
1928 
 
Notulen der huish. vergadering op 29 Oct. 1928 bij Th. v.d. Leij te Minnertsga. 
Aanwezig de bestuursleden D. de Valk, K. v.d. Weide, J. Wetterauw en G. 
Bloembergen en van de leden P. Joostema, S. Wetterauw, S. Vogel, Rein Faber 
sr., R. de Valk, Th. v.d. Leij, D. de Jong jr., K. Elsinga, L. Sijtsma en E. v.d. 
Wal. De Voorzitter, de heer De Valk, heet de aanwezigen hartelijk welkom en 
opent met een enkel woord de vergadering, waarbij hij er bij de leden op 
aandringt op een zakelijke behandeling van de punten der agenda. Hierna leest 
de secretaris de notulen van de vorige huish. verg. en brengt tevens een 
jaarverslag uit. Zoowel notulen als jaarverslag worden onder dankzeging voor 
de redactie onveranderd vastgesteld. Bij het thans aan de orde komende punt: 
"Rekening en verantwoording van den penningmeester", geeft de heer J. 
Wetterauw een overzicht van de inkomsten en uitgaven, welke hij over het 
afgeloopen jaar had, de boeken. Als slotcijfer noemt hij voor de ontvangsten f 
215,60 en voor de uitgaven f 269,88, zoodat de rekening helaas sluit met een 
nadeelig saldo van f 54,28 
 
Op uitnoodiging van de voorzitter worden de boeken en verdere bescheiden 
nagezien door de heren S. Wetterauw en E. v.d. Wal, die na afloop van hun werk 
bij monde van den heer S. Wetterauw verklaren, dat zij de boeken correct in 
orde hebben bevonden. De voorzitter dankt hierop de penningmeester voor zijn 
nauwkeurig beheer en hoopt dat een volgend jaar de kas er wat rooskleuriger 
mag uitzien dan thans. Ook de heeren S. Wetterauw en E. v.d. Wal ontvangen 
voor hun moeite nog een woord van dank.  
 
Punt 4. "Verkiezing van een bestuurslid", wegens aftreding van den heer G. 
Bloembergen, wordt nu in behandeling genomen. Na gehouden stemming blijkt, 
dat Bloembergen met 9 van de 14 uitgebrachte stemmen weer is herkozen. Op 
de heeren L. Sijtsma, P. Jooostema, S. Vogel en S. Wetterauw zijn 
respectievelijk 1 – 2 – 1 – 1 stem(men) uitgebracht. Op een desbetreffende vraag 
van de voorzitter zegt de heer Bloembergen dat hij de benoeming aanneemt en 
dankt voorts nog de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.  
 
Bij Punt 5 "Benoeming van bibliothecarissen" vraagt de voorzitter of er hier ook 
personen zijn, die voor deze functie in aanmerking wenschen te komen. Na 
eenig gepraat geeft de heer Kor. Elsinga te kennen, dat hij zich wederom voor de 
komende winter wel weer met de uitgifte van boeken uit de bibliotheek wil 
belasten, terwijl de heeren D. de Jong en G. Bloembergen verklaren als reserve – 
bibliothecaris wel te willen fungeren. Hiertoe wordt door de vergadering 
besloten. Verder zal de heer Roelof Bloembergen nog worden uitgenoodigd als 
tweede bibliothecaris te willen optreden. De voorzitter dankt de heeren voor 



hunne bereidwilligheid en vraagt wanneer de bibliotheek moet worden geopend. 
Besloten wordt deze Zaterdagavond 3 Nov. open te stellen.  
 
Het zesde punt "ballotage nieuwe leden" komt aan de orde. De heer B. de With 
van Firdgum heeft het lidmaatschap van 't Nut aangevraagd, waarvoor toelating 
thans stemming plaats heeft. De uitslag is dat de heer B. de With met algemeene 
stemmen de "Nutsgelederen" kan binnen treden. De penningmeester deelt nog 
mede dat Jacob Muller en T. Dijkstra voor 't lidmaatschap van 't Nut hebben 
bedankt. In dit verband zegt de heer E. v.d. Wal dat Mej. A. Post wegens hooge 
contributie (f 4,-) ook voornemen is als lid te bedanken. Wel wil zij lid blijven 
maar dan tegen lager contributie. De voorzitter zegt, dat het bestuur nota van 
deze mededeeling zal nemen. 
 
Bij punt "Rondvraag" vraagt de heer D. de Jong of het programma voor de a.s. 
Nutsavonden al is vastgesteld. De secretaris deelt mede dat het bestuur voor één 
der te houden vergaderingen reeds een spreker heeft n.l. de heer J. Westra van 
Leeuwarden, die zal spreken over de Zuiderzeewerken, terwijl Mej. Aukje 
Westra dien avond voor eenige bijdragen zal zorgen. De voorzitter vraagt of de 
leden 't goedvinden om 't bestuur ook voor 't regelen van de andere 
vergaderingen vrij mandaat te geven. De heer P. Joostema geeft te kennen dat 
hij daar wel voor is maar hij wil graag wat mooie gezellige avonden. De heer 
Th. v.d. Leij vraagt of 't Nut met eigen krachten niet eens een avond kan geven, 
waarop de voorzitter antwoordt dat 't bestuur daar toe gaarne wil mede werken 
indien leden of huisgenoten zich daarvoor beschikbaar stellen. Met het oog op 
de schrale kas zou een dergelijke avond ook wel gewenscht zijn. Na nog eenige 
meerdere bespreking over deze zaak wordt besloten dat het bestuur zal trachten 
voor de eerste Nutsavond eigen krachten te krijgen. Per advertentie in de 
Franeker Courant zullen deze worden uitgenoodigd. 
 
Vervolgens sluit de voorzitter den vergadering en dankt de aanwezigen voor de 
opkomst. 
 
K.v.d. Weide, 
secr. 
 

 
***** 

 
 
 

 
 



Op 18 Dec. 1928 hield Nut en Genoegen in de zaal van Th v.d. Leij haar eerste 
winterbijeenkomst, waarin als spreker optrad de heer J. Westra van Leeuwarden 
over het onderwerp: "De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee". 
 
Nadat de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord van welkom had 
geopend en zijn voldoening er over uitsprak, dat niet tegenstaande gisteravond 
ook een vergadering heeft plaats gevonden, deze bijeenkomst zeer goed was 
bezocht, moest de voorzitter nog tot zijn spijt mededeelen dat Mej. A. Westra 
van Leeuwarden, die voor een bijdrage zou zorgen, wegens plotselinge 
ongesteldheid hedenavond niet aanwezig kon zijn. Hierop gaf hij het woord aan 
ingenieur Westra. De heer Westra begon met een korte uiteenzetting hoe 
ongeveer tusschen het jaar 0 en 1300 van het Flevomeer, hetwelk in de kom der 
tegenwoordige Zuiderzee gelegen was, door verschillende overstroomingen ten 
slotte de Zuiderzee is gevormd. Plannen tot droogmaking zijn al van ouden 
datum bekend. Reeds in 1667 werd een dergelijk plan openbaar gemaakt. De 
bedoeling was vanaf Den Helder een afsluitdijk te leggen over de 
Waddeneilanden naar de Friesche kust. Dit plan is echter nimmer voor 
uitvoering in aanmerking gekomen. Ongeveer in 1850, ten tijde dat de 
Haarlemmermeer werd drooggemaakt kwam de heer Van Diggelen met een 
Zuiderzeeplan, maar ook dit was voor uitvoering niet vatbaar. Intusschen werd 
in 1865 de Maarschappij voor Grondgebied opgericht; de plannen Beijerink en 
van ir. Stieltjes kwamen in bespreking, doch ook deze konden in de oogen der 
deskundigen geen genade vinden. Minister Heemskerk heeft daarna nog 
opdracht gegeven tot het ontwerpen van nieuwe plannen maar ook daarvan is 
niet veel terecht gekomen. Ten slotte werd in 1886, vooral op initiatief van de 
heer Buma, de Zuiderzeevereniging opgericht en in 1890 het droogleggingsplan 
van ingenieur Dr. Lely ingediend. Dit plan verkreeg van de daartoe ingestelde 
Staatscommissie een gunstig rapport. Evenwel tengevolge van herhaaldelijk 
aftreden van ministeries duurde het nog tot 1916 voordat de regeering tot 
indiening van dit plan kwam en werd het 1918 voor het werd aangenomen. Dr. 
Lely, die eerst, behalve de geheele Zuiderzee, ook de Wadden in het plan had 
betrokken, bepaalde zich later tot het leggen van een afsluitdijk vanaf de Noord-
Hollandsche kust over Wieringen naar de Friesche kust bij Piaam. Voorts werd 
voor afvloeiing van het Ysel- en boezemwater het Yselmeer in het plan 
opgenomen, zoodat als landaanwinst de vorming van vier polders overbleef. 
Langzamerhand zijn ook in dit plan weer enkele wijzigingen aangebracht, 
zooals o.a. het leggen van den afsluitdijk in plaats van Piaam naar Zurich.        
 
In deze afsluitdijk worden tezamen 25 sluizen gebouwd, waarvan twee groepen 
van vijf sluizen bij de Friesche kust, drie groepen van vijf sluizen bij Wieringen. 
Het ene deel der sluizen dient voor afvoer van overtollig water, het andere deel 
als schutssluizen. Spreker deed met behulp van verschillende kaarten hierna nog 
mededeelingen omtrent den afsluitdijk en diens profiel, over polders, waarvan 



de meerdijken zo zwaar geprojecteerd zijn, dat ze bij een eventueele, niet 
waarschijnlijke doorbraak van den afsluitdijk, bestand zullen zijn tegen een 
groote watervloed; voorts over de gemalen, welke zullen worden aangelegd om 
de polders, die na verkaveling in cultuur kunnen worden gebracht. Ten einde het 
in cultuur brengen van dit polderland zoo vruchtdragend mogelijk te doen zijn, 
is er een proefpolder aangelegd, waar door landbouwkundigen proeven worden 
genomen omtrent de beste wijze van ontzilting en bebouwing der gronden. 
Spreker ging hierin over tot het mededeelen van eenige cijfers, waaruit bleek 
van hoe groot economisch belang deze droogmaking is. Ook voor het 
landbouwbedrijf is de uitvoering van dit werk van het grootste belang, waar 
tegenover staat de verdwijning der Zuiderzeevisscherij, die evenwel naar elders 
verplaatst kan worden.  
 
Nadat de heer Westra nog een paar vragen heeft beantwoord, sluit de voorzitter 
de vergadering en dankt den spreker voor zijn lezing en het publiek voor de 
opkomst. 
 
Nog zij medegedeeld, dat tot leden der vereeniging zijn toegelaten de heeren 
Lolke Boomsma, Willem Westra, T. Hylkema, F. Vogel, W. Meersma (?) en 
Joh. Muller. 
 
 

 
***** 

 
 

1929 
 
De tweede gewone vergadering werd gehouden den 18 Januari 1929 in het 
Vereenigingsgebouw. De voorzitter opende te ongeveer 7 uur 's avonds de 
vergadering, riep de aanwezigen een hartelijk welkom toe en in het bijzonder de 
heer A.H. Schaap te Roordahuizum, die bereid was gevonden een "Fryske Joun" 
te geven. De spreker hield eerst een kleine inleiding, waarin hij één en ander 
betreffende de Friesche taal naar voren bracht. Vervolgens kregen wij van den 
spreker als hoofdstuk te hooren een Friesche novelle "Lytse Ruth", waarmede 
hij ons aangenaam bezig hield en een proefje gaf van de Friesche letterkunde. 
Daarna volgden nog enige ernstige en luimige bijdragen als: "Lyts Boijke", 
"Saopkjeltjes", "Het feest van den Boargemaster", Pyn in de moelle" en "In het 
station te Wilsterhuizen". De ernstige zoowel als de comische stukjes vielen zeer 
in de smaak en naar genoegen uit, zoodat de voorzitter dan ook bij 't sluiten 
terecht opmerkte dat de spreker er zeer in is geslaagd de aanwezigen op een 
nuttigen en aangenaamen wijze te hebben bezig gehouden. Ook is het de 
geachten spreker ongetwijfeld gelukt, ook nu weer te hebben aangetoond, dat de 



Friesche taal, die komt uit een beschaafden mond, niet ruw en onbeschaafd is, 
zooals door enkele menschen wel eens smadelijk wordt gezegd. Neen, de 
Friesche taal is een taal, die zich heel goed met elke andere taal kan meten. Het 
is een heilig goed dat onze voorouders ons nalieten en waarvoor wij op de bres 
dienen te staan, waar dit noodig is.  
 
