een 7-tal personen. De aangifte voor deze 

jubileumexcursies is zo groot, dat vanaf de 2e week 

der campagne tot het eind onafgebroken dagelijks 

2 excursies moeten worden ontvangen. Gehoopt 

wordt dat door deze excursies de band tussen de 

vereniging en de leden en telers wordt verstevigd. 

Niettemin zal met het houden van contacfvergade-

ringen in de maand Januari worden doorgegaan. 

De vooruitzichten van de volgende campagne lijken 

niet ongunstig. In totaal zijn er 10.621 ha bieten 

gecontracteerd. De opbrengst Iijkt,gemiddeld goed 

te zullen worden en het suikergehalte ontwikkelt 

zich bevredigend. 

,,Het Bild, de Negende en Laatste Grietenije 
van Wester goo" 
Dat dizze gritenij de Idste taxi Westergoa neamd wordt, docht jun 
gjin nij: Wy witte emmers (allegenrre?) wol, dat er om 1500 hinnc 
(op dizzo kaert stiet yn it eddlikste gedeelte 1508!) bar it greatste 
part bidike wurden is. 
Hwa't der meer oer Mxe wol, most it earsto diel ten H. Sannes 
syn skiednis oer it Biidt of H. Buwalda syn ,,Wnun op 'e wangen" 
der naar ris op neilôze. Hen in, ,,Wnun op 'e wengen"! 	- 
Dat is dit lân; dit tipysk stik grom snel syn rjochte persélearring, 
en ton gefolgen csm rjoehte wogen. Sa wie St om 1700 hinne, doe't 
dizze kaert makko w-erd, ei is St hjocd-de-dei nôch. 
Yn it Suden kriget St fijn lIst onnsluting op St Mde Mxi oor de 
Oude Seedylt hinne, sn't dy wetterkenring hjir neamd windt. Y. 
St Ensten rint de grins wer oer in Mde sédyk. Yn St Noarden en 
Nonrdwesten sMt de Waedsé it jonge territorium 6€. Ddr wtddct 
Neptunus mei de trijetine foorke op 't skouder oer de Ondjipten en 
xiie in stik-trije koffen, of hoe't dy slcippen dan ok mar hjitte meije 
yn 'e slinken en soalen. En it lIn seis? 
0, winder gesicht! As bie in ikosijonge mei in list hwat linen 
hutsen, es ton sûd nel noard en fan cast nei weet! De wei fan 
Froubuorren oer Sint-Anne nei Sint-Jakob foarmot haakse bochten 
mei de sdd-nonrd rinnende wegen. Dy wegen fine bar cin tajin in 
treddo sédyk, dy't hjir ,,de Tweede Zee dyk" of ,,de eerste Oude 
Bild dylc" neamd wurdt. Foar goed bigrip bring ik noch efkes yn 't 
tin, dat de gries mei Barradiel en Menameradiel de earste, do 
,,oude Seedyk" wie. 
lijir haw-we bar de earsto koloanisten deljown en de doarpen 
stifte, de parochYs, sa't wy se nou noch neame. 
St. Anno ie it sintrum, der't op dizze kaert de koepeltsjerke nl 
to finen is en yn de sddenstlike hoelco fan it fjouwer-earmige lcrûe 
fan wegen it slot fan de van Haren,. 
Yn Scbotanus syn tiid wie grytman oer it Bildt jr. Wilbelm van 
Haren, kurnter ten 'o Frentsjerter Alcademy en did-ambassadeur 
fan 'e Foriene Repubiiken yn Sweden. 
,,Etc." stiet der dan en dat bitejut ,,en sa mar hoort-. Ja, in man 
fan kwisekwâosje yn dit lIn, dat it ,frije jnchtfjild wie fnn 'e 
Fryske Nassau's. Om dit Idste litte de ,,vrije lagt" peallen op 
grinzen de tinke, stennde op in plak hwer't in wei de gritenij yn 
giet 'Nei 1508 (1600) is in nsj gebiet op 'e cd forovere, binoarden 
do Mde Bildtdyk en bifeilige mei de tsjinwordige Nije Bildtdyk, 
op dizze kaert ,,de derde Zee Dyk" of de Tweede Bilddylc neamd. 
Yn dizze tape  SAn stiet naar in inkeld bAs. Dy  most men sykje 
bisuden de nije Bildtdyk, en dan der deint tsjin om. Nije Bildtsyl 
is 250 jier forlyn noch xnnr och-sn-iyte, mar Aldebildtsyl telt al 
gAns huzen, bwat wol to bigripen ie, as men sjocbt, dat it enreto 
plak een 'e nije- en it twadde nan 'e Mde Bildtdyk ûntstie. De 
eerste bidiking wie dus yn 1508, do twadde (tusken de beide 
Biidtdiken) yn 1600, wylet ddrnei yn 1715 noch in 400 moargen 
binunrden de nije bildtdyk feilich steld binne toer de se, dy ge- 
faerlike buormnn. 	 0. SANTEMA. 
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In Drenthe en het overige gebied is de toestand 

vrij gelijk. 
Wij hebben de hoogste waardering voor het vele en 
goede werk door deze instantie verricht. Toch achten 
wij een intensivering van de voorlichting, hetzij door 
uitbreiding van de Rijksvoorlichtingsdienst of ander-
zins een gerechtvaardigd verlangen. Gerechtvaar-
digd, omdat de pluimveehouderij in 1953 voor een 
bedrag van 313.2 millioen gulden exporteerde en 

bovendien aan de binnenlandse vraag met haar pro-
ducten ten volle kon voldoen. 
De export ging in hoofdzaak (ca 80 '/0) naar West-

Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland, terwijl ook 
de Amerikaanse bezettingslegers beduidende hoe-
veelheden voor hun rekening namen. De export van 
koelhuiseieren baarde enige moeilijkheden. Engeland 
was gedurende 1953 nog geen afnemer van onze 
eieren. 
In 1953 was de aanvoer van eieren bij de N.N.C. 
30.8 ¼ hoger dan in 1952, hetgeen belangrijk hoger 
is dan het gemiddelde over het gehele land. De aan-
voer bedroeg 27.119.666 stuks, waarvoor werd uitbe-
taald f3.767.607,—. Geëxporteerd werden 24.595.560 
eieren, hetgeen een deviezenopbrengst betekent van 
/3.669.241,54. De totale omzet bedroeg f4.038.000,—. 

Bovenstaande gegevens, welke in het jaarverslag zijn 
verwerkt, werden door de voorzitter van het bestuur, 
de heer J. B. Vos te Ulrum, nader toegelicht. Hij 
wees er vooral op, dat de reorganisatie gebracht 
heeft, wat er van werd verwacht. De verwerkings-

kosten zijn, ondanks de sterk verhoogde lonen 
en onkosten, zeer sterk gedaald, waardoor het 
mogelijk is, dezelfde prijs te handhaven, die ook de 
andere coöperaties in ons land betalen. Niet alleen 
is de kippenhouderij in ons werkgebied toegnomen, 
ook de afdelingen zijn groter geworden, terwijl het 
aantal leden toeneemt. Wij hebben een financieel 
gezond bedrijf en kunnen hierdoor niet alleen 
zorgen, dat de leden uitbetaald krijgen wat hen 

toekomt, doch kunnen gerust zeggen, dat wij prijs-
regelend optreden. Hij bracht hulde aan de pioniers, 
die destijds via de oude V.P.N. gezorgd hebben, dat 
op tijd de bakens werden verzet en een coöperatieve 
verkoopvereniging van eieren tot stand kwam. Ook 
nu moeten de pluimveehouders met hun tijd mee. 

Ze hebben te zorgen voor een eerste klas product, 
maar moeten vooral bedenken dat de concurrentie 
uit andere landen begint te komen. De pluimvee-
houderij is van zeer grote betekenis voor de kleine 
zandboer. De coöperaties, samengebundeld in de 
V.E.C.E. en de N.P.F., steunende op de drie centrale 
landbouworganisaties, zijn belangrijke organen ge-
worden in de tegenwoordige tijd. Wek daarom uw 
bedrijfsgenoten op, mede te werken tot het samen-
bundelen van krachten. Ze kunnen dit het beste doen 
door zich aan te sluiten bij de coöperatie. 
Het was een goede vergadering voor de N.N.C. 

O.B.F. 
Onderling Boerenverzekeringsfonds 

Onze huidige minister-president beschikt, indien men 
de volksmond mag geloven, over een zeer ruime 
portemonnaie. Sinds een zestal jaren krijgen nl. 
duizenden ouden van dagen ,,van Drees". 
De Noodwet Ouderdomsvoorziening, zoals de offi-

ciële naam luidt, heeft ongetwijfeld een zegenrijke 
werking: tallozen ontvangen op grond van deze wet 
uitkeringen, welke 
hen in staat stellen 	( ', 	Drees 	n - 
op zeer bescheiden 	van IJrees tot 	1% 

wijze rond de ko- 
men. Anderzijds vertoont de noodwet echter de 
,,typische kenmerken van een noodregeling", zoals 
Minister Joekes in een nota opmerkte. Het voor-
naamste bezwaar is wel, dat de spaarzin wordt ge-
straft door de aftrek der eigen inkomsten. 
Van den beginne af heeft het dan ook in de bedoe-
ling gelegen zo spoedig mogelijk een definitieve 
wettelijke regeling te treffen. Nu is het begrip ,,zo 
spoedig mogelijk" buitengewoon rekbaar, terwijl 
volgens een bekend gezegde veelal niets blijvender 
is, dan het als tijdelijk bedoelde. Dit lot dreigde ook 
aan de noodwet ten deel te vallen. Reeds tweemaal 
werd de werkingsduur van de oorspronkelijk voor 

drie jaar bedoelde wet verlengd en tot voor kort 
had het er alle schijn van, dat men opnieuw tot ver-
lenging zou moeten overgaan. De kans op verlenging 
is echter aanmerkelijk verminderd, doordat - einde-
lijk - de Sociaal Economische Raad (S.E.R.) heeft 

gesproken. 

De lange weg. 

Op 27 Maart 1952 zonden de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken een nota aan de S.E.R. In deze nota, 
waarvan wij slechts de hoofdpunten  kunnen vermel-
den, werd uiteengezet, dat het tijdelijk karakter van 
de noodwet een spoedige indiening van een ontwerp 
van wet noodzakelijk maakt. Het kommervol bestaan 
van talloze ouden van dagen dwingt tot ingrijpen, 
aldus de nota, door het invoeren van een verzeke-
ringsplicht. De nota gaf uitvoerige beschouwingen 
over de mogelijkheid tot vrijstelling bij inkomens 
boven een zeker minimum en voor hen, die reeds 
vrijwillig een bevredigende voorziening hadden ge-
troffen. Bij de verzekeringstechnische uitwerking 
werd echter uitgegaan van een algemeen verplichte 
verzekering, waarin voor bovenbedoelde 
vrijstellingen geen plaats was. 
De uitkeringen zouden gericht moeten zijn op het 
bestaansminimum van ouden van dagen. 
Aan de S.E.R. werden in de nota een aantal vragen 
gesteld, waarvan de voornaamste luidden: 
a. Behoort de ouderdomsvoorziening voor de ge- 
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hele bevolking te gelden of dienen uitzonderingen 
te worden gemaakt op grond van het overschrijden 
van een bepaalde inkomensgrens? 

b. Behoort de wettelijke ouderdomsvoorziening een 
aanvullend karakter te hebben, zodat men van de 
verplichte verzekering dient te worden vrijgesteld, 
indien men kan aantonen op 65 jaar een redelijk 
geacht ouderdomspensioen, lijfrente en dergelijke te 
hebben? 

c. Op welk bedrag dient het ouderdomspensioen 
te worden gesteld? 