Hierna dankte de voorzitter de heer Schaap hartelijk voor de mooie "Fryske 
Joun", terwijl verder de talrijke aanwezigen nog een woord van dank ontvingen 
voor de opkomst.  

 
 

***** 
 

 
De derde en laatste vergadering werd gehouden op Donderdag 28 Maart 1929 
bij Th. v.d. Leij te Minnertsga. 
 
De heer D. de Valk opende de feestelijke bijeenkomst en zei dat het bestuur 
nogal eenige moeite had om in verband met de schrale kasmiddelen een aardig 
programma voor de laatste "Nutsavond" te vinden. Doch enkele leden van de 
Zangvereeniging "Vriendenkring" hielpen ons uit den nood door, zonder 
vergoeding van repetitiekosten, een paar toneelstukken in te studeeren, die thans 
ten gehoore zullen worden gebracht. Voorzitter hoopte dat deze personen 
hedenavond met het opvieren van die stukken succes mogen hebben. 
 
Het eerste stuk, dat werd opgevoerd was getiteld "It njuggende gebod" van R.W. 
Canne in vier bedrijven en het anderen stuk, dat na de pauze werd opgevoerd, 
heette "Sibbel" een blijspel van B.S. Hylkema. Beide stukken werden op zeer 
verdienstelijke wijze vertolkt, terwijl een drietal personen uit het naburige Sint 
Jacob zorgden voor aardige muziek. Het publiek toonde zich dan ook uitermate 
tevreden en het woord van dank, dat de voorzitter aan de dames en heeren 
bracht, die ons door hun mooi toneelspel een genoeglijke avond hadden 
bezorgd, had dan ook ieders instemming.  
 
Bij het sluiten der feestvergadering merkte de voorzitter op dat hij in deze 
bijeenkomst enkele heel jeugdige gezichten zag. Het bestuur heeft deze 
personen (Duite? Elsinga, D. Weima en P. Vis) hedenavond niet willen 
terugsturen, maar wil er aan herinneren, dat involge een reglementartikel 
personen, die de Nutsvergaderingen bezoeken, minstens 18 jaar dienen te zijn. 
In het vervolg zullen dergelijke jonge persoonen dan ook onverbiddelijk worden 
geweerd. Daarna gaf de voorzitter het sein voor het bal, waaraan verscheidene 
dames en heren in opgewekte stemming deelnamen.  
 



Eindelijk deel ik u nog mede dat het ledental 98 bedraagt, een cijfer waarover 
men alleszins tevreden kan zijn. De bibliotheek heeft nog steeds de 
belangstelling der leden. In de afgeloopen winter werden een 4-tal moderne 
werken van A.M. de Jong aangekocht. Ongeveer 500 boeken werden aan leden 
en niet-leden uitgereikt. Met de beste wenschen voor Nut en Genoegen voor het 
komende jaar eindig ik hierbij dit verslag. 
 
         

***** 
 
 

Notulen der huishoudelijke vergadering van de vereeniging Nut en Genoegen 
gehouden 8 November 1929 in het Vereenigingsgebouw te Minnertsga. 
 
Aanwezig de bestuursleden D. de Valk, J. Wetterauw, K. v.d. Weide en van de 
leden de heeren W. de Roos, Jan de Roos, S. Zoodsma, Sj. Vogel, D. de Jong en 
Jan de Swart. 
 
De vice-voorzitter, de heer De Valk, opent de vergadering, roept de enkele 
leden, die zijn opgekomen een hartelijk woord van welkom toe en spreekt er zijn 
leedwezen over uit dat de huish. vergaderingen van 't Nut bijna elk jaar slechter 
worden bezocht. Wat hiervan wel de oorzaak mag zijn is moeilijk positief te 
zeggen; wel noemt spreker enkele dingen, die hierop van invloed zijn geweest of 
kunnen zijn.  
 
Punt II – Het woord is vervolgens aan den secretaris voor het lezen der notulen 
van de vorige jaarvergadering en het uitbrengen van een jaarverslag. Notulen en 
Jaarverslag geven na lezing geen aanleiding tot op- en aanmerkingen en worden 
dan ook onder dankzegging voor de redactie onveranderd vastgesteld. 
 
Punt III – Komt aan de orde punt III der agenda. Rekening en verantwoording 
van den penningmeester. Op uitnoodiging van de voorzitter doet onze 
penningmeester, de heer J. Wetterauw, verslag van zijn financieel beheer. Als 
eindcijfers noemt hij voor ontvangst een som van f 180,57 en voor uitgaaf een 
bedrag van f 210,61, zoodat de rekening sluit met een nadeelig saldo van f 
30,04. De voorzitter verzoekt de heren Jan de Roos en D. de Jong jr. de rekening 
te willen controleren. Aan dit verzoek wordt gevolg gegeven. Bij monde van den 
heer J. de Roos rapporteeren genoemde heeren dat zij de rekening volkomen in 
orde hebben bevonden, waarbij ze tevens de opmerking maken, dat hun is 
gebleken, dat de penningmeester dit jaar vooruit is geboerd. Nog een paar zulke 
jaren en dan is het nadeelig saldo uit de jaarrekening verdwenen. De 
penningmeester wordt thans gedechargeerd en hem wordt door den voorzitter 
dank gebracht voor zijn gehouden beheer.  



 
Punt IV – Aan de orde komt de verkiezing van drie bestuursleden wegens 
aftreding van de heeren D. de Valk en J. Wetterauw en bedanken van den heer 
G. Bloembergen. Na gehouden stemming blijkt dat zijn uitgebracht 9 stemmen, 
waarvan beide aftredende bestuursleden ieders 8 stemmen hebben gekregen, 
terwijl de heer W. de Roos 6 stemmen op zich zag vereenigd. Hoewel iets 
schoorvoetend nemen de heeren Wetterauw en D. de Valk hunne herbenoeming 
aan en danken de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. Ook de heer 
W. de Roos, die direct is gekozen, heeft nogal eenige bezwaren – hij meent n.l. 
dat hij voor een bestuursfunctie te oud wordt doch verklaart na een prettige 
bespreking dat ook hij bereid is aan de bestuurstafel zitting te nemen en dankt 
ook voor het vertrouwen dat de aanwezigen, die hem hebben gestemd, in zijn 
persoon stellen.  
 
Punt V – Bij het bespreken van het punt "benoeming van bibliothecarissen" zegt 
de penningmeester dat zijn dochter Sietske en eenige haren kennissen wel bereid 
zijn a.s. winter voor de uitreiking der boeken te zorgen. De vergadering vindt dit 
een mooi aanbod, zoodat wordt besloten van deze aangeboden diensten gebruik 
te maken. Voorts wordt na eenige bespreking besloten de bibliotheek 
zaterdagavond 9 Nov. a.s. voor het leesgrage publiek te openen.  
 
Voor bekoming van het lidmaatschap hebben zich geen personen aangemeld 
zoodat het punt 6 der agenda gevoegelijk kan vervallen         
  
Rondvraag – Bij de rondvraag merkt de heer S. Zoodsma op, dat het met het oog 
op de geringe kasmiddelen wel gewenscht zou zijn, dat het bestuur voor de te 
houden Nutsvergaderingen tracht goedkoopere sprekers te krijgen. De secretaris 
geeft te kennen, dat het bestuur steeds aan dit punt zijn volle aandacht schenkt 
maar de sprekerskosten zijn ook, net als alle andere dingen, de laatste jaren 
verbazend gestegen, terwijl contributieverhooging daarmee geen gelijken tred 
heeft gehouden. Ook de voorzitter zegt dat het bestuur ten opzichte daarvan wel 
actief is. Verder wordt besproken hoe men de Nutsavonden zal regelen; enkelen 
willen Barend en Maartje laten optreden, terwijl er ook zijn die meer voelen 
voor tooneelspel, te geven door eigen krachten. De voorzitter zegt toe dat het 
bestuur met de wenken gegeven door de vergadering rekening zal houden. Daar 
de rondvraag verder niets meer oplevert sluit de voorzitter met een enkel woord 
de vergadering en dankt de aanwezigen voor de belangstelling in de huish. 
zaken van Nut en Genoegen. 
 

***** 
 
 
Dinsdag 10 Dec. 1929 hield het “Nut” zijn eerste voordrachtavond, waar als 
spreker optrad de heer R. Niemeijer te Sneek. Deze spreker, voor onze 



vereeniging een onbekende, hield eerst een ernstige lezing getiteld: In skip op 
strân is in beaken yn sé, terwijl hij na afloop daarvan een 30 tal voordrachten en 
moppen ten beste gaf, daarbij hij o.i.z. wat een te uitvoerigen uitlegging van de 
dicht- of liever rijmkunst gaf. Een gedeelte van het nogal talrijk opgekomen 
publiek mocht het werk van den heer Niemeijer wel, doch een ander gedeelte 
gaf de voorkeur aan wat pittiger stukken en voordrachten. Toch was het een 
gezellige avond en kon na afloop de ijverige spreker eenige woorden van dank 
van de voorzitter in ontvangst nemen. 
 

***** 
 
 

1930 
 
De tweede bijeenkomst van onze vereeniging had plaats op 30 Jan. 1930 in de 
zaal van Th. v.d. Leij. Voor deze avond was uitgenoodigd de heer Ds. P. v.d. 
Veer van Drachten. Na de gebruikelijke opening door de voorzitter, waarbij hij 
ook Ds. Van der Veer hartelijk welkom heette, houdt deze een lezing uit een 
nieuwe Joodsche roman van Gebr. Tharaud: De schaduw van het kruis. Op 
ontroerende en dan weer humoristische wijze schetste deze talentvolle spreker 
ons het leven van een Joodsche Gemeente in een dorpje in Hongarije, waarbij 
het gezin van een slimme Joodsche kastelein wel het middelpunt is. Vol 
aandacht wordt deze interessante lezing aangehoord, waarbij wij kennis maken 
met de zeden en gebruiken en het geloofsleven van andere volkeren.  
 
Als de klok 10 heeft geslagen heeft Ds. Van der Veen zijn boeiende voordracht 
geeindigd en brengt den voorzitter hem hartelijk dank voor het gebodene. 
Jammer dat deze bijeenkomst zoo slecht was bezocht. 
 

***** 
 
 
Op 27 Febr. 1930 hield “Nut en Genoegen” haar feestelijke bijeenkomst. Een 
groot aantal leden met hunne dames en eenige introducees gingen lang voor het 
uur van aanvang naar het Vereenigingsgebouw, zoodat toen de voorzitter, de 
heer D. de Valk, de feestelijke vergadering opende, de zaal tot in alle hoeken 
bezet was. Het bestuur had voor deze gelegenheid de medewerking gekregen 
van een tooneelclub uit eigen krachten, die een paar tooneelstukjes had 
ingestudeerd en hiermede thans op de planken kwam.  
 
Het eerste stukje “Hoe âlder, hoe gekker”, een grappig stuk in 3 bedrijven van 
Nieuwenhuis, werd vlot en op zeer verdienstelijke wijze vertolkt. Gebroeders 
Haanstra, hun huishoudster en niet te vergeten de winkeljuffrouw speelden hun 



rollen uitnemend. Het nastukje “Wolkom thus” van Schuitmaker, dat ook goed 
naar voren werd gebracht had ook aller belangstelling. Zoowel bij het eerste als 
bij het nastukje bewees spontaan warm applaus hoe uitstekend deze 
tooneelstukjes bij het publiek in de smaak waren gevallen. Een woord van 
hartelijk dank, die de voorzitter aan de tooneelclub bracht, was o.i.z. ten zeerste 
verdiend. 
 
Het jazzbandtrio “The Silver Moon” van Sexbierum zorgde tijdens de pauze 
voor goede muziek; ook bij het bal weerde dit trio zich dapper en droeg er niet 
weinig toe bij, dat deze avond in alle opzichten uitstekend slaagde. Het publiek 
ging dan ook wel voldaan huiswaarts.  
 
Eindelijk deel ik U nog mede, dat het ledental 96 bedraagt. Eenige leden gingen 
Minnertsga verlaten, zoodat de namen van die personen van de ledenlijst 
moesten worden afgevoerd. Als nieuwe leden werden toegelaten de heeren Kees 
Vis, M. Kerlien, Sj. Visser, Dirk Wetterauw en G. Hoekstra.  
 