Minister en Staatssecretaris drongen in zeer hoffelijke 
termen op spoed aan; de S.E.R. werd nl. gevraagd 
de urgentie van een wettelijke regeling in aanmer-
king le nemenl 
Toen toog de S.E.R. aan hef werk en de Minister aan 
het wachten. De weg bleek lang en moeilijk en de 
Sociale Commissie uit de S.E.R. vormde een werk-
commissie, welke op haar beurt, naar goed Neder-
lands gebruik, weer een subcommissie vormdel En 
de Minister wachtte en ook zijn opvolger wachtte 
nog enige tijd. 11/2 jaar na de indiening der nota 
scheen hij enigszins wachtensmoe te worden, want 
bij de behandeling van zijn begroting dreigde hij 

zeil met een wetsontwerp te zullen komen. Men 
fluistert, dat dit dreigement de hoge graad van acti-
viteit der commissies tot het kookpunt heeft opge-
voerd en het resultaat liet thans niet lang-meer op 
zich wachten. Begin Maart 1954 werd het advies ter 
publicatie vrijgegeven. 

Advies Sociaal Economische Raad (in hoofdpunten). 

1. De Raad erkent de noodzaak van een wet-
telijke ouderdomsvoorziening en spreekt zich 

uit voor een verplichte verzekering. 

2. De wettelijke regeling behoort te gelden voor 
alle ingezetenen, ongeacht de hoogte van het 
individuele inkomen. 

3. Voor hen, die reeds vrijwillig een voorziening 
hebben getroffen, dient geen mogelijkheid tot 
vrijstelling te worden geschapen. 

4. De Raad meent, dat voorshands moet worden 
volstaan met een uniform ouderdomspensioen, 
dat iets groter is dan de maximale uitkering 

ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening. 

5. Het pensioen gaat voor de gehuwde man of 
voor de ongehuwde man of vrouw in op 65 jaar. 

6. Gemeenteclassificatie dient niet plaats te 
hebben. 	/ 

-7. De aanspraken dienen het karakter te hebben 
van een wisselend bodempensioen, dat aan-
gepast wordt aan het loon- en prijsniveau. Bij 
het loon- en prijsniveau van 1954 adviseert de 
Raad tot een pensioen van ƒ1260,— voor ge-

huwden en ƒ756,— voor ongehuwden, uitte 
keren aan ieder, ongeacht da overige in-

komsten. 
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8. De premies zijn afhankelijk van het inkomen, 
voorzover dit de ƒ6.000,— niet te boven gaat; 

- voor inkomens boven ƒ6.000,— zou men een 
vast bedrag als premie moeten heffen. 

9. Bij onmiddellijke volledige invoering zou de 
premie 51/2% van het premieplichtig inkomen 
moeten bedragen; kiest men een overgangs-
regeling van 5 jaar, ddn zal voorlopig met een 
premie van 4,2 % kunnen worden volstaan. 

10. Met het oog op aanpassing van bestaande 
pensioenen in ten einde de financiële en eco-
nomische gevolgen te kunnen overzien, acht 
de Raad een overgangsregeling aanvaardbaar. 

In aansluiting op deze punten, hopen wij in een 
volgend artikel de gevolgen voor het verzekerings- 
bedrijf en voor de boer te bespreken. 	 B. 

** * 

- 	 BAND VOOR BOLWERK 

Voor de lezers van Bolwerk, die één of meerdere 
jaargangen willen laten inbinden, kunnen wij een 
halflinnen band beschikbaar stellen tegen de prijs 

van f150 per stuk. 
Het inbinden kan ook door onze drukkerij te Leeu-
warden geschieden. In dit geval bedragen de kosten 
f2,70 per band. 	 - 
Bestellingen worden gaarne ontvangen op het kan-
toor van het Instituut voor Landbouwcoöperatie, 

Baljeestraat 1, Leeuwarden. 

Gaesterlân 
Gaesterlin,de sawnde gritenij San de Sawnwâldcn. Yn de tijd kan 
it meitsien San dizze kaart telde dit ,,1"rieschc-Lustoord" (sa't men 
it goed Mindert jier al nramde) de folgiende doarpen: 1. Wikel; 
2. Sûndel (ek wol Sondel of Sindel; 3. Nijemarduni (op 'e kaert 
Nije Merduni);  4.. Ajdemardum (Olde Merdum); 5. Mum, en Bak-
hazen;  6. Harcli, hwerby Balk; 7. Bûchbuzen (1700 lipga fluysen). 
Dat binne dus ek wer sawn. En as men dan wit, dat de grstemj 
syn namme to tajikjen hut eau gunsten, dat binne luchten San San, 
dan formnlearret men sijver as fansels dizze karakteristyk: 
Gaesterlân, mei syn luchten kun sAn, is de sawnde gntensl kan de 

gawnwâlden en telde by AIds sawn doarpen!" - 	- 
In lytse taljochting op dizze biwoaring mei net bmefter bhnwc. 
Ik doel dan op it tal doarpen, hwant nijere opjeften wi-e ilt, dat 
der wol njuggen binne. Sa is dan Balk der by kommen en b2steane 
Bakisuzen en Mmns elk selstaussich. Hoc't it dan rnooglik is, dat 
Balk doe net apart biste? Wol, djzzc ,,flek", untahen oan 
Lits, hearde by  Aids - fear in ijirdc - part Ander Wikel, st s.n. 
Wiketer Balk, fear it greatste part Ander Harch en ek noch ander 
Rûchhuzen. 	 - 
Bakburen wie doe oms net as in buorren, afinder tsserke, San aan 
tritich huzen, dy't Ander It tsjcrkedoarp Mums haarden. De tsjerke 
wier dér om 1700 hiune al wei en it tsjerkhôk allinne mar mear oer. 
In wûndermnai lânskip wie it en is it noch. De hichten hswwe der 
altijd al 'vest en binne slim Md. De Jolderen bosk Ander Aldemar-
dnm wie der konr trijehûadert fier ek al en ek op djzze kaert 
list men ek de namme Lykiamabosk tosken Rûchhozen en Nije-
mardnm en hiel dddiik ia ek oanfown it sierlik onnleine Byster-
boak mei it slot kan de Neer do Wildt, Ald-Sekretaris kan 'e 
Admiraliteit to Amsterdam. Intendant San 'e Sdmacht kan 'e Stoet 
en geheim-Riedsman kim ICening-Steedhâlder Willem III. ily wie 
it, dy't dit terrein, dat alear At heide en luchten bastse, ta not- en 
tnbaksfjilden en brak oanlcin hat, en de skuorren, om dizze krachten 
to biwarjen, houd lint. Greato hoeken hou foun men doe al by 
Wikel, Balk, Ptûchhuzeo, Harch, ja, praktysk by alle dampen.
Docbs Antbriek de greide ek net, binammon )ni de legere kon-
trijen yn it eaaten en It ssidcasteo en yn it oergongsgebiet fuiken 
sim en klyn op 'e grtns kan 'e flimmelomer Aldeferd en Nonrd-
wIlde. 
In lytse ynpoldering binnarden Wikel mout hjir ek elke, neamd 
worde: dy fan 'e Majoar Generaal Koehoorn, dy't mei syn sûd-
grins oan it slot kan '0 beroemde Sestingboukamdige taroun en yn 
it noarden onn It Wikeler flop grinze, in altrinder San de Sleattemer-
mar. Sa wijs ik ek noch op de ,Er Vnlkenierapotder" binoarden 
Harch, dArt te patriciërsgeslacht San dy namme de bAn yn hawn het. 
Der is yn 'e lette Midsicuwen Hel hwat Affochten troch de stin,-
beamen, dat is wier, mar derfoaroer stiet, dat de greate groun-
eigenera yn 'e tiden kan 'e Repoblyk docha ek wer wichtige by-
dragen jown hawwe ta de ûntjowing fan dit gebint. Dizze kamt 
tsjûget der kan. 	 0. SANTEMA, 
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de kij moeten - lorkundige dat hy syn Oritenij skoan 
fan 'e tuolle ôf regearje koe. Ek grytmon van Oos-
linga hâlde tuolleprakkesaesje en stippele de linen 
fan syngemeintepolityk op 'e tuolle M. 
It leif wol hwat yn 'e reden. 1-Iwant melkerstiid is foar 
in boereman fakentiids - tinkerstiid. Men kin ns oer 
saken en dingen neitinke en konklûzjes meitsje. Net  

om 'e nocht binn' d'r troch de bank wol hwat troch-
tinkende boeren west. Dy't it, h we r o m 't it 
giet, gau yn 'e noes ho. Hja ha bar kolleezje 
foar in fiks part hawn op 'e tuolle, speetsjende- en 
neitinkende wei. In protte ton 'e organisaesjekrêft, 

dy't de boeren foarme ha, is op 'e tuolle bispoun. 

Qk nou, yn 'e neiwinterske rite 1953/'54, wylst bûten 

de wyn baart, fiel ik my by üs bistkes opnommen yn 
in wrâldtsje dêr 't de fredichheit hûsmannet, ré foar 
oertinkings. Dit koubist, krees en wol ton lee, mei 
syn sêft, kant en spand jaer, ho 'k op in nacht, op 
'e tjird ton boppen stâl tongen. 't Siet ûs net sa glêd 
en wy ha doe nochal broeksette moatten om 't as 
keel oer de harte to krijen. 
Dat is nou al wer seis jier torlyn en sûnt dy tiid ha 
dit bist en ik al hiel hwat meiinoor bilibbe. 
't Wie yn ûs tétamylje opnommen as keel, as hokling, 
as rier en naam mar op. Guods ten syn lichting binne 
at tong tordwoun. Meestal kweaskiks. 't Geld bliuwen, 
mistribete ôtkealjen, tsjintallen op posfuer en op-
bningst spylje mei. En sadwaende is dat bist, dit 
froed-kôgjende kouke by r&tich neitinken toer my 
meer as allinne man it bleate bigryp: kou! 
Vn 't bidriuwsgehiel stiet er op heger trime. - is 't 
hast in grissel Wytse-boer mei wurden! Wytse-boer, 
dy't optheden by need in baretsje flapt hal oer syn 
skier hier - en bast yn 't sirkus kin. 
Wytse-boer, bifeltierder oer kij en keetten, kening 
fan 'e gôrzen, ridder ten 'e dongbult - sa't in optein 
sprekker it ns in keer Otbylde hot. 