De bibliotheek werd dit jaar door eenige jonge dames verzorgd. In zooverre was 
dit een voordeel voor ’t Nut aangezien onze penningmeester nu geen 
sigarenrekening te betalen had. Overigens moet helaas geconstateerd worden, 
dat er minder gelezen wordt dan vroeger zoodat dientengevolge de geldelijke 
opbrengst van de bibliotheek achteruit gaande is. De tegenwoordige tijd, die in 
het teken staat van radio en couranten, draagt misschien hieraan wel de schuld. 

 
***** 

 
 
Notulen der huish. vergadering van Nut en Genoegen gehouden op Maandag 17 
November 1930 bij H. Pettinga te Minnertsga.  
 
Aanwezig zijn de heeren D. de Valk, J. Wetterauw, W. de Roos, K. v.d. Weide, 
R. Bloembergen, F. Terpstra, Sj. Visser, E. v.d. Wal en P. Joostema en H. 
Pettinga. 
 
Voorzitter D. de Valk opent ongeveer half acht de vergadering, heet de 
aanwezigen welkom en zegt dat de opkomst der leden verre van schitterend is. 
Enfin, dat zijn we wel op onze huishoudelijke vergaderingen van het Nut 
gewoon. Verleden jaar waren er 9 personen en thans zijn er 10; dus toch één 
meer dan ’t vorig jaar. Verder beveelt hij een zakelijke behandeling van de 
punten der agenda aan en hoopt alzoo dat deze bijeenkomst gezellig en tevens 
vruchtdragend voor het Nut mag zijn. 
 



Punt II – De secretaris brengt hierna verslag uit van het verhandelde in de 
vergadering gehouden in 1929 – 1930. Onder dankzegging aan de secretaris 
wordt dit verslag onveranderd goedgekeurd. Vervolgens geeft de voorzitter de 
penningmeester gelegenheid zijn financieel beleid uit één te zetten. Uit de 
rekening van dezen blijkt dat de ontvangsten f 173,95 hebben bedragen, terwijl 
een bedrag van f 204,53 is uitgegeven, zoodat de rekening sluit met een nadelig 
saldo van f 30,58. Op verzoek van de voorzitter wordt de rekening nagezien 
door de heeren R. Bloembergen en E. v.d. Wal. Als dit werk afgeloopen is, deelt 
de heer Bloembergen aan de vergadering mede, dat zij de boeken in orde hebben 
bevonden. De rekening wordt thans definitief goedgekeurd en den heer 
Wetterauw decharge verleend, waarbij de voorzitter de penningmeester dankt 
voor ’t beheer der geldmiddelen en tevens de wensch uitspreekt, dat de heer 
Wetterauw nog lange jaren het Nut op deze wijze van dienst mag zijn.  
 
Punt IV – Het 4de punt der agenda: verkiezing van twee bestuursleden, wegens 
periodieke aftreding van K. v.d. Weide en vacature I. Postma komt nu in 
behandeling. Na gehouden stemming blijkt dat van de 10 uitgebrachte stemmen 
zich 9 hebben vereenigd op den heer K. v.d. Weide en ook 9 op de heer F. 
Terpstra, zoodat is herkozen K. v.d. Weide en gekozen de heer F. Terpstra. 
Beide personen nemen onder dankzegging aan de vergadering voor ’t gestelde 
vertrouwen de benoeming aan.  
 
Punt V – Bij punt 5: benoeming van bibliothecarissen, deelt de heer Wetterauw 
mede dat de meisjes, welke verleden jaar de boeken hebben uitgereikt, ook voor 
de komende winter weer bereid zijn dit werk op te knappen. Nadat dit punt nog 
breeder is besproken wordt besloten het aanbod van de dames S. Wetterauw, S. 
v.d. Weij en A. de Boer te accepteren en dan hen weer het verzorgen van de 
bibliotheek op te dragen. 
 
Punt 6 – Als nieuwe leden wordt toegelaten de heer F. Terpstra. 
 
Punt 7 – Bij het punt “rondvraag” vraagt de heer P. Joostema hoe het bestuur de 
te houden Nutsvergaderingen wenscht te regelen en of er al sprekers zijn 
uitgenoodigd. Verleden jaar is er al eens over gesproken om Barend en Martsje 
voor ’t Nut te laten optreden. De voorzitter antwoordt dat het bestuur in zijn 
laatst gehouden vergadering reeds heeft besloten Barend en Martsje uit te 
noodigen. De secretaris heeft er reeds werk van gemaakt en het Frysk 
Toanielpear heeft hem geschreven dat het bereid is tegen een vergoeding van f 
40,- + reis- en verblijfkosten voor onze vereeniging een avond te vullen. De kas 
heeft echter een tamelijk groot tekort en wanneer men vasthoudt aan ’t gebruik 
om drie vergaderingen te houden dan kan men aan die bijeenkomsten geen 
hooge eischen stellen; het bestuur meent daarom dat het beter is in plaats van 
drie twee vergaderingen uit te schrijven. De heer Sj. Visser geeft te kennen dat 



hij liever aan 4 dan aan 2 Nutsbijeenkomsten de voorkeur zou geven maar den 
financiën spreken natuurlijk ook ten opzichte hiervan een woordje mee. De heer 
Bloembergen zou op anderen uitgaven b.v. het bodeloon willen bezuinigen n.l. 
door 1 gratis bezorgen van de convucatie (?) biljetten door leden, welke zich 
daarvoor disponibel willen stellen. De voorzitter voert bezwaren tegen dit 
denkbeeld aan en meent dat het innen van de contributie toch beloond moet 
worden en dan is ’t dus maar een gering bedrag, dat ’t Nut op deze wijze zou 
kunnen bezuinigen. De verdere bespreking over deze zaak leidt er toe, dat wordt 
besloten deze winter geen drie maar twee vergaderingen te houden. In de eerste 
zal het Frysk Toanielpear optreden, terwijl de regeling van de andere 
bijeenkomst aan het bestuur wordt overgelaten. De secretaris deelt nog mede dat 
de heer L. Hannema te Leeuwarden hem een circulaire heeft gezonden, waarin 
deze zich met zijn gezelschap aan beveelt voor ’t vullen van de noodigen 
vereenigingsavonden. Van deze mededeeling neemt de vergadering nota. Nog 
zegt de heer E. v.d. Wal dat hij gaarne zou willen dat de Nutsvergaderingen niet 
op een Maandag- of Vrijdagavond worden gehouden. Het bestuur zegt toe 
hiermede, zoveel als dat mogelijk is, rekening te zullen houden. Verder wordt 
nog besloten de bibliotheek Zaterdag over een week voor ’t publiek open te 
stellen, terwijl het bestuur zal zorgen, dat de boeken, die daarvoor in aanmerking 
komen van nieuwe kaften worden voorzien. Daar de rondvraag verder niets 
meer opleverde sluit de voorzitter de vergadering en brengt nog een woord van 
dank aan de aanwezigen voor de opkomst. 
 

***** 
 
 
Dinsdag 9 December 1930 hield Nut en Genoegen haar eerste 
winterbijeenkomst in de zaal van den heer Th. v.d. Leij. De voorzitter, de heer 
D. de Valk, riep de talrijke aanwezigen een hartelijk welkom toe, in het 
byzonder het Frysk Toanielpear Barend en Martsje, dat bereid was gevonden 
voor onze vereeniging thans op te treden. Voorzitter hoopte en vertrouwde dat 
allen een genoeglijke en gezellige avond zouden hebben. Het eerste stukje dat 
Barend en Martsje opvoerden was het ernstige "Flotgêrs", een nieuw stuk, 
evenals het nastukje “De silveren tabaksdoaze”. Flotgêrs is een stuk door Barend 
zelf geschreven en is ontleend aan ’t klein boerenleven en derhalve voor de 
tegenwoordige tijd zeer actueel. Het werken van de kleine landgebruiker, 
tegenslag en hooge huren maken zijn leven moeilijk. Prachtig was de 
uitbeelding en met groote aandacht volgde het publiek dit mooie nummer. Ook 
het nastukje werd zeer vlot gespeeld en ontlokte menige hartelijke lach aan de 
vergadering. Dat beide stukken in de smaak waren gevallen bewees wel het 
applaus, dat na elk bedrijf volgde. Het spreekt vanzelf, dat toen Barend en 
Martsje het nastukje hadden gespeeld, de voorzitter hen in gepaste 
bewoordingen dank bracht voor ’t mooie spel.  



 
De kastelein Van der Leij had bij deze gelegenheid voor balmuziek gezorgd 
zoodat danslustige leden en dames na afloop van ’t tooneelspel nog een vroolijk 
dansje konden maken, waarvan in een prettige en eendrachtige stemming een 
druk gebruik werd gemaakt. 

 
***** 

 
 

1931 
 
Feestelijke vergadering op Dinsdag 10 Maart 1931 in het Vereenigingsgebouw. 
Optreden van het gezelschap Lucas Hannema te Leeuwarden. 
 
Ons nieuw bestuurslid, de heer F. Terpstra, die de functie van voorzitter op zich 
heeft genoemen, opende met een hartelijk welkomswoord deze feestavond en 
merkte op dat tot leedwezen van ’t bestuur nogal verscheidene personen wegens 
ziekte helaas hier niet aanwezig konden zijn. Verder zette spreker uiteen 
waarom het bestuur van de gewone regeling was afgeweken en genoodzaakt was 
voor het houden van een feestelijke bijeenkomst, zooals die thans is 
geprogrammeerd een kleine extra bijdrage van de leden en dames te vragen. Na 
nog de wensch te hebben uitgesproken, dat deze avond in alle opzichten moge 
slagen, gaf hij aan het Gezelschap Lucas Hannema gelegenheid met hun 
programma een aanvang te maken. Nauwelijks had de voorzitter dit gezegd of 
het orkest bestaande uit piano, viool, cello en slagwerk, liet een vroolijk 
Jazzbandnummer hooren, dat zeer in de smaak viel. Daarna verscheen de heer 
Hannema op de planken en zong eenige aardige Friesche Libbensliedjes en gaf 
eenige moppen ten beste. Ook zijn vrouw zong op zeer verdienstelijke wijze 
enkele Hollandsche liedjes, die door het publiek zeer op prijs werden gesteld. 
Hierop volgde Autopech, een grappig tooneelspel in één bedrijf, dat uitstekend 
werd vertolkt en uitbundig toegejuicht. Voor de pauze kregen we nog een 
komische voordracht te hooren, terwijl na afloop der pauze de muziek een mooi 
nummer speelde met als instrument een gewone timmermanszaag. Vervolgens 
zongen Hannema en zijn vrouw nog eenige aardige cabaret- en Friesche liedjes, 
terwijl tot slot nog een tooneelstuk in één bedrijf getiteld “Bedriegers bedrogen” 
werd opgevoerd. Ook dit stukje werd vlot gespeeld en viel wel in de smaak. Met 
een extra leuke voordracht werd het programma gesloten. 
 
Uit het hartelijk applaus na ’t eindigen het gezelschap Lucas Hannema gebracht, 
heb ik geconstateerd, dat dit gezelschap alle aanwezigen op een zeer aangename 
wijze had bezig gehouden en vermaakt, zoodat de voorzitter bij het sluiten van 
de bijeenkomst zeker aller tolk was toen hij hen hartelijk dankte voor de leuke 
voordrachten, het mooie tooneelspel en niet te vergeten de muziek en dit 



gezelschap Hannema een “tot weerzien” toeriep. Met een opgewekt bal werd 
deze goed geslaagde feestavond besloten. 
 

***** 
 
 
Notulen der huishoudelijke vergadering op 19 Nov. 1931 in de zaal van de heer 
Th. v.d. Leij. Tegenwoordig zijn alle leden van het bestuur en van de leden de 
heeren P. Joostema, Sj. Visser, G. de Valk, Sj. P. Vogel, E v.d. Wal, B. Tuinhof, 
Th v.d. Leij, T. Wiersma en R. Bloembergen.  
 
Te ruim 7 uur ’s avonds opent de voorzitter de heer F. Terpstra de vergadering, 
roept de aanwezigen een hartelijk welkom toe en merkt verder op dat de 
vergadering tot zijn spijt zeer slecht bezocht is. Hierna leest de secretaris de 
notulen van de vorige jaarvergadering voor, die onveranderd worden 
vastgesteld. 
 