Wytse-boer, dy't op dit stuit driget troch to slaen 
as in bline skyltink. 

wy de gekheit hwat op 't stokje reaud ho, 
komma wy al gau ta 't bisef dat it wurk wachtel. 
It lôn, dat nel de winterske rite him skôgje liet as 
in timpe fan 'e Sahara, treget mei gauwens: Oanpok! 
It iôn moet sa goed mooglik stibeleorre wurde en de 
tiid koert hurd yn. D'r is wurk een 'e winkel. Mar ek 
as organisaesjeminsken moatte wy de eagen iepen 
ho.. De tsjinpartij sliepi net en lit him net, krekt os 
boeren sa taak dogge, troch bijsoken ton 't stik 
bringe. De tsjinpartij hot ien doel: de greep op 't 
boereguodl 
En in party boeren hewwe 't net loer 't torstân, dat 
as de boer de sizzenskip en 't biskikkingsrjocht oer 
't guod ût hennen jowt, dat hy don ek syn ekono-
myske ynfloed dêrmei torkeapet. Hwant it boereguod 
bipoelt de ekonomyske krôtt ten 'e boerestân. En 
eltse boer, dy't ,,in oor" baes lit oer syn guod, for-. 
swokket de ekonomyske kréft ton 'e boeren meiinoar 
en - ûteinlik ek ton himsels. 

En krekt se min as in boer it yn syn plasse hel je sil 
om ,,in oor" it birédden fan syn té en syn lân yn 
hennen to jaen, krekt sa min jowt il foech ,,in oor" 
syn guod yn bonnen t0 jaen. Boereguod bitsjut maar 
as allinne jild. Boereguod bitsjut: In fiks part for-
mogen. En der lit men ,,oaren" net mei omoven-
seore. 
Wylst de wyn om 'e huzing boldert en de rein tsjin 
de koutinsterkes slacht, galmie in paar sûpkeoltsjes 

bar ientoonich bô-ô-sankje. Op 'e hinnematte barre 
sterke stikken. In hin keokelt as die hja mei yn in 
opera. De hoanne echo-'t hwat oerstjûr mei. 
Moitiid is op kommende wei. En 't tûgelguod komt 
wer yn 't fjild. 'k Doar wedzje dat monnich moedich 
boike de pols al wer yn 't tizier hot en nachts dreamt 
ton 't mooiste - in nust tipoeijen yn 'e pet. 
Tûzenen lânstjue geen mei gauwens d'r om to fjilde. 
As de dofferts wer kopketommelje oer de Iénnen en 
't swijend wytke hoeden fuortwjokket fan 't sté dér 't 
hje i t lein het, - de pearel ton 'e greiden. 	C. 

Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding 
Gesprekken met leden. 

e vorige keer hebben wij iets gezegd naar aan-
leiding van een vraag, door een der leden gesteld, 
betretfende de streekvergaderingen met leden. 
Waarom worden die vergaderingen gehouden? 
Waarom zijn het besloten vergaderingen, die slechts 
toegankelijk zijn voor leden met hun huisgenoten en 
ernstig belangstellenden, die door een lid zijn uit-
genodigd? 

Wij hebben toen verteld hoe nen er toe gekomen 
was, deze vergaderingen te beleggen. De bedoeling 
was het contact te verkrijgen met alle leden. 
Er was nog een directe aanleiding toe in 1949 om 
met de vergaderingen te beginnen. In de belasting-
wetgeving werden verschillende wijzigingen aange-
bracht, waarbij alle leden belang hadden. Men kon 
natuurlijk een circulaire aan de leden zenden. Maar 
al doet men het zeer uitvoerig, er blijven toch steeds 
vragen over bij de leden. De kans was erg groot, 
dat men dan allerlei schriftelijke vragen zou moeten 
beantwoorden. Daarom werd besloten de leden in 
vergaderingen op te roepen. Men kon het dan alles 
aan hen uitleggen en er bleef dan ruimte over om 
allerlei vragen te stellen. 
Men was zeer benieuwd hoe de vergaderingen zou-
den worden bezocht. Dat viel goed uit. Het jaarver-
slag, in 1950 uitgebracht aan de ledenvergadering, 
vermeldde daarover het volgende: 

,,Deze vergaderingen werden bezocht door 
60 % van onze leden en waren in het alge-
meen een groot succes." 
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Met het bovenstaande is reeds een klein gedeelte 
opgelicht van de sluier, die over deze vergade-
ringen hangt. Wat- wordt er op deze vergaderingen 
behandeld? 
Als ik daarop een volledig antwoord wil geven, 
dan zou kunnen worden gezegd: alles waarbij onze 
leden als lid belang hebben. 
Allereerst worden zij dus zoveel mogelijk op de 
hoogte gebracht van alle wijzigingen die in de be-
lastingwetten worden aangebracht en wordt hun uit-
eengezet wat deze voor hen betekenen Daarbij is 
er dan gelegenheid hun heel vaak een goede raad 
te geven waarmee zij rekening kunnen houden bij 
hun bedrijfshandelingen. 
Als voorbeelden daarvan kunnen worden genoemd, 
de wettelijke bepalingen betreffende investeringen in 
het bedrijf en de daarmee verband houdende ver-
vroegde afschrijvingsmogelijkheid, investeringsaftrek, 
enzovoort. 
Over alle punten betreffende de belastingwetten kan 
men inlichtingen vragen. De C.C.L.B. is nl. van 
mening, dat de leden zoveel mogelijk op de hoogte 
moeten zijn van al de wettelijke bepalingen op be-
lastinggebied, opdat zij hun plichten, maar ook hun 
rechten kennen. De mogelijkheid kan dan ook be-
slaan, dat zij begrijpen wal door de C.C.L.B. wordt 
gedaan. 

ondom de wijzigingen in de belastingwetgeving 
is heet vaak ôék iets te zeggen omtrent de activiteit, 
die de C.C.L.B. heeft ontplooid op dat gebied. 
Meestal heeft dat dan plaats gehad in het verband 
van de Vereniging van Landbouwboekhoudbureaux 
of van de Belastingcommissie uit de Stichting voor 
de Landbouw. Van al de daarin door de C.C.L.B. 
verrichte arbeid kan dan aan de leden verslag wor-
den uitgebracht. De leden zijn dan op de hoogte van 
alles wat er door hun organisaties voor hen wordt 
gedaan. Zij hebben er ten volle recht op, dat de 
weten. En de vergaderingen zijn uitermate geschikt 

om hen daarvan op de hoogte te stelten. 
In een halt uur vertellen kan men immers veel meer 
mededelen dan in een zeer lange circulaire. En 
bovendien is het alles veel duidelijker. Wie het niet 
mocht begrijpen, kan inlichtingen vragen. 

Maar niet alleen is het zo, dat ze er recht op hebben 
om het alles te weten. 't Is ook waar, dat hef voor 
de vereniging zelf van belang is, dat de leden op de 
hoogte zijn. Veelal immers heeft al die bedoelde 
actie plaats zonder dal de leden er iets van be-
merken. Hoe zullen ze dan hun organisatie en de 
betekenis daarvan ten volle begrijpen? Pas als ze 

worden ingelicht, wordt dat hun duidelijk. En dan 
kunnen ze ook ten volle propagandisten zijn voor 

hun organisatie. 
-Het Bestuur van de C.C.L.13. is es- terecht van over-
tuigd, dat de leden van een Coöperatie, zoveel maar 
enigszins mogelijk is, moeten meeleven met alles wat 
in en door die vereniging plaats heeft. Onbekend 
zou kunnen maken ,,onbemind". Maar als men vol- 

16 

ledig op de hoogte is zal waardering ontstaan, om 
niet een sterkere uitdrukking te gebruiken. Dan be-
grijpt men immers van hoe groot belang het is dat 
ook op dit terrein een organisatie bestaat. Dan ziet 
men in, dat de C.C.L.B. van betekenis is voor de 
leden. 
Voor deze keer wil ik nog op een derde punt wijzen, 
waarop in het voorgaande ook reeds zijdelings is 
geattendeerd. 	- 
De vergaderingen zijn in zekere zin besloten. Dat 

heeft tweeërlei doel. In de eerste plaats is dat zo, 
omdat het niet op de weg van de C.C.L.B. ligt 
allerlei boeren, die geen lid worden, op de hoogte 
te stellen van velerlei, dat van belang voor hen kan 
zijn. Maar in de tweede plaats kunnen nu ook allerlei 
vragen, die de organisatie zelf betreffen, aan de 

orde worden gesteld en kunnen de leden ook op 
dit terrein alle inlichtingen ontvangen, die zij ver-
langen. In zekere zin is het dus te zien als een uit-
breiding van de algemene ledenvergadering. Zoveel 
mogelijk is er dan ook telkens een bestuurslid aan-
wezig op de vergaderingen. 
Ik zei het u immers reeds: contact met alle leden is 
de voornaamste bedoeling. Dus ook contact van het 
bestuur met de leden. 	 P. SIJTSMA. 

,,Lemsterlân" 
Lemsterlân, de sechte gritenij San de Sawnwâiden, doe t Tineo van 
Andringa grytman wie. Dat stiet op dizste koen San 1718. 
,,Heer" van Andringa velen, yn syn slot, fuort by de haven San 
de Lcrnmer. Fan syn neiteam, en dan sv,,i yn it bisûnder fan 
grytmnn Regnerus van Andrings, wordt yn is list fan 'e 18e sta 
tsjûge, dat tsja in bulte dien hawwe ta de bloei San dit plak, 
binammen ok hwat de forbining mei Amsterdam nanbsianget. Alle 
joanen fort der in skip hinne en do animo as es great, dat men 
faek al wilcen San to foaren plak bisprekke mont, sa hjit 't der. 
De oanfienvegert to ho moatte nars om 1700 hinne frsjhwat bi-
hyplik west hawwe. Der riot in ,,besloolen voet- en paarde pad" 
nei Doaojewarstâl oer Jistergea en Fohlegea, dat van de s.n. 
lnfonne" onatlsit op 'e grente wei it Fean—Gaesterlan--Staveren. 