Punt 3 – Vervolgens doet de Penningmeester verslag van de Inkomsten en 
Uitgaven over het afgeloopen jaar. Als ontvangst noemt hij een som van f 
173,30 en uitgegeven is een bedrag van f 189,33. Derhalve een nadeelig saldo 
van f 16,03. Deze rekening wordt nagezien door de heeren G. de Valk en Sj. 
Vogel, die verklaren één en ander in order te hebben bevonden. De voorzitter 
dankt de penningmeester, de heer J. Wetterauw voor zijn zorgvuldig beheer en 
merkt daarbij op, dat we al eenigzins vooruit zijn geboerd, immers het vorig 
nadeelig saldo bedroeg f 30,58, terwijl dit thans f 16,03 is. 
 
Punt 4 – Bestuursverkiezing. De heer W. de Roos, dit jaar aan de beurt van 
aftreding, wordt met 10 van de 14 uitgebrachte stemmen herkozen en neemt op 
een desbetreffende vraag van de voorzitter deze herbenoeming aan, terwijl de 
Roos aan de vergadering een woord van dank brengt voor het in hem gestelde 
vertrouwen. 
 
Punt 5 – Benoeming van bibliothecarissen. Bij het bespreken van dit punt wordt 
besloten voor dit seizoen weer een beroep te doen op de bereidwilligheid van de 
dames S. Wetterauw, A. de Boer, S. v.d. Weij en G. v.d. Wal om voor het 
uitreiken der boeken te willen zorgen. De penningmeester neemt op zich dit met 
zijn dochter te bespreken. De heer D. de Valk merkt op dat het vroeger de 
gewoonte was, dat de bibliothecarissen bij hun werk een sigaar werd 
gepresenteerd; hij zou ook voor de dames wel iets willen offeren b.v. een doos 
bonbons. De vergadering gaat hier gaarne mee accoord.  
 



Punt 6 – Ballotage nieuwe leden. De heer Kees de Roode heeft verzocht lid te 
mogen worden. Hierover wordt gestemd. De uitslag is, dat hij met algemeene 
stemmen wordt toegelaten. 
 
Punt 7 – Rondvraag. Bij de rondvraag wordt besproken het “wat” men deze 
winter zal geven. De voorzitter vestigt de aandacht op de film In Westen Nichts 
menes(?). Het lid van der Leij zegt dat er in Sexbierum een zogenaamde losse 
club is, die, naar hij meent, wel gaarne eens in Minnertsga een tooneelstuk zou 
willen opvoeren. De secretaris geeft te kennen, dat hij weer enkele aanbiedingen 
heeft ontvangen o.a. ook één van de bekende Mej. Nelly Menagé Challa. 
Bespreking over deze onderwerpen heeft tot resultaat, dat wordt besloten voor 
de eerst komende vergadering Mej. Challa uit te noodigen en voor de volgende 
zoo mogelijk genoemde film te laten afdraaien, indien de kosten zoodanig zijn, 
dat Nut en Genoegen die kan betalen. Verder deelt de Voorzitter nog mede dat 
de Oudercommissie dit jaar van plan is een operette door de schoolkinderen te 
doen opvoeren. Het ligt in de bedoeling “De kleermaker en de Kabouters” eerst 
op te voeren op een ouderavond en daarna voor de leden van Nut en Genoegen. 
Een dergelijke avond lijkt alle aanwezigen heel mooi toe. De regeling van één 
en ander en van de verdere Nutsavonden wordt aan het bestuur overgelaten. 
Voorts wordt met een enkel woord nog besproken hoe men het best het ledental 
zou kunnen uitbreiden. Eenige namen van personen, die voor het lidmaatschap 
in aanmerking zou kunnen komen, worden genoemd. Het bestuur zal trachten 
deze personen voor het lidmaatschap te animeeren. Daar de rondvraag verder 
niets meer oplevert sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen 
voor de betoonde belangstelling in de zaken van ’t Nut en voor de opkomst.  
 

 
***** 

 
 
De eerste winterbijeenkomst werd gehouden op Dinsdag 1 December 1931 op 
de zaal v.d. Leij. De leden van het Nut hadden het genoegen voor hen te zien 
optreden Mej. Nelly Menagé Challa, voordrachtkunstenares te Hoog – Soeren. 
 
Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en de aanwezigen een hartelijk 
welkom had toegeroepen, gaf hij het woord aan Mej. Challa, die eerst een drietal 
ernstige voordrachten, getiteld “Het Schuldje”, “De Jongen en de Meester” en 
“Het Model” ten gehore bracht. Op treffende en kunstvolle wijze vertolkte zij de 
verschillende rollen. Heel mooi wist zij de hoofdpersoon, de oude Gerrit, een 
zielig mannetje uit de eerste voordracht weer te geven. Hoe fijn schilderde zij 
“De jongen en de meester” uit het tweede stukje. En dan wat aardig wist zij de 
derde voordracht “Het Model” uit te beelden. Na de pauze gaf Mej. Challa een 
viertal luimige voordrachten te beste; deze waren getiteld Sesse me dun, 



Vergiftigd, het Alibi en de Plaatsvervanger. Het publiek volgde met groote 
belangstelling deze voordrachten en toonde zich bij het einde dan ook uitermate 
tevreden. Een hartelijk woord van dank bij het sluiten der vergadering door de 
voorzitter, deze eminente spreekster gebracht, was dan ook ten volle verdiend. 
Een ongeveer 60 personen woonden deze bijeenkomst bij.  
 
 

***** 
 
 
1932 
 
Dinsdag 16 Febr. 1932 hield Nut en Genoegen een z.g. feestelijke bijeenkomst. 
Een groot aantal leden met hunne dames en eenige introducées gingen reeds 
lang voor het uur van aanvang naar de zaal v.d. Leij zoodat, toen de vice-
voorzitter, de heer de Valk, deze feestelijke vergadering opende, de zaal flink 
was bezet. Zooals het programma luidde, zou hedenavond de Rederijkerskamer 
“Het Noorden” te Sint Jacobi Parochie een tooneeluitvoering geven. Voorzitter 
twijfelde niet, gezien een vroeger optreden van Het Noorden of de aanwezigen 
zouden zich amuseeren. Daarna ging het gordijn omhoog en werd ten tooneele 
gebracht “Pension Dribbel”, spel van waan en werkelijkheid in drie bedrijven. 
Dit stuk, door een 10-tal personen gespeeld, werd op zeer verdienstelijke wijze 
door Het Noorden opgevoerd, en wekte aller sympathie en belangstelling, 
zoodat na elk bedrijf de dilestanten een warm applaus werd gebracht. Aan het 
tooneel en de costuums was veel zorg besteed, één en ander zag er dan ook 
keurig uit. Na afloop van de tooneeluitvoering bracht de voorzitter dan aan de 
Rederijkerskamer “Het Noorden” voor de mooie avond, die zij ons hadden 
gegeven, waardoor deze vergadering van het Nut uitstekend geslaagd mag 
heeten. Daarna werd nog een geanimeerd dansje gehouden, dat tot laat in de 
avond duurde, want immers zooals het programma aangaf: “De meest verloren 
dag is die waarop men niet gelachen heeft”. 
 
 

***** 
 
 
Deze laatste Nutsavond werd verzorgd door de leerlingen van de O.L.S., die 
onder leiding van de meester en de juffrouw voor ons opvoerden: “De 
kleermaker en de kabouters”, een kindertooneelspel in vier bedrijven van J. 
Buma. De zaal van Van der Leij, waar deze voorstelling werd gehouden, was tot 
in alle hoeken bezet. Wel een bewijs dat men van deze avond veel verwachtte. 
Nu, het dient gezegd, de kinderen hebben heel wat gepresteerd en zeer mooi 
werk geleverd. De kleermaker was eenig en wat zongen en dansten de elfjes lief! 



Ook de kabouters en de andere kleine acteurs kweten zich uitstekend van hun 
taak. Hoorde men tijdens de pauze tusschen de bedrijven wel eens wat al te luide 
gesprekken; zoodra echter het gordijn omhoog ging en de kinderen op de 
planken kwamen was het rumoer spoedig geluwd en hadden de jongens en 
meisjes ieders aandacht en belangstelling. En toen de acteurtjes met hun heldere 
stemmetjes bij het einde, het mooie versje zongen:  
 
Kindertjes reine, oogjes als sterren, 
Kabouters en elfjes, ze gaan van U heen, 
Lekkere kleuters, grappig en vroolijk, 
Guitige snoetjes en hartjes sereen. 
Wie zijn het, die onze harten verwarmen, 
Bloemen op ’t levenspad, lieflijk en teer? 
Weet gij dat wel? Weet gij dat wel? 
’t Zijn de kind’ren. la, la, enz. 
 
Ja, toen hebben verscheidene personen uit het publiek getuigd, het zijn de 
kinderen, die ons een prettige, maar ook leerzame Nutsavond hebben bezorgd. 
Dank aan deze jonge tooneelspelers en speelsters, maar ook veel, zeer veel dank 
aan meester Terpstra en Juffr. Gorter voor het vele tijdroovende en inspannende 
werk aan de instudeering van dit kindertooneelstuk besteed. 
 
Nog dient te worden vermeld, dat tijdens de pauze een taart werd verloot, 
waarvan de netto opbrengst werd aangewend tot de bestrijding der onkosten. 
Deze taart, die door den heer Leicht werd gewonnen werd door deze afgestaan 
aan de kindertooneelclub en verdween spoedig in de grage kindermonden. 
Tot slot werd nog een gezellig bal gehouden, waarmede de winterbijeenkomsten 
voor dit seizoen werden besloten. 
 
    

***** 
 
 
Notulen der huish. vergadering van de vereen. Nut en Genoegen, gehouden 22 
Nov. 1932  bij H. Pettinga te Minnertsga. Aanwezig de bestuursleden F. 
Terpstra, W. de Roos, K. v.d. Weide, en J. Wetterauw en van de leden: Th. v.d. 
Leij, S. Vogel, H. Leicht, H. Pettinga, E. v.d. Wal en D. Wetterauw.  
 
De voorzitter, de heer Terpstra, opent met een woord van welkom tot de 
aanwezigen de vergadering en zegt, dat het hem spijt, dat er niet meer leden zijn 
opgekomen. Verder hoopt hij, dat de besprekingen, die zullen worden gehouden, 
voor het Nut vruchtdragend mogen zijn. 
 



Notulen en Jaarverslag, die thans aan de orde zijn, worden door de secretaris 
voorgelezen en vervolgens onveranderd vastgesteld. In verband met de film, 
waarvan in de notulen wordt gesproken, deelt de voorzitter mede, dat het bestuur 
bij den heer Miedema te Sneek prijsopgave heeft gevraagd. Met entree moest de 
film f 100,- en anders f 150,- kosten waarop het bestuur met het oog op de 
geringe kasmiddelen niet kon ingaan. 
 
Punt 3 – Rekening en verantwoording van de penningmeester. Op verzoek van 
de voorzitter doet de penningmeester, de heer J. Wetterauw, verslag van zijn 
gehouden beheer. Als eindcijfer noemt hij voor de ontvangen gelden een som 
van f 162,62 en voor uitgaven een bedrag van f 167,33. De rekening sluit 
derhalve met een nadeelig saldo van f 4,71. De penningmeester deelt hierbij 
mede dat aan leesgeld slechts f 1,67 is ontvangen. Op uitnoodiging van de 
voorzitter wordt deze rekening nagezien door de heer Leicht en S. Vogel. Na 
afloop van dit werk deelt de heer Leicht mede, dat zij de rekening geheel in orde 
hebben bevonden, waarna de voorzitter voorstelt de rekening goed te keuren en 
den penningmeester te dechargeeren, waartoe door den vergadering wordt 
besloten. Verder wordt de penningmeester dank gebracht voor zijn gehouden 
beheer. 
 
Punt 4 – Verkiezing van twee bestuursleden, wegens aftreding van de heeren J. 
Wetterauw en D. de Valk. De stemming, die thans plaats heeft, heeft tot 
resultaat, dat van de 10 uitgebrachte stemmen, de aftredende bestuursleden ieder 
9 stemmen op zich zien verenigt zoodat ze beiden weer zijn herkozen. De heer 
Wetterauw neemt de benoeming aan, zegt dat hij een glas bier hierop wil koopen 
en dankt voorts de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. De heer D. de 
Valk, niet ter vergadering  aanwezig, zal met de uitslag van deze benoeming in 
kennis worden gesteld. 
 