K sjoch yn dat flard mars gin forkenr mooglik as dat de renger 
der allinne to met en op 't hynsder lâos koe. 	 - 
In twadde iâowei is de wei rei 't Fean, oer Eastersé en Yehten, 
dy't sa't liket wol troch rydtogen brûkt wnrde koe. 
It skip, dIt til bui yn dizze tiid it forkearsmiddel west bawwe. 
Sioch ris, hn&n wetter ek dizze gritenij opieveret. Der bzze: yn 
it nnardweston de Brsnde- of Lytse Sleattemermar, dy't troch de 
Kromme Ie of ,,Hsringstoot" forbining hal mei de noch folie 
gieater Brokken, de Create Breldcen neamd, yn tsjinstelling mei de 
Lytse Brekken, efkes siSdeastliker. 
Yn it no-ardeasten leit de wide Tsjkemsr, Jo 'witte wol, dy't syn 
namme tanket os,, Sfûke en March, de beide froulju, dy't de ikuld 
hawwe fan it Att,Lean fan dizze ûndtippe mar, op hokicer boassum 
sen stobben lizze.... Of wisten Jo net, dat dy  mar senris boik 
wie en dat yn in drnege simmer der brâu kaem en dat S1ûke en 
Mareh der fuort by nan 't melken wiene en mei de meer molke 
it fjisr dwestje woene, mar dat it doe noch felle slimmer waard, 
al slim, dat de bosk en de groun forbarode en der oars neat oer-
bienu as in suver ûneindich stik wctter? - 
Hawar, der moat in goed geloof by, woe'k mar sizze. Hwnt hfir 
wol ot to hcljen is, dat de green hOst barre wol fanwcgo syn klyn. 
Der is htir dan yn letter tiid ok hiel hwat forgroevon en fordold 
in turf, mar dat wie letter as dizze knert. Ik wol de lôzer noch yn 
it bizOnder wize op 'e ennnnne Slskte Onbiwenne inn yn it sitdhke 
die San 'e gritenij, hincamd mei de naamen Oostzimgerisad en 
Echterveld, min of to moer ôfsinten mei in fjouwerknnt, hwcryn in 
pear innen en in eineknai en mand it Huis te Velde, biskerme yn 
it wetter troch de sédyk de Kitnder—de Lemmer, yn it anden troch 
de ,,afsnijdonde Nieuwe dyk van 1702" en yn it casten noch de 
Echter Dyk, dy't de rivier de Kitader bidimje moest, as er winter-
del al to bolbjirken waard. 
It lust op dit geweldige fjild west, titzenden poonsmietten groet, 
dat de Friezen fochten hawwe mei hûtenlitnske fijarmen. 
Lemsterinu hal fiif dompen yn dizze tiid: de Lemmer, Jistergea, 
Follegea, Eastersé en Ychten. Twa dampen, nl. Banteges en Le,»-
sterhoek, binne al ienweo San it tonniel fordwoun troch it woedzjen 
San 'e sé en troch tadwaen San 'e IJterske bisskop. Mar de nnmme 
Bantegea is wer yn care kommen sûnt it nije doarp Ychtenerpolder 
dy him tawiisd seach. In foarbyld San goede nnmmejowingl 
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te nemen en de werkelijke feiten te vermelden. En 
deze werkelijke feiten - men vergelijke de nota van 
Maart 1952 - gaven nimmer enige grond voor de 
verwachting, dat een vrijwillig gesloten verzekering 
vrijstelling van de verplichting zou geven! 
De toch al niet bij uitstek gunstige reputatie van het 
levensverzekeringswezen - een reputatie, welke een 
gevolg is van de bij de werving tè veelvuldig toe-
gepaste methoden - krijgt ongetwijfeld opnieuw 
een ernstige deuk, indien de regering en de volks-
vertegenwoordiging het advies van de S.E.R. op dit 
punt volgen. 	 - 
De structuur van het levensverzekeringsbedrijf ener-
zijds en de juiste voorlichting, welke Dr. v. d. 
Woestijne graag zou zien anderzijds, laten zich in de 
practijk heel moeilijk tot een harmonisch geheel 
samenvoegen. Het publiek, opnieuw een ervaring 
rijker, zal tegenover de acquisitie van het levensver-
zekeringswezen een nog sterkere mate van wan-
trouwen gaan koesteren, dan in het verleden reeds 
vaak het geval was. 

De consequenties voor de boer. 

Zal, indien het advies van de S.E.R. in deze vorm 
wet wordt, sprake zijn van bepaalde consequenties 
voor de boer? Zonder te willen pretenderen, dat alle 
aspecten van dit vraagstuk in het kader van dit 
artikel kunnen worden belicht, zijn toch enkele op-
merkingen te- maken. 
De eerste opmerking ligt aan de kant van de be-
taling der premis. Er behoeft niet aan te worden 
getwijfeld, dat 	groepen uit onze samenleving, 
welke van hun hand een vuist kunnen maken, zullen 
aandringen op compensatie van de extra-last, welke 
op hun schouders wordt gelegd. Ook de landbouw 
heeft er recht op, dat haar grotere lasten in ieder 
geval tot uitdrukking komen bij de prijsgaranties, 
welke de overheid voor een aantal producten geeft. 
Wij kunnen ons voorstellen, dat de georganiseerde 
landbouw bijzondere belangstelling heeft voor dit 
onderdeel uit het advies van de S.E.R. 
Het tweede belangrijke punt betreft de consequenties 
voor de boer en de houding, welke hij ten opzichte 
van een eventuele wettelijke regeling zal innemen. 
Nemen wij eerst de ruim 19000 leden van het O.B.F. 
onder de loupe, dan geloven wij niet, dat een wet-
telijke ouderdomsvoorziening voor deze groep in-
grijpende gévolgen zal hebben. Indien bij het O.B.F. 
vele duizenden ouderdomspensioenen zouden lopen, 
zou waarschijnlijk de behoefte ontstaan deze ver-
zekeringen te verminderen c.q. om te bouwen tot 
verzekeringen, welke een ander risico - overlijden 
- dekken. Het overgrote deel van de bij het O.B.F. 
gesloten verzekeringen zijn echter kapitaalverzeke-
ringen, waarbij reeds een juist evenwicht tussen 
overlijdensrisico en oudedagsverzorging is verkregen. 
Voor die leden, welke niettemin t.z.t. behoefte zou-
den gevoelen hun verzekering aan te passen, staan 

de medewerkers van het O.B.F. te allen tijde gereed. 
Een tweede vraag sluit hierbij aan, n.l. of de betaling 

van een premie voor een ,,staatspensioen" gecombi-
neerd met de premiebetaling voor een vrijwillige 
verzekering niet een (te) zware last voor een aantal 
leden zal betekenen. Wij verwachten, dat ook de 
gevolgen uit  dezen hoofde van beperkte omvang 
zullen blijven, omdat: 
a. het O.B.F. nimmer gebruik heeft gemaakt van het 
argument der verplichte verzekering voor het afslui-
ten van posten. Om deze reden zijn de verzekerde 
bedragen ook nimmer tot onverantwoorde hoogten 
opgevoerd; 

b. de ledenwerving bij het O.B.F. steeds gericht is 
geweest op het afsluiten van verzekeringen, waarvan 
in redelijkheid verwacht mocht worden, dat de 
premie ook in de toekomst - dus bij eventueel 
minder gunstige bedrijfsuitkomsten of bij hogere 

lasten - gedragen kon worden; 
c. het effect van een eventuele wettelijke oude-
dagsvoorziening waarschijnlijk zal zijn, dat een 
verdere verschuiving in de spaargewoonten, ook bij 
de boer, optreedt. Anders gezegd, betekent dit der-
halve, dat de na de oorlog geconstateerde grotere 
verzekeringsgezindheid bij de boer waarschijnlijk 
verder zal toenemen en dat daarmee de bereidheid 
zich in het heden otters te getroosten voor 'het ver-
krijgen van grotere bestaanszekerheid in de toe-
komst, een verdere versterking zal ondergaan. 
Deze laatste verwachting brengt ons tevens bij de 
groep boeren en tuinders, welke tot dusver nog 
geen levensverzekeringen afsloot. Voor deze groep 
wordt de levensverzekering plotseling een realiteit 
waarmede zij, aanvankelijk misschien tegen haar zin, 
te maken krijgt. Het lijkt echter niet te gewaagd te 
veronderstellen, dat de thans nog bestaande weer- 
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standen tegen de levensverzekering Vrij spoedig 
zullen verdwijnen, wanneer men de werking overal 
in de practijk ziet. 
Wij schetsten de reactie van de Amerikaan op het 
invoeren van de verzekeringsplicht. Wij blijven 
dichter bij de sfeer, waarin het O.B.F. zich beweegt, 
door onze voorspelling met het voorbeeld van de 
Engelse zusterorganisatie Van het O.B.F., de National 
Farmers' Union Mutual lnsurance Society, te staven. 
Sinds de invoering van de wettIijke ouderdoms-
voorziening in Groot-Brittannië is de belangstelling 
van de Engelse boer voor de levensverzekering sterk 
toegenomen en de zusterorganisatie van hef O.B.F. 
zag haar verzekerde bedrag met sprongen vooruit-
gaan. 
Mutual Insurance en Q.B.F. hebben dit wezensken-
merk gemeen, dat hun betekenis niet wordt bepaald 
door de grootte van het Verzekerde bedrag. Slechts 
de mate, waarin zij erin slagen aan hun gemeen-
schappelijke doelstelling - het dienen van het 
boerenbelang - te voldoen, bepaalt in laatste 
instantie hun waarde voor de boerengemeenschap. 
Deze doelstelling zal in de toekomst waarschijnlijk 
onder andere omstandigheden moeten worden na-
gestreefd. Haar inhoud zal echter niet de geringste 
wijziging ondergaan. 	 B. 

De Landbouwcoöperatie buiten onze grenzen 

4 

Plannen voor ontwikkeling van de landbouwcoöpe-
ratie in Suriname 

In de Gazet van Limburg werd onlangs meegedeeld, 
dat de heerW.E.Hewett, oud-minister van Landbouw, 
Veeteelt, Visserij en Volksgezondheid van Suriname, 
een studie maakte van het coöperatiewezen van 
de Limburgse boeren. Dit naar aanleiding van een 
uitspraak van prof. Frietema, directeur van de 
Nationale Coöperatieve Raad (,,Als U het coöpe-
ratiewezen in de practijk wilt bestuderen, moet U 
naar Limburg gaan. Daar hebben de kleine zand-
boeren zich door middel van hun coöperaties een 
welvaart weten te scheppen, die een voorbeeld voor 
de gehele wereld is.") 
De oud-minister zal hoofd worden van het coöpe-
ratiewezen in Suriname en het coöperatieve stelsel 
voor de landbouwende bevolking van zijn land 
moeten organiseren. 

Allereerst wil hij het landbouwcredietwezen organi-
seren. In Suriname is het landbouwcrediet nog steeds 
in handen van particuliere (Chinese) winkeliers, die 
van de armoede van de boeren gebruik maken om 
tegen hoge rente voorschotten op de toekomstige 
oogst te geven. De opgerichte volkscredietbank 
heeft hierin reeds veel verandering gebracht. 
Ten tweede wil de heer Hewett een vee-coöperatie 
oprichten voor rasverbetering en opvoering van de 
melkproductie. 
Van groot belang wordt geacht de oprichting van 
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een landbouwwerktuigencoöperatie. Suriname met 
zijn dunne bevolking is aangewezen op mechani-
satie. 

Ten vierde wil de heer Hewett datgene benutten, 
wat hij bij de Roermondse Eiermijn te zien kreeg, 
voor zijn plannen op dit gebied in Suriname. 
Ten slotte zullen in Suriname verkoop-coöperaties 
moeten worden opgericht. 

Opsterland 

,,Opsterlandt, de achtste Grieteuye van de Zevenwolden." 
Der hal in tijd west, dat dizze griteny net ûnder de Sawnwtiden, 
mar ûnder Eastergo hearde. Max dat wie foar de tijd, - doe't dizze 
kaart makke is. De opperflakte is 23058 1-LA. en dêrmei is Opster-
inn ien jan de geratste gritenijen. De kaerbnakker hal it nedich 
achte, dy greatens to demonstrearjen mei twa ûtslaende bledden, 
hwat 4e dûdliicens fan dizze reprodulcaje der Lint net greater op 
malcket, toeraar ek, om 't der sa'n soad op ôfhylde en to lézen is. 
De grissen, Loaral yn St noardeasten en resten, binne max frijhwat 
rûch luteen. in boek, ,,De Tegenwoordige Staat van Friesland", dat 
in mccli ioo fier letter dijown is, bat it oer ,,scheidin en" dy't 
Opsterlân Eau Smeliingerlân en de Grinzer Ommelannen skiede, 
oer de ,,algemeene Scbeidgreppei" tusken dy beide kontrijen, 
Drinte, Eaatsteliingwerf, Skoatterldu en Opsterlân. Ir wie faek net 
mear as in greppel yn it faam. Dat der bar dan by dids ek wol 
grins,,konflikten" foardiene toeken Fryslân en b.g. Drinte, bracht 
jin dan ek gun nij to dwaen. 
De géologyske opbou Lan dit lânskip is Lol fariaesje. Yn it westen 
kun men en fynt men noch de klyn, dy't oansint by Utingeradiel 
en de Anjewieren en Smeliingerlân, wylat it Lasten in buit gelilcenis 
fortoand mei it oanswetteode Drintake lân, ddr 't dear it heech-
Leen en de heide bui, ineen oaaien ûtatrekte. Siint is lykwols it inn-  
sldpsbyld hjfr sterk Loroare, eerst troch de forfennerij en letter 
troch it yn kalmer bringen Eau woaste grounen. 
It westen is likemin ûnforoare blenun. Ik wiis allinne mar op 'e 
streken by Lang- en Koartsweagen, Terwispel en Besta; Aldere 
lézers witte noch wol hoe graat dy forbaring by bar libben wie. 
Nôch sjogge hja de graverij by de Beetster koutrijen: de lannen 
forgroeven ta petten en stampen en paollen, mal binnen it tüdebistek 
fan krapoan in henie jeu war oanieiu St . inn, ddr 't hiel hwat 
biatkes fan ite en hoeren it deistich bres op winne kinne. 
Opsterlûn, in gritenij mei farineajel ilwat levert de grom yn it 
eaaten b.g. net oerdide spoaren fan biweuning op! freegje der 
van Vliet, dokter Siebenga, di Bohmere en prof. v. Giffen max ris  
op wil Hûnderten jierren lèâr it bigjin fan sls jierteuing wennen hjfr 
al minaken, dy't gebrûk makken fan natuerlike sânrdggen bisudea 
en binoarden de like oerâlde stream de Boarn, om bar primityf 
bistean tjix to lieden. Op dy solde rêggen line de doarpen: 
Sigerawdid, Urterp, Olterterp, Beetsterswescia, Beets binoarden en 
DûrswMd, Weinterp, de Hemrik, Lippenhuren, Terwispel, Komt- 
~ regen, Lengeweagen en LukswMd bisuden de Mde stream. 
Ir sil de lêzer optellen wdze, dat ik hjir trije plakken net neamd 
ha, t.w.: le. da Gerdyk. Nou, dat waerd sols yn it boppeneamde 
boek ,,De Tegenwoordige Staat" noch net lens as in selastannich 
doarp aanmerken. Ir is ,,eigenlyk niet anders dan eene Uitbuurt 
van Korte ZwaaC, sa bijt it ddr. Max op dizze keert ajucht men 
it al lizzen as i» plek jan in bel eigenaardige Loar,n, yn 'e kalm 
jan in stjdr mei oeral in gréft der om hinne, net lilcer as wie it in 
lestinkje. In brede feanleart tint der N.W.—S.E. troch hinne, wylat 
de ,,bearewei" fan 'e Anjewieren nel Drinte der haaks op stiet en 
it lmzspunt Icekt yn it hartsje fan 'e ,,flekke" leit. In prnchtige 
illustrnesje fan hoe't, in plak ûntstean kin! Eo dy't noch daidliker 
sprekt, as men al dy wiken Eau it lânakip-yn-forfeaning der fuort 
by sjocht! 
2e. Bskkeiean. Dat hearde ûnder SigerswMd en wordt in ,,buurt" 
nenmd ,,geheel op de Heide". Max de tsjokke streep fan 'e 
Compagnonsfenrt leit der al en dat hitsjut dc loer dit doerp grente 
foroaring, dy't wy minaken fan A.D. 1954 dan ek konstatearje kinne. 
30. Nu Beets, dat de status fan in selstannich doarp laat, en it 
memsoedoarp Beets boppe de holle groeid is, hwat alt it gefal is 
mei it folie âldere doarp Beetsteraweaëh, it haedplak fan 'e ge- 
meente. 
Ddr is in soad lan Opsterlin to sizzen. Bisjuch de tekeningen ûnder 
om de kaert ris. Der sjucht men turfgravers en jagers, attributen 
Een y'nkerij en skeperij; binne dy man mei it bijegaes oer de holle 
en de ekieppeboeder mei ayn atdf en al dy oare dingen, net in 
treflike ôfbylding fan it libben en de kostwinning yu dit gea om 
1700 hunne? 	 o. SANTEM& 
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[wat anderen schrijven T 

De plirne fan in our 

München, bier en ... melk! 

In ,,De Blauwe Vaan" vertelt de heer S. Nijholt, 
oud-directeur van de Frico, de hierna volgende 
reiservaring. 

doorreis dient de Beierse hoofdstad ons voor 

nachtverblijf. Als wij - wij zijn met z'n beiden - er 
Zondag 6 September, Duitslands verkiezingsdag, 
tegen de avond aankomen, cirkelen in vurige letters 
en. cijfers in het centrum van de stad de verkiezings-
ûitslagen boven het gebouw van een nieuwsblad. 
Enkele aanplakbiljetten, waarin de jonge kiezers op 
hun plicht om te stemmen wordt gewezen, herinneren 
nog aan de pas geëindigde strijd. 
Wij trachten een geschikte gelegenheid te vinden om 
iets te drinken en belanden in de ,,Buerhalle". Hier 
merkt men niets meer van de verkiezingen, slechts 
bier en nog eens bier. Aan lange tafels is men ge-
zeten, ieder met een grote kruik of groot glas bier 
voor zich. Eén lokaal is geheel gevuld met een 
500 bierdrinkers, een tweede loopt ook vol. Aan de 
wand een groot bord, waarin de waard zijn bezoe-
kers vraagt de glazen, die bijna leeg zijn, weer vol 
te laten schenken. Hier is voor ons niets te drinken! 
In een café-restaurant zijn wij gelukkiger. Ook hier 
drinkt iedereen bier. Maar op de spijskaart komt een 
afzonderlijk lijstje ,,alcoholvrije dranken" voor. Als 
wij daarvan bestellen, hebben wij de aandacht van 
ieder om ons heen, maar dat is alles. 

Later op de avond bevinden wij ons in de grote 
stationshal. Het station is plat-gebombardeerd en nog 
slechts ten dele herbouwd. De grote hal van enorme 
afmetingen is klaar; kaartverkoop-loketten en ge-
legenheden om wat voor de hongerige maag te kopen, 

rondom. Hierbij trekt een ,,milchstube" onze aan-
dacht. Alles ziet er hygiënisch, keurig en modern uit. 
Voor de toonbank verdringen zich vele melkdrinkers. 
In het lokaaltje achter de toonbank is plaatsvoor een 
honderdtal bezoekers. Het is goed negen uur in de 
avond. Het lokaaltje is regelmatig vol. 
In navolging van de grote bierkruiken drinkt men 
hier uit bekers zo groot, als wij ze nog nergens 
hébben gezien. De inhoud schatten wij op 0,4 a 0,5 

liter! De prijs is 40 Pfennig. Als men beslist een 
kleinere beker wenst, kan men die bestellen; regel 
is echter de grote. 
De chef en acht bediensters zijn voortdurend druk 
in de weer om de klanten te voorzien van melk 
-(koud of warm naar verkiezing), yoghurt, room, 

,,milkshake", enz. Wij tellen zes aftapkranen en vier 
,,milkshakers". Wat een omzet! 
De volgende morgen, voordat wij om acht uur een 
lange reis beginnen, eerst nog even een beker melk. 
Het is nu wat minder druk, maar ook nu heeft de 
chef nog vijf bediensters nodig. 
Het is bekend, dat in Zweden in café's en dergelijke 
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veel melk gedronken wordt en dat deze melk steeds 
van prima kwaliteit is. Het is bekend, dat overal in 
de Verenigde Staten van Amerika: voor het publiek 
prima melk te krijgen is en veel gedronken wordt. 
Maar dat wij in München een super-moderne melk-
salon zouden vinden, zoals wij nergens zagen, met 
een zeer grote omzet, dat was voor ons toch wel 

een openbaring. 
En wij verzuchtten: wanneer zal Nederland, het land 
van de melk, zijn achterlijkheid op dit gebied af-
leggen? Wanneer zal het tot de melkproducenten 
doordringen, dat hier een groot afzetgebied braak 
ligt? En wanneer zullen de liefhebbers van goede 
melk eindelijk eens de gelegenheid krijgen ook hier 
te lande in café's en melksalons goed verzorgde en 
goed opgediende melk te nuttigen? 
Zweden, Verenigde Staten en.... München kunnen 
ons tot voorbeeld zijn. 	 S. NIJHOLT. 

,,Schooterlandt de vijfde Grietenije 
van de Sevenwolden" 
Feitlik soek dizze gritenij wol oer,laen lcizme hwant Skoatterliin 
bistiet net mear, likemin as de al eerder bihamiele .Anjewieren. 
Mar oom d' oaze kant, ik kin der ek net foar wei, om 't ik de 
koen inn ± 1700 biakriuwe moat! 
De tsjinwuzdige jongerein sil der gjin weet fan hawwe, dat dizze 
gritenij 3'n syn selstannige perioade 15294 bunders bisloech en 
bihalve it grentate diel fan 'e ,,vlecke" it Hearrenfean 18 stim-
mende doerpen, lyk as de Tegenw. Staat it soit, bifette. 
Dy doarpen dan binne (ik brûk de nammen fan 'e keert): 
llornster.swaag, Jobbega en Schuerega, Oude Horn, Nije Hosni 
Katlyk, Nu Brongerga of de Knype en Mild., Brongerga, Oude 
Schoot, liiie Schoot, Rottum, S. Johanni,ga, Rotster-Gaaat, Rotster- 