Bij het punt benoeming van bibliothecaris geeft de voorzitter eerst nog een 
overzicht van de inkomsten en uitgaven van de bibliotheek. Het bedrag, dat aan 
leesgeld is ontvangen, is zeer klein. Hieruit blijkt dat dit jaar weinig boeken zijn 
gelezen. Wat hiervan de oorzaak is, is moeilijk te zeggen; misschien ligt het 
hieraan dat de meeste boeken voor de lezers geen nieuws meer bieden. Voor de 
personen, die de bibliotheek verzorgen, is het ook niet prettig, dat voor deze 
instelling zoo weinig belangstelling bestaat. Voorzitter vestigt de aandacht er op, 
dat er in ons land een Vereeniging is, De reizende bibliotheek, die boeken tegen 
vergoeding van onkosten en een matig leesgeld uitleent. Hij licht nader toe hoe 
deze Vereeniging werkt en welke voorwaarden, aan het betrekken van boeken 
van deze instelling, zijn verbonden. Na eenige bespreking hierover wordt 
besloten een kist met 100 boeken van de “Reizende Bibliotheek” te Broek in 
Waterland te laten komen. Het leesgeld wordt vastgesteld op 3 cts per boekwerk 
en per week. De penningmeester neemt op zich de dames welke verleden jaar de 



boeken hebben uitgereikt te vragen ook dit seizoen voor de uitgifte te willen 
zorg dragen. 
 
Rondvraag – Bij de rondvraag deelt de secretaris mede dat hij van Mej. Truus 
Hooijer voordrachtkunstenaresse te Voorburg bij Den Haag een circulaire heeft 
ontvangen waarin deze juffrouw zich aanbeveelt voor het houden van 
voordrachten op Nutsavonden of dergelijke bijeenkomsten. Na enkele 
bespreking wordt besloten Mej. Truus Hooijer uit te noodigen de eerst te houden 
Nutsavonden te willen verzorgen. Het regelen van de andere Nutsbijeenkomsten 
wordt, zooals dat gewoonte is aan het bestuur overgelaten. 
Verder vraagt S. Vogel nog waarom hij verleden jaar geen enkele 
Nutsvergadering heeft gehad. De voorzitter zet op duidelijke wijze uiteen wat 
hiervan de oorzaak was. Vogel moppert nog eenige tijd over deze kwestie, 
waaraan V.d. Leij ook deel neemt, totdat eindelijk de vergadering op voorstel 
van den heer Leicht bij stemming beslist, dat ook in het vervolg het kiezen van 
de plaats der te houden Nutsvergaderingen niet door de heeren Kasteleins, maar 
door het bestuur zal worden gedaan. 
Aangezien verder niets meer ter tafel komt, sluit de voorzitter, met een woord 
van dank voor de opkomst, de vergadering. 
 

 
***** 

 
 

Vergadering op Maandag 19 Dec. 1932 in het Vereenigingsgebouw. Op 
bovengemelde datum trad Mej. Truus Hooijer, voordrachtkunstenares te 
Voorburg, voor een niet erg talrijk publiek op. Eerst gaf zij een 6-tal ernstige 
voordrachten te weten: De Heilige Nacht van Selma Lagerlof, Fragment uit De 
weg terug van Remarque, ’t Verbeternishuis van F. Timmermans, ’t Spook van 
Ernest Claas, a ’t Verkske van F. Timmermans, Waterval van H. v. 
Wermeskerken. 
Na de pauze werden ten gehoore gebracht een 4-tal luimige stukken: Holland in 
de rimboe van H. v. Wermeskerken, De Haan van S. Falkland, Op de Jaarbeurs 
van F. de Sinclair, Verzoening van Dirk de Watte. 
 
Het eerste, zoowel als het tweede deel van het programma viel bij de meesten 
wel naar genoegen uit. Voor sommigen was de Vlaamsche kunst van 
Timmermans misschien wat minder goed te verstaan of wat zwaar en kwamen 
deze stukken daardoor minder goed tot hun recht. Aan het slot werd Mej. 
Hooijer door de voorzitter een woord van dank toe gesproken, waar mede deze 
bijeenkomst beeindigd was. 
 
 

***** 



 

1933 
 
Den 2de Maart 1933 hield onze Vereeniging in het stationskoffiehuis van Van 
der Leij haar tweede vergadering. Voor haar trad op de Rederijkerskamer 
Willem van Haren te Ried. Te ongeveer 7 uur opende de voorzitter de 
vergadering, riep het tooneelgezelschap van Ried en het flink opgekomen 
publiek, waaronder verscheidene damesgasten, een hartelijk welkom toe en 
twijfelde niet of “Willem van Haren”zou het publiek deze avond veel genot 
geven.  
 
Daarna ging het gordijn omhoog en werd ten tooneele “Driigjende Leechte”, een 
tooneelstuk in 3 bedrijven van Geertsma en Eppenga, een ernstig stuk en voor 
deze tijd met z’n werkloozen zeer actueel. Op een zeer lofswaardige wijze werd 
dit toonstuk vertolkt en liet niet na indruk te maken. Ook het nastukje van 
Schuitmaker “Pot vertarre” werd vlot gespeeld en oogstte veel bijval. Na afloop 
bracht de voorzitter in gepaste woorden dank aan de Rederijkerskamer “W. van 
Haren” voor de mooie avond die zij ons had gegeven.  
 
Een gezellig bal, dat tot ruim één uur ’s nachts duurde, besloot deze goed 
geslaagde bijeenkomst. 
 
 

***** 
 
 

“Zwaan kleef aan”. Met deze kinderoperette in drie bedrijven kwamen de 
leerlingen van onze Openbare lagere school Donderdag 23 Maart 1933 voor het 
Nut op de planken. Niet tegenstaande dat een paar dagen vroeger reeds deze 
operette door de kinderen was opgevoerd voor ouders van de leerlingen en leden 
van Volksonderwijs, waren ook thans weer verscheidene personen in de zaal van 
Th. v.d. Leij aanwezig om van het spel der jonge acteurs te genieten. De meester 
en de juffrouw met de heer D. de Valk hadden weer hun best gedaan om deze 
operette er bij de kinderen in te krijgen, ongetwijfeld een moeilijk werk; maar 
dat zij hierin geslaagd zijn bleek weldra toen het gordijn omhoog ging en de 
beide houthakkers Bert en Gijs op het keurig verzorgde tooneel voor het publiek 
zichtbaar werden en het spel begon.  
Toen daarna het kleine oude vrouwtje met haar lief stemmetje begon te zingen: 
een takje hier, een takje daar, dat geeft zoo’n aardig vuurtje, en vervolgens aan 
Hans, de jongste broer van de beide houthakkers, voor zijn hulp aan haar een 
zwaan overhandigde of liever schonk, die later zoo’n  grooten rol in deze 
operette zou spelen, ja, toen hadden de kleine comedianten reeds de harten van 
het publiek gewonnen. En wat is er gelachen toen Hans met zijn zwaan en 



daaraan vast gekleefd Nel het dienstmeisje, de veldwachter, de burgemeester, de 
schoorsteenveger, de bakker en de postbode over het tooneel huppelden en 
“Zwaan kleef aan” zongen. Ook het derde bedrijf, waarin de koning, de 
koningin, de prinses, eenige hofdames, een goochelaar en niet te vergeten de 
kleine lakei optraden, werd op verdienstelijke wijze vertolkt en verwierf bij het 
einde een luid applaus, waaruit geconcludeerd kon worden, dat alle aanwezigen, 
zonder onderscheid, in alle opzichten echt hadden genoten. Een hartelijk woord 
van dank aan de jongens en meisjes, die ons zoo’n heerlijke avond hadden 
bezorgd, is hier zeer zeker op zijn plaats, waarbij ook niet vergeten moeten 
worden de drie personen te weten meester Terpstra,  juf Gorter en de heer D. de 
Valk, die zich met de leiding van het spel hadden belast. Nut en Genoegen 
meende hieraan dan ook uiting te moeten geven door aan meester en juffrouw 
elk een bloemenmand te schenken. De heer D. de Valk en Mej. S. v.d. Weide, 
welke laatste voor pianobegeleiding had gezorgd waren bij de vorige opvoering 
al met bloemen gehuldigd. Voor bestrijding der uitgaven zijn in de pauze een 
tweetal bloemstukken verloot, waarvan de familie Westra de gelukkige bezitster 
werd. Met een gezellig bal werd deze mooie avond besloten. 
 
        

***** 
 
 

De vierde en laatste vergadering werd gehouden op Dinsdag 28 Maart 1933 bij 
Van der Ley. Op bovenvermelde datum gaf Nut en Genoegen met eigen 
krachten, meest werkloozen, voor een behoorlijk bezette zaal een uitvoering 
voor leden en dames. Eerst werd opgevoerd “Memme-jierdei”, een tooneelstuk 
uit een bedrijf van Schuitmaker. Dit stuk met een propagandistische strekking 
voor drankbestrijding werd zeer goed gespeeld. Daarna was een blijspel aan de 
beurt n.l. Tramhalte Eden, ook geschreven door Schuitmaker. Tot slot kregen 
wij nog te hooren In moarntiid nei in priesútdieling, een klucht in één bedrijf 
van E. Zwart. Het eerste stuk, zoowel als de beide laatste komische stukken 
vielen wel naar genoegen uit en de woorden van dank aan het einde der 
vergadering aan de spelers gebracht was ruim verdiend. Ook thans werd deze 
avond met een lustig dansje besloten en ging na afloop ieder voldaan huiswaarts. 
 
Ten slotte deel ik U nog mede dat het ledental 96 bedraagt, hoewel iets 
achteruitgaande, is dit toch een cijfer waarover men, in verband met den 
crisistoestand, alleszins tevreden kan zijn. De belangstelling voor de bibliotheek 
is nog weer geringer dan verleden winter, niet tegenstaande het bestuur heeft 
getracht het lezen aan te moedigen door van De Reizende Bibliotheek een 100 
tal ander boeken beschikbaar te stellen. Voor de meisjes, die zich met de uitgifte 
van boeken hadden belast en daarvoor gedurende de wintermaanden elke 
zaterdagavond in de school aanwezig waren, was het ook niet prettig dat van de 



bibliotheek zo weinig gebruik werd gemaakt. Een woord van dank aan de 
meisjes voor hun werk is hier zeer zeker op haar plaats. Hiermede meen ik dit 
verslag te mogen eindigen in het vertrouwen, dat de gehouden vergaderingen en 
de bibliotheek in het afgeloopen jaar weder hebben bijgedragen tot nut en 
genoegen van alle leden. Met de beste wenschen voor 1933 – 1934. 
 

 
*****          

 
 

Notulen der huish. vergadering van Nut en Genoegen gehouden Maandag 6 
Nov. 1933 in het cafë van Pettinga te Minnertsga. Aanwezig alle leden van het 
bestuur en van de leden: P. Joostema, J. Nijholt, C. Bonnema, E. v.d. Wal, R. 
Bloembergen en H. Pettinga. Voorzitter de heer F. Terpstra. Te ruim 7 uur ’s 
avonds opent de voorzitter met een woord van welkom deze bijeenkomst en 
spreekt er zijn leedwezen over uit dat deze vergadering zoo slecht is bezocht. In 
verband met het punt “bespreking contributie” had spreker meer leden verwacht. 
 
Hierop leest de secretaris de notulen van de vorige huishoudelijke vergadering 
en brengt verder een jaarverslag uit. Notulen en jaarverslag geven na lezing geen 
aanleiding tot op- of aanmerkingen en worden onder dankzegging voor de 
redactie onveranderd vastgesteld. Aangezien onze penningmeester nog niet ter 
vergadering aanwezig is worden eerst den punten 5 – 6 – 7 en 8 van de agenda 
aan de orde gebracht. 
 
Punt 5 – Bespreking bibliotheek. De voorzitter deelt mede dat het bestuur er 
over heeft gesproken de bibliotheek niet op de gewone wijze open te stellen. In 
verband met de geringe baten, die de bibliotheek oplevert en het voorkomen van 
uitgaven aan de gemeente Barradeel en Muller, komt het bestuur thans met een 
andere regeling, die hierin bestaat, dat de leden en andere personen, die boeken 
wenschen te lezen, deze op aanvraag kunnen bekomen bij meester Terpstra. 
Voorzitter zegt dat hij zich wel met de uitgifte van boeken uit de bibliotheek wil 
belasten, wanneer de helft van het leesgeld wordt gegeven aan de 
kinderbibliotheek. Hiertoe wordt door de vergadering besloten. Bloembergen 
vraagt nog hoe of de menschen, leden en niet-leden kunnen weten waar ze 
boeken kunnen krijgen. Voorzitter zegt, dat hij er door middel van de 
schoolgaande kinderen bekendheid aan zal geven.  
 