De folchoardr - is dus fan it Ensten oei it Westen en deselde as 
dy't brûkt waerd by it stimmen fan 'e folmachten op deelsgeaz-
komsten. Lang en smel, sa is syn foarm al, ieuwen oanien. 
De Sddgrins wuxdt foarme noch de Tajonger, hjiz ek de Cunera-
floed - of de Cisinrefloed neamd. Foigje mei de finger ris - hoe 't 
dizze natuerlike stroom bochtet en slingert noch de miedlannen. 
De meanders bisme der noch dddflk yn to finen! Lens mnr net, dat 
de wetterôffier doe sa perfekt wie. De kaoaliaaesje Lat hjsr in 
sonS forbettering yn brocht, mar der is een de ome kant in stik 
fan it oarspronkelik lâoskipsbyld snel forlern gien. 
Lang en smal, sel 'k isil,; ja, sa lang, dat de kaertmakker om 
ien folioblêd net lens genôch Lie en dêrom it enstlikste am yn 'c 
rjochterûnderhoek pleatste. 	 - 
Dûdlilc is op dizze komt to sjen, dat de doarpen yn streken Inn. 
De biwenningsoarden woorden socht op hogere groenen. Krekt as 
yn Doanjewerstin fynt men hjir ek ,,gnesten'. Ik naam it doarpke 
Rotstergae,t of sa't it by dids ek wol neamd waard Lytse Caest, 
dat oan 'e westkant noch in Lichte hal, op dizze kamt es ,,Wester 
Gaan" bititels. 
Ut Rotstergaest rom in dyk nel Nijeskuat, dy't in emntsje biensten 
it domp in feart laûste, hjir de Rusten Sloot neamd en moM wis in 
forbastering fan Rotster sleat, Der lef net in brôge oer, mar ddr 
wâdden de hynders en mei noch. Ddrosn ek de ...me ,,Wad 
It lytse Rottum, yn 'e midsieuwen Hema neamd, hal net allsnnc 
syn narmoe jown Dan W. oare plakken (Rotsterhaule en Rotster-
gaest), mei Lat ek klank yn 'e Pryske rjochtsskiednis fan 'e lette 
Midsienwen. lenris wnerden hjir de lândagen Lan 'e Saam WIlden 
hôlden, lyk as dy Lan Ea,tergoa to Wyns en Barhûs en Lan 
Westergoa to Hartwert. 
Dc ene in misslach bigean, as ik yn 't Lorbôn fan dit biskriuwinlcje 
de naseme fan Aldskoat net neamde. Ddr komt emmers ja alachte 
Schotanes wei; B(ernardus) Sehetanus 1 Sterringa, hwaens naarmoe 
ek op dizze keert to finen is, om 't 1»' yn dizze atlas lan Fryslân 
sa'n wurksum oanpsrt Lie, heen ek ta dat forneamde meeL. 

0. SANTEMA. 



18778 	-f 100 millioen 

£nkele 	jaren Wat niemand bij hef sluiten der verzekering 

geleden 	vestig- 	-.. nog wist, kwam enkele weken later aan het 

de 	zich 	onder licht: -door het afsluiten van zijn verzekering 

de rook van de 	. 	 j had 	Hartstra 	het verzekerd 	kapitaal 	bij 	het 

 
briek 	, 

O.B.F.boven de  ƒ100 millioen doen stijgen. 

r 	e verbeelding sprekend cijfer, 

land" te Ooster- 	 ' . fl 	verbergt zich 	echter het veel 	belangrijker 

zee, 	de 	jonge 	- :rk' 	cijfer: 16778. Met 18777 collega's had Hartstra 

boer Brugt Hart 	 . 	- 	- de bescherming voor zijn gezin gevonden bij 

stra met zijn 	- ----- de 	organisatie 	van 	en 	voor 	de 	boer. 	Het 
-... 

vrouw 	op 	een, 	 ''- 	r'rz_._.. ' . 	. 	stemt 	lot 	grote 	voldoening, 	dat l'tarlstra 	de - 
voor deze 	stre- 	

r' .7 	weg naar het O.B.F. vond uit het bovenge- 

ken, 	klein 	be- 	 a schetste besef van verbondenheid met eigen 

drijf. 	Zijn 	melk organisatie. Bij hel bezoek van de medewerker 

vond 	de 	weg van het O.B.F. 	realiseerde hij 	zich - voor het 

naar 	de 	gemeenschappelijke 	boerenfabriek, eerst, dat aan de 

welke op nauwelijks een steenworp afstand verzekering ook 

van zijn bedrijf lag. materiële 	voor- . 
Langer dan 50 jaar diende de zuivelfabriek de delen in de vorm 

belangen van de boeren in haar gebied. Zij van lage premies 

deed 	dit 	in 	de 	eerste 	plaats 	door 	het tot en winstuitkering 

waarde brengen van de melk, maar was zich t 	 waren 	verbon- 

er daarnaast van bewust, dat het verschaften den. 

van 	bestaanszekerheid 	voor 	de 	boer, 	zo 	. Wij 	begroeten 

mogelijk ook voor de toekomst, moest wor- Hartstra 	- 	en 

den nagestreefd. . 	 eigenlijk ook zijn 

Langer dan 30 jaar werkte in Leeuwarden een 
______________ 

. 	vrouw, 	ei 	is de 

organisatie, welke er naar streefde het werk 
5 	 . 	laatste dan geen 

der plaatselijke cooperaties a.h.w. 	af te ron- lid - van harte 

den 	Een organisatie 	welke was ontstaan in d!i"- 	 in onze rijen 
de boezem der coöperatieve zuivelindustrie 
en welke zich ten doel stelde in onderling 

verband de toekomstige belangen van de boer en zijn gezin veilig to 
stellen: het Onderling Boerenverzekeringsfonds. Spontaan en natuurlijk 

groeide een band tussen de plaatselijke coöperaties en het 0.6E.: hun 
gemeenschappelijke basis was het dienen -van het boerenbelang. 

Via de fabriek kwam Hartstra in contact met het O.B.F. Na een gesprek met 
zijn vrouw ging er een berichtje naar de fabriek en enkele dagen later 
kwam een medewerker van het O.B.F. op bezoek. Met hem bespraken 
Hartstra en zijn vrouw de verschillende mogelijkheden en de keus viel ten 
slotte op een verzekeringsvorm, welke bij overlijden een uitkering geeft, 
waarna elk jaar nog een bepaalde rente wordt uitbetaald. Ingeval geen 
overlijden plaats vindt, komt het bespaarde kapitaal bij het bereiken van 

de oude dag ter beschikking. 

B. 
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den gedekt uit de ter beschikking komende opslag 
op de prairiën. 
Het overschot op de resultatenrekening bedroeg 
f317.735,— (f359.079—). Hef bestuur besloot in 
verband met deze uitkomsten de winstuitkering op-
nieuw te verhogen en deze te brengen van 5 % op 
5,7 0/s, In verband hiermede werd f239.805,— bijge-
schreven op de rekening ,,winstuitkering", terwijl na 
reservering van een bedrag voor belastingen 
f69.609,— werd toegevoegd aan het waarborgfonds. 
Het Onderling Boerenverzekeringsfonds steunt in 
sterke mate op • de medewerking van plaatselijke 
coöperaties en het stemt tot voldoening, dat in 1953 
opnieuw enkele verenigingen zich bereid verklaarden 
de uitbouw van het ,,Boerentonds" te steunen. Steeds 
meer wint de verzekeringsgedachte veld in landbouw-
kringen en steeds duidelijker blijkt, dat een eigen 
boereninstelling op dit terrein van grote betekenis is. 
Op dit voor de leek zo onoverzichtelijke gebied stijgt 
deze betekenis uit boven lage tarieven en winstuit-
kering: zij betekent vooral een werkwijze, welke ge-
richt is op behartiging van het belang van de boer. 

De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op 1952. 

Stellingwerf 
Stellingwerf Oost-Eynde, de Negende Grietenye van de Sevenwolden 
(1685). 
It is mei de Stellingwerven kerkt sa'n spultsje as mei de Dongern-
diclen: bie bisteanc fit is, eastlik en in westlik part, Hwer 't de 
beide dieie,s Lan e' Stellingwerven nan elkaar grinzgje, is dr shieding 

s it westen in slechte streek pamar willekeurich (sec men tominsten 
sizzel) troch it inn en yn it sddwesten de ,,Lindefloed". Yn it noord-
westen is in twadde rivier de grins mei Skontterlân, de camera 
iluvius, de Kuynder of Tjonger neamd. Di=e natuerlike stream 
wurdt fan Makhingea 6f gries 6f en giet de gritonij yn, en eindigt 
eanse yn it Drintske grinsgehiet. Eerst feit it Kleyn Diept, dat St de 
rjochting Appelsgea komt, dêr yn en meer nei it caston ta it Groot 
Diept, dat syn oorsprong by de Fochtel en (al wer) Appelsgea skyot 
to hawwen. 
De Linde, de Tsjoogcr en syn sydrivierkes forsoargen Lan Mds de 
wettcrôffier nei do Sudersé. As men op dizze keert de loop fan 'e 
Tsjonger en de beide Wippen folget, dan is 't skoan to bigrspen, 
dat it mei dy wetterôffier binammen winterdei net sa bjuster hêst 
forroun. Ilslndert bochten is mar ien emmers. Dochs hawwe dy 
stresmkes 05fl it iônskip in hisûndere foaron jnwn. Der lszze de 
n,iedlannen en de lege finnen oan, baar de doarpen der  by  lizzeode 
fan groute bitsjutting. 
De doarpent Ja, is 't de lézer al optellen, dat bjir ek wer it for-
skynael hint foardocht, dat se op in streek lizze? Tusken de alde 
streamen Tsjonger en Linde hzze Aldeberkesp, Nijeberkeap, Mak-
]dagen, Easterwâlde 00 de Fochtel kroos yn in streek. De eerste bs-
wenners hawwe ok hjir wer gehrûk makke fan in réch, dy't nei de 
noemde strenmen ta ôfrint. In twadde réch fynt men binoarden de 
Tsjonger mei de plakken Donicerbroek na Ilasile der op. De pleatseo 
hzze nao of ticflt b>' hiel Mde wegen, dy't  deselde rjuchting as de 
réch folgje. 
Der moat yn dizze did al hiel hwat bon west hawwe yn dit sâo-
gebiet. Men slacht it op dizzc kaert een de donkere plakken, by de 
doarpen of do forsprate boerepleatsen lizzend. De hege feaness by 
de Drintske grins binne noch yn folie gloarje oanwêzich. Appclsgea 
formaat noch in letsel oor lâaskip as gat wy it isjoed'.de-dei kunne. 
De kende dunen bisuden it doarp bislane in felle en folie greater 
knmpleks as op 't heden. De biplanting mei boek is pas yn 'e iôsto 
tiden bignun. Grcatc heidefjilden, hjir ,,Harde, Sandinge ileyde" 
ncamd, dogge har foar, hweroer in wei giet nei it Drintske pinkje 
Wateren en noch in nare, mear eastlik lizzend. 
Appeisgea en Elsioo, de twa sûdlikste dempen fan 'e gritenij, litte 
ok op dizze keert, mei de osre doarpen, sjen, hoe't it boerefolk yn 
'c nanfal is, om de wrede, ûnfruchthere gruun ta de kapitsalaesje to 
twingen: de bouwen rinne al yn 'e- heide en de duren en de 
fennen op. 
Ir iytste doarp fan Eaststellingwerf is Langedijke een 'e rydwei fan 
Appelsgea nei Makkingea. Ddr stiet om 1700 hinne noch in lyts 
tsjerkje sônder toer. Van der Aa tekent yn sy'n Aardrijkskundig 
woordenboek fan ± 1840 by dit plakje oan, dat de tsjerke al fuort 
is en dat der allinne max in klokhés meer stiet. In skoslle is der 
dan rk net menr. 
De dregens fan dit folie Lan 'e Stellingwerven mei wol blike (at 
itjinge de Mde icdniken ddr Lan Lortelle: Ik Mi by de skrisswer fan 
de Tegenwoordige Staat, dy't dy  ûtspraek oan P. Winsemins ûnt-
bent: ,,Onder de Zeven Zeelanden, waarin Friesland ondtyds ver-
,,deeld werd, bestond bet vierde (zeeland) uit Stellingwerf, Schon-
,,terwerf, Kuinerzyl, Giethoorn, Vollenhove, Steenwijk en Drenthe; 
,,dnch het geld en de wapenen hebben alle deeze plaatsen, op de 
twee eerste na, aan den Bisschop van Utrecht en Ovcrysscl onder-
,,worpen; 

,,hebbende die van Stellingwerf ....en die van Schouder-
,,werf, doch inzonderheid de eersten, de Friesche Vrijheid, 
,,door bus, dapperheid en 't geluk der wapenen, bewaard." 
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Boerenverzekeringsfonds 
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Na de Tweede wereldoorlog geeft hef Onderling 
Boerenverzekeringsfonds een opmerkelijke ontwikke-
ling te zien. Deze ontwikkeling wordt opnieuw be-
vestigd door de thans bekend geworden resultaten 
over 1953, welke in het jaarverslag van het Onderling 
Boerenverzekeringsfonds worden vermeld. Aan dit 
jaarverslag ontlenen wij de volgende bijzonderheden. 
Bij de aanstaande vergaderingen van afdelingen van 
het Onderling Boerenverzekeringsfonds zal een statu-
tenwijziging aan de orde worden gesteld, welke bij 
aanneming er om, toe zal leiden, dat de thans nog 
niet in het bestuur vertegenwoordigde provincies 
Groningen, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, 
Limburg en Zeeland een bestuurszetel zullen ver-
krijgen. 
In 1953 werd voor een bedrag van f17.670.302,—
(f18.010.226,—) *) aan nieuwe verzekeringen inge-
schreven. Wegens het bereiken van de uitkerings-
datum, overlijden of wijziging werd een bedrag van 
ƒ1.272.744,— (f856.936,—) afgevoerd, terwijl daar-
naast wegens abnormaal verval een verlaging van 

f 277.141,—  (f 358.173,—) werd geboekt. Dit abnor-
maal verval is bij het Onderling Boerenverzekerings-
fonds vnl. een gevolg van emigratie. Het verzekerde 
bedrag per 31 December j.l. bedroeg in totaal 

f 99.860.785,—  (f 83.740.458,—). Het aantal leden 
steeg met 1562 en bedroeg per 31 December 18749 
(17187). 
De rentestand vertoonde in 1953 een verdere neiging 
lot daling, zodat de keuze ten aanzien van beleg-
gingsobjecten met een aantrekkelijk rentetype be-
perkt. was. 
Per 31 December j.l. waren de voornaamste beleg-
gingen, als volgt verdeeld: 

Vaste eigendommen f 512.484,— (f 496.561,—) 
Hypotheken 	. 	f1.624.910,— (f1.271.438,—) 
Effecten ..... f7.818.549,— (f7.536.133,—) 
Leningen op schuld- 

	

bekentenis . . . 	f5.679.530,— (f4.177.661,—) 

De belegging in hypotheken geschiedde uitsluitend in 
de agrarische sector, terwijl de verstrekte leningen op 
schuldbekentenis in sterke mate op de landbouw 
waren gericht. 
De sterfte-uitkomsten waren zeer gunstig en bedroe-
gen slechts 50 % van de berekende sterfte. Het ver-
loop van het sterftecijfer heeft uiteraard in sterke 
mate tot het bedrijfsresultaat bijgedragen. Weliswaar 
is het onkostencijfer opnieuw gestegen als gevolg van 
een verdere uitbouw van de voorlichtings-afdeling, 
doch de hogere onkosten konden ruimschoots wor- 



De piune fan in oar 

wat anderen schrijven 

'Qr is in verschillende dagbladen en tijdschriften op 

velerlei wijze gereageerd op de woorden, die zijn 
gesproken Ier gelegenheid van de opening van het 
Landbouw- en Coöperatiecentrum ,,Oranjewoud" op 

17 Juni j.l. Het is ongetwijfeld zeer verheugend, dat 
dit initiatief niet alleen in Friesland, maar ook buiten 
onze provincie sympathieke aandacht heeft ge-

trokken. 
In het maandblad van de Nationale Coöperatieve 
Raad ,,Co-operatie" schreef de directeur van deze 
organisatie, Prof. Frietema, in zijn ,,Kaleidoscopische 

indrukken" over de noodzaak van kadervorming in 
verband met de zich wijzigende omstandigheden op 
economisch, technisch en maatschappelijk gebied. 
Met betrekking tot ,,Oranjewoud" merkt schrijver het 

volgende op: 
,,Het is bi/zonder verheugend, dat het vraagstuk van 
de kadervorming de laatste tijd in toenemende mate 
de aandacht begint te trekken en een feit, waarmee 
wij de coöperatie in Nederland kunnen gelukwensen, 
is de opening van het Landbouw- en Coöperatie-
centrum ,,Oranjewoud" te Oranjewoud hij Heeren-
Veen. 
Het is voor coöperatief Nederland in het algemeen en 
voor het Instituut voor Landbouwcoöperatie in Fries-
land in het bi/zonder een belangrijke dag geweest, toen 
men op 17 Juni in Oranjewoud bi/een kwam en de 
omstandigheid, dat Minister Mansholt het Centrum 
persoonlijk officieel hèeft willen openen, mag als een 
erkenning van de grote betekenis hiervan worden be-
schouwd." 

et orgaan ,,Mededelingen" van het Centraal 
Bureau noemde de aankoop en inrichting van 
,,Qranjewoud" één van de gelukkige initiatieven, die 
de Friese Landbouwcoöperaties in de loop der tijd 
hebben genomen. 
De redactie van ,,Mededelingen" concludeert ten-
slotte: 
,,Het Friese Centrum mag blij zijn met de Verheugende 
bi/val van Minister Mansholt, waaruit men hopelijk ook 
elders in het land lering zal weten te trekken." 

et ,,Officieel Orgaan" van de Koninklijke Neder-

landsé Zuivelbond spreekt het vertrouwen uit, dat 
velen in voorkomende gelegenheden van het gebouw 
gebruik zullen maken en onderstreept de betekenis 
als volgt: 
,,Friesland heeft hiermee inderdaad iets geschapen van 
nationale betekenis ten behoeve van de boer, de boerin 
en de organisaties en ondernemingen, die beogen het 
boerenleven op vaste grondslag en hoger peil te 
brengen." 

e redactie van ,,De Producent", het 14-daagse 
orgaan van het Coöperatieve Zuivelwezen in de pro-
vincies Zuid-Holland en Utrecht, gaf zijn waardering 
met de woorden: 
,,Friesland kan gefeliciteerd worden met dit bezit. Er 
is zeker behoefte aan bespreking van de landbouw- en 
coöperatiebelangen op hoog niveau, waar in Neder-
land zich belangrijke zaken hebben voorgedaan, Voor-
doen of in Voorbereiding zijn, die een rustige en dege-
lijke voorbereiding behoeven. Een gelegenheid daartoe 
is in Friesland geschapen, in de eerste plaats voor 
Friese belangen, maar de aard van de problemen zijn 
deels toch ook weer zo nationaal, dat overig Neder-
land met belangstelling deze arbeid zal volgen." 

Uiteraard hebben wij dankbaar kennis genomen van 
de bijval met ons streven, die wij op deze wijze 
mochten ontvangen. Hieruit immers blijkt, dat ook in 
andere provincies het werk van het nieuwe Centrum 
met belangstelling tegemoet wordt gezien. 
Deze belangstelling geeft ons de hoop, dat ook ruim-
schoots de medewerking zal worden gegeven, die 
voor de vervulling van de taak van het Centrum 
nodig zal zijn. 

't Kin hjir mei weer en wyn in bytsje lije 
En wier, wij moatte der gjin skea een krije. 
Nou 't it der 6f is en een skeaven boun, 
Moat 't flaeks oan sk1nen - en noch foar de joun! 



waar de met deze gerst overeenkomende buiten-
landse soorten op aflading circa f26,— noteren 
menen wij samenvattend te mogen concluderen, dat 
zomergerst zeer waarschijnlijk dit jaar een betere 
markt zal hebben dan in 1953. Vooral de ,,Agio", die 
als kippengerst gezocht is, kan waarschijnlijk van de 
hogere buitenlandse vraagprijzen profiteren. 

Haver: 

De beteelde oppervlakte haver blijkt 9 0/,  lager te zijn 
dan die der vorige oogst. 
Mede onder invloed van de buitenlandse maalhaver, 
die ontegenzeggelijk van betere kwaliteit was dan de 
doorsnee inlandse partijen, moest een groot deel van 
oogst 1953 tegen niet-lonende prijs worden afgezet. 
Deze haver had dermate van de regen geleden, dat 
ze, zo niet geheel blauw, dan toch wel zodanig blauw-
puntig was, voor kippenhaver niet in aanmerking 
kwam. Wat wij dan ook wel min of meer voorzien 
haddén, bleek achteraf bewaarheid te worden, ni. dal 
de blanke haver naderhand een veel betere markt had 
en de laatste maanden zelfs duur genoemd kon 
worden. 

Wanneer wij op dit moment de haversituatie over-
zien, dan moet worden geconstateerd, dat niet alleen 
het areaal kleiner, maar ook de kwaliteit slechter is 
dan het vorige jaar. Over 't geheel genomen heeft 
de haver thans nog meer geleden en blanke partijen 
ziet men sporadisch. De kippenhouders zullen dan 
ook dit seizoen omtrent de kleur van het gemengd 
graan, zeker concessies moeten doen. 
Dat deze miskleurige haver t.o.v. het vorige jaar 
momenteel een betere prijs kan opbrengen, houdt ten 
nauwste verband met de hogere prijzen van de 
buitenlandse haver. 
Evenals bij gerst wordt in de La Plata haver op alla-
ding niets van betekenis geoffreerd. Ook Russische 

En einlings komt weD alles oan 'e hult: 
Het ten skielk hûnger, dan is 't net t skuld! 

\ \ 
Toplak 

Doe't op 'e joun fan 5 Septimber it bistjr fan 
it Friesch Rundvee Stamboek mei in great tal 
gasten yn resepsje byien wie, die is Icomniis-
sans fan 'e Keninginne de op hege prijs stelde 
meidieling, dat Jan Sikma, twadde foarsitter fan 
't F.R.S., (itkard wie ta ridder fan de ,,Orde van 
Oranje Nassau". 
Mei dizze ûnderskieding is it wujrk wurdearre 
fan de boer fan Baensterbuorren, dy't op man-
nich gebiet syn tsjinsten aan de Fryske 1nbou 
forliend Lat. 
Yn deselde byienkomst waerd de hear J. J. van 
der Weide, as kundich âld-ynspekteur, bileanne 
mei de ere-medaille yn goud, forboun oma 

Orde van Oranje Nassau". 
Wy winskje de hearen Sikma en v. d. Weide 
lok mei dizze ûnderskiedings, hwerfan men mei 
rjocht en reden sizze kin: To plak! 

haver, ook een gewilde maalhaver, wordt niet aan-
geboden. De prijzen van de buitenlandse haver be-
wegen zich om en nabij de ƒ 26,—. 