Punt 6 – Bespreking contributie in verband met de crisistoestand. De voorzitter 
zegt dat de tijd, waarin wij thans leven een zeer moeilijke is; aan de eene kant 
een sterke daling van de inkomsten en aan de andere zijde, die der uitgaven. Nog 
weinig verandering, alles vrijwel op hetzelfde peil. Voor vele van onze 
menschen betekent het betalen der volle contributie een heele uitgaaf. Daarom 
heeft het bestuur gemeend deze kwestie hier eens te moeten bespreken. 



Voorzitter vraagt of de leden hier ook een idee hebben hoe dit moet worden 
geregeld. De heer Joostema merkt op, dat het wat geschikt moet worden, wat 
minder contributie ineen en dan een paar vergaderingen minder houden; dan 
loopt het wel los. De heer De Valk zegt, dat het wel in de richting zal moeten, 
die Joostema aangeeft. Wanneer de bode de leden een kwitantie van 50 cents 
presenteert wordt die gauwer betaald dan één van een gulden, terwijl bovendien 
het houden van twee avonden voor de menschen, die er heen gaan, ook minder 
kosten mede brengt. Na nog eenige meerdere bespreking wordt besloten voor dit 
jaar de helft van de contributie te innen. Mocht de toestand het volgende jaar 
onverhoopt nog gelijk of minder zijn, dan kan men dit vraagstuk weer op nieuw 
aan de orde stellen.  
 
Punt 7 – Ballotage nieuwe leden. Tot nieuw lid wordt na stemming toe gelaten 
de heer Albert Vogel te Minnertsga 
 
Punt 3 – De penningmeester, die thans ter vergadering verschijnt, geeft op 
verzoek van de voorzitter een verslag van het geldelijk beheer. De uitgaven 
kwamen in totaal op f. 169,26 en de ontvangsten hebben f. 171,67 bedragen. Een 
batig saldo dus van f. 2,41. Deze rekening wordt op uitnoodiging van de 
voorzitter nagezien door de heer Bloembergen en E. v.d. Wal. Bij monde van 
Bloembergen deelt deze aan de vergadering mede, dat de rekening geheel klopt. 
De voorzitter brengt in gepaste woorden den penningmeester dank voor zijn 
gehouden beheer. Ook wordt hij gedechargeerd. 
 
Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreding zijn de heeren F. Terpstra en 
K.v.d. Weide. Met 9 van de 10 uitgebrachte stemmen worden beide personen 
herkozen en nemen beide onder dankzegging voor het in hen gestelde 
vertrouwen de herbenoeming weer aan. 
 
Rondvraag. Bij rondvraag wordt nog met een enkel woord besproken het regelen 
van de te houden Nutsvergaderingen. Het bestuur zal zich in verbinding stellen 
met enkele tooneelgezelschappen uit de naburige dorpen en trachten hier een 
tooneelavond te krijgen.  
 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
 
 

*****      
 
 

 
 
 



1934 
 
Op dinsdag 20 Februari 1934 hield Nut en Genoegen in de zaal van Th. v.d. 
Leij haar eerste en eenige winterbijeenkomst, waarin de Rederijkerskamer “Het 
Noorden” en het duo Monsma van het naburig Sint Jacob ons in deze benarde en 
donkere tijdsomstandigenheden eens een lach op ons gelaat zouden trachten te 
toveren. 
 
Het Noorden had hiervoor genomen het tooneelstuk “De verjongde Professor”, 
een vroolijk spel in drie bedrijven. Nadat de voorzitter met een hartelijk woord 
van welkom tot alle aanwezigen de vroolijke avond had geopend gingen de Sint 
Jacobibuursters aan het werk en werd op zeer vlotte en lofwaardige wijze voor 
ons opgevoerd “De verjongde Professor”. Tijdens dit spel is er veel gelachen en 
genoten. Vooral Dr. Goedhart en zijn huispersoneel Frits en Marie hebben ons 
kostelijk vermaakt. Na de pauze gaf het duo Monsma nog eenige ernstige en 
luimige voordrachten en moppen, die over het algemeen wel in den smaak 
vielen. Ook de heer Van der Geest gaf nog een paar leuke voordrachten ten 
beste. 
 
Toen het variërend programma was afgewerkt sloot de voorzitter met een warm 
woord van welverdiende dank aan de Rederijkerskamer Het Noorden en het duo 
Monsma voor de verdienstelijke wijze waarop ze de leden en gasten van het Nut 
hadden geamuseerd. Toen kwam eerst nog het laatste nummer Efternei 
dounsjen, waarmede deze goed geslaagde avond werd besloten. Vermeld dient 
nog te worden, dat de pianobegeleiding van de voordrachten werd verzorgd door 
de heer Tjepkema, die zich van de taak zeer goed kweet. De opkomst was 
behoorlijk goed. 
 
 

*****     
 
 

Notulen der huish. vergadering van Nut en Genoegen gehouden  13 Nov. 1934 
in het café van H. Pettinga te Minnertsga. Aanwezig alle leden van het bestuur 
en verder van de leden de heeren E. v.d. Wal, R. Bloembergen, P. Joostema, J. 
Nijholt, D. Kuipers en H. Pettinga. 
 
Punt 1 – De voorzitter opent te ruim 7 uur ’s avonds de vergadering, heet de 
aanwezigen welkom, spreekt er zijn leedwezen over uit dat deze bijeenkomst 
weer zoo slecht is bezocht en hoopt, dat deze vergadering en de te houden 
besprekingen vruchtdragend moge zijn voor onze vereeniging. 
 



Punt 2  - Hierna doet de secretaris lecture van de notulen en jaarverslag, die 
zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd. Een woord van dank van de 
voorzitter oogst de secr. voor zijn werk.  
 
Punt 3 – De voorzitter brengt nu punt 3: “Rekening en verantwoording van de 
Penningmeester” aan de orde. De heer Wetterauw doet verslag van hetgeen hij 
voor ’t Nut heeft ontvangen en uitgegeven. Uit de eindcijfers blijkt dat de 
ontvangsten f. 74,56 en de uitgaven f. 65,79 hebben bedragen. Voordeelig saldo 
derhalve f. 8,77. De penningmeester deelt mede dat de bode zijn loon over ’t 
afgelopen jaar nog niet heeft ontvangen. Op verzoek van de voorzitter wordt de 
rekening nagezien door de heeren E. v.d. Wal en R. Bloembergen, die bij monde 
van Bloembergen verklaren alles in orde te hebben bevonden. Voorzitter dankt 
de Penningmeester voor zijn nauwkeurig beheer en stelt voor de rekening goed 
te keuren en de Penningmeester decharge te verleenen. Hiertoe wordt besloten.  
 
Punt 4 -  Het vierde punt: “Verkiezing van een bestuurslid wegens aftreding van 
den heer W. de Roos” komt thans in behandeling. Alvorens tot stemming wordt 
overgegaan deelt de heer W. de Roos mede, dat hij in verband met het ouder en 
minder worden van zijn vrouw niet weer voor een herbenoeming wenscht in 
aanmerking te komen. De vergadering neemt daar nota van. Hierop heeft de 
stemming plaats; uitgebrachte zijn 11 stemmen, waarvan 2 op de heer W. de 
Roos, 5 op de heer R. Bloembergen en 4 stemmen op de heer Nijholt. Daar hier 
geen meerderheid aanwezig is, wordt een tweede vrije stemming gehouden, die 
tot resultaat heeft, dat Bloembergen met 7 van de 11 uitgebrachte stemmen 
wordt gekozen. Op de vraag van de voorzitter of Bloembergen deze benoeming 
aanneemt antwoordt deze bevestigend. 
 
Punt 5 – Bij het aan de orde komen van het 5de punt “Bespreking bibliotheek”, 
deelt de voorzitter mede dat hij verleden jaar een bedrag van f. 3,20 aan leesgeld 
heeft ontvangen, waarvan de helft, volgens overeenkomst, is afgestaan aan de 
kinderbibliotheek. Voor ’t Nut blijft er dus een bedrag van f. 1,60 over. 
Aangezien meester Terpstra voor het komende winterseizoen wel weer bereid is, 
op aanvraag de leden of huisgenooten boeken uit de bibliotheek aan hen uit te 
reiken en dit voor ‘’t Nut, gezien de financieele uitkomsten in de laatste jaren, 
wel de voordeeligste manier is, wordt na eenige bespreking besloten ten 
opzichte van de bibliotheek te handelen net als het vorige jaar. Een woord van 
dank aan Meester Terpstra voor de moeite, die hij aan de bibliotheek geeft is, 
hier zeer zeker op zijn plaats.  
 
Punt 6 – Daar zich geen personen hebben opgegeven voor bekoming van ’t 
lidmaatschap van ’t Nut kan het punt “Ballotage nieuwe leden” achterwege 
blijven. 
 



Punt 7 – Rondvraag. Bij dit punt vraagt Bloembergen of het bestuur al iets heeft 
voor de te houden winterbijeenkomsten. De voorzitter antwoordt, dat het bestuur 
eerst eens wil afwachten of de contributie geheel binnen komt. Het is n.l. de 
bedoeling voor dit jaar weer de volle contributie te innen. Wanneer men het 
bedrag weet waarover ‘t Nut kan beschikken dan kan men de vergaderingen daar 
naar regelen. Voorzitter deelt nog mede, dat hij een circulaire heeft ontvangen 
van Koster filmonderneming te Ysbrechtum. Voorzitter leest deze circulaire 
voor waaruit blijkt, dat genoemde onderneming zich aan beveelt voor het 
houden van filmvoorstellingen tegen matige vergoeding. Nadat de bode Kuipers 
nog een mededeeling doet betreffende zijn ervaring bij het innen van de 
contributie enzovoort sluit de voorzitter de vergadering en dankt den 
aanwezigen voor de opkomst. 
 
 

*****   
 
 

1935 
 
Op woensdag 27 Februari 1935 hield Nut en Genoegen haar eerste 
winterbijeenkomst, die dit seizoen ook haar laatste zou zijn. In de zaal van de 
heer Van der Leij werd door O.K.K. te Marssum voor onze leden en dames een 
tooneeluitvoering gegeven van Robbedoes, een blijspel in drie bedrijven van 
Christien van Bommel – Kouw en Henk Bakker. Dit stuk, dat met de pauze 
ongeveer drie uur in beslag nam, werd op zeer vlotte wijze en buitengewoon 
keurig gespeeld. Menigmaal klonk er een opgewekt gelach door de zaal, wel een 
bewijs dat het spel het aanwezige publiek vermaakte en zeer op prijs werd 
gesteld. Aan het tooneel was voldoende zorg besteed en zag er dan ook netjes 
uit, dank zij de menschen, die door de heer L.S. Brouwers ons voor deze 
gelegenheid waren afgestaan. 
 
Bij het slot bracht de voorzitter in gepaste woorden dank aan O.K.K. te 
Marssum voor de mooie avond, die zij ons hadden bezorgd. Ook de heer 
Scheepstra van Huizum werd door de voorzitter dank gebracht voor de 
uitnemende pianomuziek. Een zeer geanimeerd bal sloot deze gezellige 
bijeenkomst. Nog zij medegedeeld dat P. van Mourik in 1935 als lid van Nut en 
Genoegen werd toegelaten.  
 
De belangstelling voor de bibliotheek gaat nog steeds achteruit en was over het 
afgeloopen jaar al zeer gering. Door den heer Terpstra werd mij medegedeeld, 
dat hij in 1934-35 24 cent aan leesgeld heeft ontvangen. Dit illustreert 
voldoende dat al zeer weinig wordt gelezen, althans boeken uit onze 
Nutsbibliotheek.  



 
Hiermede meen ik het vermeldingswaardige uit het leven van onze Vereeniging 
te hebben medegedeeld en eindig ik derhalve dit verslag met de wensch, dat Nut 
en Genoegen in het komend seizoen de belangstelling moge hebben van alle 
leden. 
 
 

*****    
 
 

Notulen der huishoudelijke vergadering van “Nut en Genoegen”, gehouden 28 
Nov. 1935 in het café van H. Pettinga te Minnertsga. 
 
Aanwezig alle bestuursleden benevens de heeren P. Joostema, E. v.d. Wal, D. 
Kuipers, J. Nijholt en Pettinga. Te ruim 7 uur opent de voorzitter, de heer F. 
Terpstra de vergadering. De secretaris leest het jaarverslag voor. Daarna doet de 
penningmeester, de heer Wetterauw verslag, waarna de boeken worden nagezien 
door de heren E. v.d. Wal en D. Kuipers. Er was een batig saldo van f. 5,49. 
Bij de verkiezing van de bestuursleden worden de heeren J. Wetterauw en D. de 
Valk herkozen. 
 
Punt 5 – Bespreking bibliotheek. Deze bespreking wordt ingeleid door den 
voorzitter en levert weinig verheugend perspectief voor de bibliotheek. Besloten 
wordt met deze instelling te handelen als de beide vorige jaren. Leden en 
huisgenoten en ook derden, die boeken uit de Nutsbibliotheek wenschen te 
lezen, kunnen deze op aanvraag bekomen bij meester Terpstra. Hieraan zal 
eenige bekendheid worden gegeven.  
 
Daar zich geen personen voor bekoming van het lidmaatschap hebben 
opgegeven is punt 6 “Ballotage nieuwe leden” overbodig, waarna de voorzitter 
de rondvraag aan de orde stelt. De secretaris deelt mede dat hij van de 
tooneelvereeniging V.d. I. te Beetgumermolen een schrijven heeft ontvangen, 
waarin deze Vereeniging zich aanbeveelt voor het houden van een tooneelavond 
voor het Nut. De voorzitter zegt dat hij met Rostersfilmonderneming te 
Ysbrechtum heeft gecorrespondeerd en van deze onderneming een aanbieding 
heeft ontvangen. Verder zijn nog een paar andere stukken ingekomen o.a. een 
circulaire van het Duo Monsma. De inhoud van al deze stukken wordt ter kennis 
van de vergadering gebracht en besproken. Hoewel de kas van het Nut geen 
buitensporigheden toelaat is men toch algemeen van gevoelen, dat dit seizoen 
zoo mogelijk twee vergaderingen moeten worden gehouden en dat dan aan een 
tooneelvoorstelling de voorkeur moet worden gegeven. Bloembergen, die in de 
laatste bestuursvergadering meedeelde, dat de Franeker tooneelclub ook wel 
eens voor onze vereeniging zou willen optreden, wordt door de voorzitter 



verzocht deze club eens naar hare condities te vragen, terwijl de secretaris zich 
in verbinding met de tooneelvereeniging te Beetgumermolen zal stellen.  
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor de 
opkomst. 
 
 

*****     
 
 

Op 17 Dec. 1935 hield Nut en Genoegen in de zaal van Th .v.d. Leij een 
zogenaamde feestelijke vergadering, waarin de Rederijkerskamer “Van Lennep” 
te Franeker het tooneelstuk de Privésecretaresse, een blijspel in drie bedrijven, 
zou opvoeren. Hoewel een besneeuwde gladde weg en grauwe dreigende 
winterluchten de reis naar de herberg van Van der Leij verre van prettig maakte, 
toch waren de leden met hunne dames nogal flink in getale opgekomen, zoodat 
de zaal goed was bezet. Bij de opening riep de voorzitter alle aanwezigen een 
hartelijk welkom toe, speciaal het gezelschap “Van Lennep” en de jonge pianist 
Scheepstra, welke laatste ten gevolge een plotseling ongeval van zijn vader, 
deze avond de muziek zou verzorgen. Gezien de capaciteiten van de oude 
Scheepstra op muzikaal gebied, meende de voorzitter, dat zijn zoon wel een 
goed stuk muziek zou leveren. Al dadelijk wil ik hieraan toevoegen, dat deze 
verwachting van onze voorzitter niet werd beschaamd en dat Scheepstra Jr. op 
voortreffelijke wijze tijdens de pauze en bij het bal zich van zijn taak heeft 
gekweten. Niet minder was dit het geval met het dilettanten-tooneelgezelschap 
van Franeker, die buitengewoon vlot en keurig de Privésecretaresse hebben 
opgevoerd. Met een gezellig bal werd deze avond besloten.  
 
 

*****     
 
 

1936 
 
Op woensdag 26 Febr. 1936 gaf de Rederijkerskamer Ons Genoegen te 
Sexbierum een tooneelvoorstelling voor onze leden met hunne dames. De zaal 
van den heer Van der Leij, waarin het stuk werd opgevoerd had nog wel wat 
meer van onze menschen kunnen bevatten. De afwezige leden hebben 
ongetwijfeld die avond wat gemist, want het stuk “De Rare”, geschreven door 
Jac. Ballings en van Flaamsche genre, soms heel ernstig en dan weer 
humoristisch, werd door het gezelschap uit Sexbierum op voortreffelijke wijze 
vertolkt. Wat leverde Mijnheer de Pastoor prachtig werk; en niet te vergeten 
Nardus Nop met zijn zuster Agapit en hun pleegkind Lieveke. Ook de andere 



comedianten hadden hunne rollen flink onder de knie. Hoewel enkele Flaamsche 
uitdrukkingen ons wel wat vreemd in de ooren klonken en waaraan we even 
moesten wennen, viel “De Rare” bij de meesten onzer wel in de smaak. Het is 
een mooie avond geweest, die eigenlijk wat te spoedig voorbij ging, doch voor 
onze danslustige “fammen” en “feinten” en ook voor enkele onzer oude trouwe 
leden, zooals P. Joostema en D.D. de Jong Sr. was dit niet zoo erg, immers nu 
konden deze personen bij de vroolijke muziek van de Scheepstra’s nog een flink 
uurtje dansen. De voorzitter zorgde er na afloop natuurlijk wel voor, dat de 
Rederijkerskamer Ons Genoegen en de muzikanten woorden van dank in 
ontvangst konden nemen.  
 
Met het verloten van een paar bloemstukken onder de aanwezigen, dat in de 
pauze plaats vond, zag onze penningmeester zijn schrale kas iet wat versterkt.  
 
De belangstelling voor de bibliotheek daalde in de winter 1935-1936 bijna tot 
het nulpunt. Nog een kleine daling en beide kasten met boeken zijn bevroren. 
Krant, radio en een paar particuliere bibliotheken hebben er zeker wel schuld 
aan, dat onze boeken weinig meer worden gevraagd. Met de wensch, dat in het 
komende seizoen het Nut de belangstelling van alle leden mag hebben eindig ik 
hiermede.      
 
 

*****    
 

 
Notulen van de huish. vergadering van Nut en Genoegen op 22 Dec. 1936, ’s 
avonds acht en een half uur. Daar het café Pettinga wegens ziekte der bewoners 
is gesloten, wordt deze vergadering, die in dit café zou plaats hebben, thans 
gehouden in het gebouw van de Vereeniging van Vrijz. Hervormden.  
 
Aanwezig zijn de volgende personen: D. de Valk, J. Wetterauw, R. 
Bloembergen, K. v.d. Weide, B.R. Tuinhof, E. v.d. Wal, Jan de Roos, P. 
Joostema, J. Nijholt, M. Kerlien en D. Kuipers. 
 
Punt 1 – Daar de heer Terpstra door huiselijke omstandigheden verhinderd is 
deze vergadering bij te wonen, fungeert als voorzitter de heer D.R. de Valk. Na 
opening der vergadering, waarbij de voorzitter de aanwezigen welkom heet, 
leest de secretaris de notulen en jaarverslag van de verleden winter gehouden 
bijeenkomsten. Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld. 
 
Punt 2 – Hierna komt in behandeling punt 2 van de agenda te weten: rekening 
en verantwoording van de penningmeester. De heer Wetterauw leest de 
verschillende posten van ontvang en uitgaaf voor en eindigt met de volgende 



getallen: uitgaven f. 155,31 en ontvangsten f. 139,59 zoodat er helaas een 
nadeelig saldo is van f. 15,72. Op verzoek van de voorzitter worden de boeken 
en bescheiden van de penningmeester nagezien door de heeren Kerlien en 
Nijholt, die na afloop van deze controle bij monde van de heer Nijholt verklaren 
de rekening in de beste orde te hebben bevonden. Hiermede wordt de 
penningmeester gedechargeerd en door de voorzitter dank gebracht voor het 
gehouden beheer. 
 
Punt 3 -  Bestuursverkiezing. De beide aftredende bestuursleden Terpstra en 
Van der Weide worden, na gehouden stemming, weer herkozen. De secr. neemt 
de benoeming weer aan en dankt de vergadering voor het in hem gestelde 
vertrouwen. De heer Terpstra zal met zijn herbenoeming in kennis worden 
gesteld.  
 
Punt 4 – Bespreking bibliotheek. Dit punt wordt nu door de voorzitter ingeleid. 
Hij deelt mede – men heeft het zoo pas uit het verslag van de secretaris kunnen 
beluisteren – dat er bijna geen boeken meer uit onze bibliotheek worden 
gelezen. In de jongste bestuursvergadering hebben wij deze zaak ook besproken 
en toen verklaarde de heer Terpstra, dat hij aan personen, die boeken uit onze 
bibliotheek wenschen te lezen, deze wel aan hen wil uitreiken. De heer J. de 
Roos vraagt of het niet beter is, dat het bestuur tracht alle boeken te verkoopen, 
immers wanneer ze niet meer worden gelezen, heeft het geen zin meer ze langer 
te houden. De secretaris zegt, dat het met ’t oog op de kosten niet verantwoord is 
de bibliotheek te openen op de wijze zooals die vroeger plaats had, maar hij zou 
de boeken nog niet van de hand willen doen, die ongetwijfeld bij verkoop maar 
een klein bedrag zouden opbrengen. De voorzitter is het hiermede eens en stelt 
voor dit jaar de zaak maar op dezelfde wijze als verleden jaar voort te zetten n.l. 
leden, die boeken uit de bibliotheek willen lezen, kunnen die bekomen bij 
meester Terpstra. Hiertoe wordt besloten. 
 
Punt 6 – Bij de rondvraag vraagt de heer Kerlien of het bestuur niet kan trachten 
met eigen krachten een tooneelvoorstelling te geven. De voorzitter wijst op de 
verschillende bezwaren, die dit zou mee brengen en kan zich er persoonlijk ook 
niet mee bemoeien. Een andere kwestie is het, wanneer eenige jonge menschen 
bijelkaar stappen en een club vormen, die dan een tooneelstuk kan opvoeren. Na 
breedvoerige bespreking over dit punt, waarbij vooral naar voren komt, het idee 
om jonge lieden van onze kant te trachten bij elkaar te krijgen voor dit 
ontspanningswerk, geeft de secretaris in overweging een commissie te 
benoemen, die hiervan werk zou kunnen maken. De heeren Nijholt, 
Bloembergen, Kerlien en meester Terpstra worden daarvoor aangewezen. 
 
Op de vraag van de heer Joostema of het bestuur al iets heeft voor de te houden 
winterbijeenkomsten, zegt de voorzitter, dat het bestuur zich voorstelt twee 



vergaderingen te houden. De eerste, waarin de sneltekenaar Bos van Zuidlaren 
zijn kunst kan tentoonstellen en de tweede een feestelijke bijeenkomst met 
tooneelspel en bal. Beide vergaderingen gaan dan uit van Nut en 
Volksonderwijs. Het spreekt vanzelf, dat de leden van de laatste vereeniging ook 
beide vergaderingen mogen bijwonen. De aanwezigen kunnen hiermede wel 
accoord gaan en noemen nog enkele namen van tooneelverenigingen, zooals 
Beetgum, Marsum, Franeker en Sexbierum, die voor de laatste avond gevraagd 
zouden kunnen worden. Daar het al tamelijk laat is geworden en de punten zijn 
behandeld, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

*****    
 

 
1937 
 
Op donderdag 4 Februari 1937  hield Nut en Genoegen in het café Pettinga een 
bijeenkomst, die door ongeveer 40 personen was bezocht en waarin de heer Frits 
Bos, hoofd der Openbare school te Zuidlaren ons zou vermaken met zijn 
sneltekenkunst. Na verwelkomt te zijn door onze voorzitter, de heer Terpstra, 
hield de heer Bos eerst een geestig toespraakje tot ons, waarin ook de openbare 
school als de school voor onze jeugd werd genoemd en vertelde hij voorts dat hij 
als schoolmeester ons iets van de tekenkunst zou leeren en vooral voor de 
moeders van kleine kinderen zou het van belang zijn, dat ze van deze 
teekenkunst iets machtig werden; dan konden ze hun soms lastig kroost op een 
aangename en leerzame wijze bezig houden met het maken van een 
tekeningetje. Toen ging de heer Bos aan 't werk. Eerst teekende schoolmeester 
Bos met een enkele streek een persoon die veel op een dominee geleek. Deze 
heer met hooge hoed en houding wat fier veranderde hij even later met een paar 
lijntjes in een koetsier. Van "Mijnheer Rengers" zoo was des heeren Bos 
bescheid. Daarachter plaatste hij met een paar strepen krijt een heel ander type 
mensch, een schipper zoo waar, met een pruim achter zijn kiezen; het leek wel 
wat raar, vooral toen de schipper zijn mond open ging en een groote hoeveelheid 
bruin nat terecht kwam op de koetsier zijn "gat". 
De dames, die proesten het van het lachen uit, wat was die mijnheer Bos toch 
een leuke guit! Ja, leuk was zijn werk en leuk waren zijn woorden. Dat duurde 
zoo de geheele avond voort. Bos heeft ons allen dan ook met zijn teekenwerk 
een pracht avond gegeven. Dat hij en het publiek nog veel vreugde van zijn 
kunst mag beleven! 
 