Rogge: 

Over de roggeprijs van verleden jaar is zeer veel te 
doen geweest. Wij menen gevoegelijk te kunnen 
vaststellen, dat de teler zelfs de door het L.E.I. be-
rekende kale kostprijs over 't algemeen niet heeft 
kunnen maken. En toch is het rogge-areaal dit jaar 
slechts 2 ¼ lager. De verklaring is evenwel zeer een-
'oudig, want practisch gesproken heeft men geen 
andere keus. 

Wij zouden over deze steen des aanstoots der rogge-
telers hier nog wel verder kunnen uitweiden, doch 
waar dit buiten het bestek van -ons onderwerp valt, 
willen wij ons hiervan onthouden. 
Belangrijker lijkt ons op dit moment voor de inlandse 
rogge het feit, dat - het is reeds eerder hier gezegd 

- de prijzen der buitenlandse 
granen zich op een veel hoger 
niveau bewegen dan verleden 
jaar. Toen had men op te tornen 
tegen de lage prijs van de La 
Plata rogge en ook dit produkt 
wordt van die kant thans zeer 
schaars aangeboden. 

Groene erwten:-  
Blijkens de ons ter beschikking 
staande gegevens zou er dit 
voorjaar 1000 ha erwten meerzijn 
uitgezaaid. Op zichzelf behoefde 
dit geen verontrustende factor te 
zijn, hetgeen bewaarheid werd 
door de voorkooptransacties, die 
in de loop van de zomer werden 
afgesloten tegen zeer behoorlijke 
prijzen. 
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De vooruitzichten omtrent de prijs waren dan ook 
hoopgevend, ofschoon men t.o.v. de opbrengst min-
der optimistisch gestemd was. 
Intussen heeft ,,zomer 1954" echter een behoorlijke 
streep door de ,,erwten"-rekening gehaald. Vrij alge-
meen heeft het gewas in ernstige mate van de regen 
geleden, waardoor de kwaliteit vrij sterk is achteruit-
gedaan. Het percentage ,,vlekerwlen" is vaak zeer 
hoog, en het is niet mogelijk, deze uit de partij te 
schonen. Voorzover het de niet-volgroeide en aange-
vreten zaden betreft, kunnen deze nog worden uit-
geschoond, doch het euvel van miskleur doet zich 
voor over de gehele partij. Dat dit de prijs zeer 
ongunstig beinvloedt, is zonder meer duidelijk en 
vele telers zullen zich omtrent de prijs niet al te grote 
illusies kunnen maken. 
Intussen wordt, zo is ons van bevoegde zijde mede-
gedeeld, overwogen om de exporteisen te verlagen, 
waardoor hopelijk de middenkwaliteiten nog een 
redelijke kans krijgen. 
Ten slotte kan worden opgemerkt, dat de ha-opbrengst 
veelal niet onbeduidend lager blijkt le zijn dan in 
1953. 

Koolzaad e. a. fijne zaden: 

Het koolzaadareaal was in Friesland lager dan het 
vorige jaar. In de nazomer van 1953 zijn de weers-
omstandigheden oorzaak geweest, dat er minder is 
uitgezaaid en de langdurige vorst heeft vervolgens 
het areaal verder uitgedund. 
De opbrengst bleek echter verrassend goed te zijn en 
de prijs lag over 't geheel genomen niet onbelangrijk 
boven de richtprijs. Exportmogelijkheden hebben tot 
deze hogere prijs geleid. 
De specialiteiten in dit genre, t.w. karwijzaad en 
blauwmaanzaad, zijn wel zeer hoog in prijs opge-
lopen, doch ook voor mosterdzaad en kanariezaad 
kan van een gunstige markt worden gesproken. 
Waar wij ons in dit artikel uitsluitend tot de con-
sumptiegranen e.d. bepalen, laten wij het lijnzaad, dat 
uitsluitend voor zaaidoeleinden wordt geteeld, hier 
buiten beschouwing. 	 P. F. 

'trt 't kleurick herntaje 

De léste..., en dochs de earste... 

Boer, tsjin arbeider: ,,Ik ha yn 'e gaten, dat Jo moazns 
gauris de lêste binne, dy't op 't wuric komt." 
Arbeider: ,,Ja, dat ha Jo goed opmurken, boer. Mar 
dér stiet ttjinoer dat ik jouns ek gauris de earste bin, 
dy't Hortgtet." 
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S te lijn g werf 
Steuingwerf West Einde, de tiende en laatste Crietenije van de 
Zevenwouden. 
GAns in lepe, dizze westlike halte fan 'e Stellirsgwerven. Men slacht 
it oan de Iangte fan dizze kaart en men lAst it At it opperflaktesifer, 
dat van der Aa om 1840 npjowt: goed 22699 H.A. De skriuwer Lan 
de Tegenwoordige Staat birokicent, dat de reisger fan East noi West 
seis, sawa Oren wurk Int en fan SOd net Noord twa, tsije Oren. Der 
lizze tweintich doarpen 'ss, neffens him, al. Boyl, Noordwolde, 
Finkega, Steggerden, Peperga, Blesdylr, Nije  Hoitpade, Olde Holt-
pade, Wolvega, Sonnega, Oude Tryne, Niie Tryee, Spangen, Scher-
penzeel, Moenikeburen, Oude Lemmer, Mje Lemmer, Mje Holt- 
welde, Olde Hoitwolde, Ter Idzerd. De stavering is fan de skriuwer 
na do Tegenwoordige Staat en komt sa genoegsura mei dy op dizze 

kaert oeriea. De Tlêzer, dy't de nanunen op 'e kaart neigiet, het 
ûndertusken al steen, dat wy yn 't easten bigiinne en dat wy oan 
Blesdike ta wer to meitsjen hawwe mei ie,, lange streek, dy't Ornnt 
op it Oeriselske doarp Oldemarkt. Ek hjir bawwe wy wer to dwaen, 
lyk as dat ya East-Stellingwerf it gefal wie, mei festigingen op in 
sânrêch, ddr 't tcffens in forkearswei oer rint, soms sels wol twa wegen, 
en fierder tan luis de gooiden, yn 'e foarsn fan finnen en miediân 
op leech- en beechfean. Foaral by de slim-slingerjende Linde lies 
Ida men dy ,,Hnoy Landen" forwachtsle. 
Ek de heide is hjir noch Lol-op oanwêzich (bisuden Blesdike, binoor-
den Finkcgea, Noardwâlde en Beril). 
It ôfgraven fan is heechfaan yn dit sOdJik part fan de griteaij is al 
aerdich oan 'e gong. De feanlcanalen, dy't bast allegearre Otrinne 
op 'e Linda, telceaje har, krekt as de wiken, al moe! dAdIlk 6f. 
De aparte lizzing fan dizze dorpen, dy't sa klear skaet wurde fan 
is noardilke gebiet toch de did rivier da Linde, wordt noch swserder 
akscntncarre, da men wit, dat noch yn 'e 18e inn dizze seis doarpen 
rjucdei bidden op Flard to Pipergea, wylst de oare dompen it 
Tongersdeia to Wnlvcgc hiene. 
Dat - aoardlike part fan West-Stellingwerf da's, lizzende tusicen de 
twa streamen Linde en Kûnder of Tsjonger, is fan npbou wer oars,•  
al ûntbrekka hjtr de hogere rêggen ek net. Fan Nijeholtpaed oen 't 
Sonaegea, mei feeks in tuortsetting oan Nijetsine ta is ien. Twad sne 
men neame kinne dy fan Teridzert oer AldehnitwMde, Nsje- en 
Alde Lemmer. 
En tred moet wiisd wnrde op de stid-noard-lizzende trije-doarpen-
rigc 5 pangea—Skerpensccl—Munnekcburen, dy't miskien ek noch wol 
gearhinget mei de rige, neamd Onder twa. Yn it gcbset tusken Alde. 
triae, Nijeftmne, Spango., Munnekeburen en Aldclemmcr, dat troch 
de ,,Scheen" (sa wordt dit skildereftige streamke op dizzc kaart 
neamd) yn twa helten fnrdield wordt, lizze in opfallend graat tal 
fearten. Men sec oan wiken tinke kinne, groeven loer de leech-
feanterij, mar ik hAld it der Lor, dat it eerder boere-optearten 
binne, om't op 'e am of by it bigjin hast oeral boren oanjnwo stesnee; 
Doehs Int it net sa lang meer deorre, dat de Idynlannea yn dizze 
kontrijen Otleike weerden. in goed heale ieu letter wordt fan de om-
kritea fan Aldetrine sein, dat ,,de harde Baggelaar en Sponturf, clie 
hier en in de naburige Dorpen gegraaven wordt, onder de beste en 
zwaarste der geheele Provincie te tellen is". 
In lettere kacft ten Eastatellingwerf, fan 1850, At de atlas ten Eek-
hoLt, lit mar al to goed sjen, hoe't der fan dizze lannen suver ons-s 
noot oerbleaun is as s'etter, hinammen yn 'e osnkriten fan Nijatnne, 
Munnekeburen en Spangea. Ek Onder ,Aide- en Nzseholtwâlde, der't 
om 1700 hunne de forneamde ,,Holtwolder Akkerturf' groeven waerd, 
sûnder dat it lântkip sa totaal foroare, is it 3t 1850 in se fan wetter 
mei de s.n. hagen der yn. 
Der is yn de lAste Irije ieuwen dus wol slim yn 'e gronn omdold en 
it bet hint hoogt ynspanning koste, om it wer oan lAn to mestssen. 
Ja moai boek oer dit gen is de snciografy fan B. Oosten 1),  al komt 
de histoarje der uteraerd net it sterkste yn nei Loeren. 

* * 
En hjirmet binne wy dan oan d' ei's kommen fan Os korte bi-
skrinwinkjes Lan de Fryske gritenijen. It wie loer my in nocht om 
it to dwaen. Ik hoopje, dat it de lêzers ek net forfeeld het. 

0. SANTEMA. 

1) De titel is: Een veenpolderbevolking. Sociografie v. d. Grote 
veenpolder v. Weststellingwerf, 1947. 

.Zy dc Jêste grietcnijkaert 

Mei de boppesteande biskriuwing is de hear Santeina oan 
ein kommen fan de rige gritenijkaerten, dy't wy mei in te-
ijochting fan syn hân opnornmen hawwe. 
Wy witte dat dizze bijdragen fan ien kan is trouwe mei-
wurkers by manpich lázer tige op priis steld binne. 
Ek iit namme kan dizze lêzers mei je wy grif de hem Santema 
tige tank sizze bar syn meiwurking, hwertroch it t mûg]ik 
wnerd om dit nijsgjirrige kaertmateriaël to forsprieden en de 
kennis fan it eigen gea by mnnnichien to forrykjen. 
It docht ûs tige goed meidiele to kinnen, dat wy ek foar de 
foigjende mimers op syn meiwurking rekkenje kinne. 
Yn it Oktobermimer kan ûs blêd sil er in bigjin meitsje mei 
de biskriuwing fan de haedplakken ban de gritenijen. Foar 
de hjirbij passende ôfbyldingen binne de printen biskikber 
steld troeh it Printekabinet kan it Frysk Museum, 
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