 

*****   
 



 
Voor de feestelijke vergadering, die ook weer in combinatie met de Vereeniging 
voor Volksonderwijs zou worden gehouden had het bestuur met het Nij Frysk 
Toaniel te Leeuwarden een accoord getroffen en zou dit gezelschap tegen een 
vergoeding van f 60,- voor ons opvoeren “Pake”, een blijspel in vier bedrijven 
van O. Veenstra. Nadat het bestuur met behulp van één der spelers, de heer M. 
Dijkstra, het tooneel zoo goed mogelijk in orde had gebracht, had op Dinsdag 23 
Februari 1937 in de zaal van Th. v.d. Leij deze feestelijke bijeenkomst plaats.  
 
Bij de opening herinnerde de voorzitter eerst nog even aan de vorige mooie 
vergadering en geloofde, dat verscheidene leden, die toen niet aanwezig waren 
later wel spijt zullen hebben gehad, dat zij het werk van de heer Bos niet hebben 
gezien. Het verheugde spreker, dat voor deze avond meer belangstelling bestond 
en hij twijfelde niet of deze opvoering zou – gezien het werk van dit gezelschap 
en de ijverige muzikanten – zeker slagen. En geslaagd is deze vergadering. Het 
Nij Frysk Toaniel leverde voortreffelijk werk. De verschillende rollen zaten er 
goed in en het spel was wat mimiek en uitspraak betrof af! 
Als Sybe, de feint van Brandsma de alde fekeapman zijn baas hielp bij het gaan 
plaats nemen in de stoel en de aldman riep dan: bliksem Sybe, tink oan myn 
rimmetiek, dan schaterde het publiek het uit van het lachen. Die Sybe was in één 
woord prachtig! Ook de andere personen uit het tooneelstuk leverden 
voortreffelijk werk, en dan denk ik in de eerste plaats aan Pake, die de hoofdrol 
had en verder niet te vergeten Teatske, de huishoudster van de âldman, en dan 
Lys, een keurig lief meisje en bernsbern van Brandsma. Bet, de faem, die de 
brief van haar vrijer kwijt raakte en de âldfeint Bartling, die een oogje had op de 
huishoudster Teatske, en eindelijk nog Jan Dijkema, student te Leiden, de feint 
van Lys.  
 
Veel is deze avond gegeven en veel is ook genoten, dat bewees wel het applaus, 
dat na elk bedrijf de comedianten in ontvangst konden nemen. Toen het spel 
geeindigd was bracht de voorzitter het gezelschap, het Ny Frysk Toaniel, terwijl 
het muziektrio hierbij ook niet werd vergeten. Met een opgewekt bal werd deze 
laatste mooie avond van het Nut in 1936-1937 besloten. 
 
 

*****    
 
 

Notulen van de huish. vergadering van Nut en Genoegen op 16 Dec. 1937 ’s 
avonds half 8 in het café ’t Centrum. Rondom de groote tafel voor het buffet 
heeft een elftal personen plaats genomen om de belangen van ’t Nut te 
bespreken. Het zijn vrijwel dezelfde menschen, die ook verleden jaar de 
ledenvergadering hebben bijgewoond. Het lid P. Joostema, dat nimmer één 



dezer vergaderingen verzuimt, is hedenavond helaas wegens ongesteldheid 
afwezig. Gelukkig is Joostema aan de beterende had en brengt M. Kerlien de 
groeten van hem aan de vergadering over.  
 
Onze voorzitter Terpstra opent te ruim acht uur de bijeenkomst, heet alle leden 
welkom en geeft daarna aan de secretaris gelegenheid de notulen van de vorige 
huishoudelijke vergadering te lezen. Na het lezen van deze notulen en het 
verslag van de beide vorige winteravonden bijeenkomsten, deelt de voorzitter 
mede, dat onze penningmeester heeft bericht iets later ter vergadering te zullen 
komen, zoodat spreker voorstelde eerst het punt “Verkiezing van een 
bestuurslid” wegens aftreding van Bloembergen te behandelen. Deze verkiezing 
heeft op de voorgeschreven wijze plaats, waarbij Bloembergen met 10 van de 11 
uitgebrachte stemmen wordt herkozen. Bloembergen laat zich deze 
herbenoeming wel gevallen, terwijl de voorzitter hem gelukwenscht met deze 
stemmingsuitslag.  
 
Bij de bespreking “Bibliotheek” zegt de voorzitter, dat verleden jaar ongeveer 
een bedrag van f. 3,45 aan leesgeld is ontvangen, welke som is afgedragen aan 
de kinderbibliotheek. Spreker is overtuigd, dat deze regeling bij het uitreiken 
van boeken aan lezers, ook voor het komende seizoen aanbeveling verdiend. De 
vergadering gaat hiermede gaarne accoord.  
 
Daar de penningmeester intusschen ter vergadering verschijnt, brengt de 
voorzitter thans het punt “Rekening en Verantwoording” aan de orde. De heer 
Wetterauw deelt echter de vergadering mede, dat hij wegens bijzondere drukte 
geen tijd beschikbaar had om de rekening klaar te hebben. Het eindresultaat van 
de rekening weet hij wel ongeveer en dat is “lyk yn ’t hûs”. De vergadering 
neemt hier nota van terwijl door de voorzitter de heeren Jan de Roos en Sjouke 
Vogel worden verzocht de boeken later ten huize van den penningmeester te 
willen nazien. Beide personen nemen deze taak op zich.  
 
Tot nieuwe leden van ’t Nut worden bij acclamatie toegelaten Joh. C. Jensma en 
Renze D. de Valk jr.  
 
Bij de Rondvraag, die nu volgt wordt het werk voor de a.s. winter besproken, 
waarbij de voorzitter meedeelt, dat in de jongste bestuursvergadering o.m. de 
aandacht op een filmvoorstelling werd gevestigd. In verband met die bespreking 
had spreker een filmondernemer te Bergum geschreven, van wie hij een brief 
met aanbieding heeft ontvangen, welks inhoud aan de vergadering wordt bekend 
gemaakt. De Roos en enkele andere der aanwezigen zijn weinig met een film 
ingenomen. De voorzitter zegt, dat de heer Van der Steeg niet alleen een film 
draait, maar daarbij lezingen houdt met lantaarnplaatjes over onderwerpen als: 1. 
Naar het land van de middernachtzon en de Poolzee; 2. Rond de aardbol door 



het Panamakanaal; 3. Een reis naar Indië over zee; 4. Een reis naar Indië per 
vliegtuig. Over deze onderwerpen kan hij als oud-vlieger en zeeman, als terzake 
deskundige, spreken. Voor kinderen geeft hij voorts nog eenige leuke en ook 
enkele prachtige leerfilms. In Tzummarum heeft Van der Steeg ook een film 
gegeven, die daar wel in de smaak is gevallen. Enkele andere der aanwezigen 
vestigen nog de aandacht op de bekende teekenvirtuoos Frits Bos, die hier de 
vorige winter zoo uitstekend werk heeft geleverd. Ook een tooneelavond zou 
sommige personen wel lijken. Ten slotte wordt na enige bespreking besloten den 
heer J. v.d. Steeg uit te nodigen tot het geven van film met lezing over: Rondom 
de aardbol door het Panamakanaal; terwijl voor de tweede avond een 
tooneelvoorstelling de voorkeur krijgt. Getracht zal worden met 
“Volksonderwijs” deze beide avonden te houden en te financieren. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering, dankt de aanwezigen voor de 
gehouden vruchtbare besprekingen en voor de opkomst.   
     
 

*****     
 
 

1938 
 
De filmvoorstelling, waarvan in de huishoudelijke vergadering werd gesproken 
heeft op 4 Januari 1938 in de zaal van Th. v.d. Leij plaats gehad. Bij de 
opening van deze bijeenkomst deelde de voorzitter mede, dat deze avond van 
Nut en Genoegen en Volksonderwijs werd gehouden. Verder heette hij het niet 
talrijk opgekomen publiek (39 personen) welkom, speciaal onze vriend 
Joostema, die thuis weer geheel hersteld in ons midden was.  
 
Het onderwerp, dat door den filmondernemer, de heer J. v.d. Steeg van Bergum 
werd behandeld was: Rond de aardbol door het Panamakanaal. Op boeiende en 
onderhoudende wijze vertelde de heer Van der Steeg ons de geheele reis, die 
vanuit Amsterdam begon. Deze couserie werd met lichtbeelden en films 
verduidelijkt, waarbij hij zoo nu en dan een uitstapje naar één of meer plaatsen 
buiten de eigenlijke route deed, om daarvan iets wetenschappelijks of uit eigen 
ervaring mede te deelen. Na afloop toonden alle aanwezigen zich ten zeerste 
voldaan over het gehoorde en over de films en lichtbeelden. Jammer, dat voor 
onze jeugd de kinderfilms op zich lieten wachten.  
 
Behoudens de betrekkelijk kleine opkomst mag deze avond als goed geslaagd 
worden beschouwd. 
 

*****    



 
 

De goede en prettige herinnering aan een vroeger optreden voor ’t Nut van de 
Rederijkerskamer “Van Lennep” te Franeker deed ons bestuur besluiten voor de 
feestelijke vergadering in het seizoen 1937-1938 dit tooneelgezelschap weer uit 
te noodigen. Genoemd gezelschap gaf gevolg aan deze uitnoodiging en zoo 
werd dan Februari 1938 voor de leden van Nut en genoegen en 
Volksonderwijs, met enkele introducees in de zaal van Th. v.d. Leij opgevoerd 
het blijspel “Polly Perkins”. Het bleek weer een gelukkige keuze te zijn geweest. 
Er is dien avond veel en hartelijk gelachen en geen wonder. Van Lennep te 
Franeker verstaat bij uitstek de kunst om de personen en karakters uit dit 
tooneelstuk op zeer mooie wijze weer te geven en uit te beelden. En toen bij het 
laatste bedrijf het gordijn zou zakken en één der personen uit het stuk uitriep: en 
met Polly Perkins vlieg ik naar Canada, bewees een luid applaus hoe uitstekend 
dit tooneelstuk bij het publiek in den smaak was gevallen. De dank, die onze 
voorzitter aan het gezelschap Van Lennep bracht was ten volle verdiend. 
 
Het muzikale gedeelte werd op uitstekende wijze verzorgd door den heer 
Leemberg met collega van Huizum. Een zeer geanimeerd bal besloot deze 
gezellige bijeenkomst. 
 
Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat het ledental ongeveer 80 bedraagt, 
een cijfer, dat wel eenigzins lager is, dan eenige jaren terug, maar toch een getal 
waarover men alleszins tevreden kan zijn. Van de bibliotheek wordt zeer weinig 
gebruik gemaakt. En zo ben ik weer aan het einde van mijn jaaroverzicht 
gekomen. Wij hopen dat Nut en Genoegen ook voor het a.s. seizoen de 
belangstelling van alle leden heeft. 
 
secr. K.v.d Weide 

*****    
 
 

Notulen der huishoudelijke vergadering van Nut en Genoegen, gehouden 3 
November 1938 in het café van Terpstra. Het bestuur is als volgt 
vertegenwoordigd F. Terpstra, J. Wetterauw, D. de Valk, R. Bloembergen en K. 
v.d. Weide, terwijl verder aanwezig zijn de leden C. Bonnema, E. v.d. Wal, P. 
Joostema, H. Leicht en Sj. Vogel. 
 
De voorzitter, de heer F. Terpstra, opent met een woord van welkom de 
vergadering en constateert tot zijn spijt, dat van de 80 leden zich slechts een 
vijftal hebben opgemaakt om deze vergadering bij te wonen. Hij hoopt evenwel, 
dat een volgend jaar de belangstelling in de huishoudelijke zaken van Nut en 
Genoegen bij de leden grooter mag zijn. 



 
Hierop leest de secretaris de notulen van de vorige vergadering en brengt een 
jaarverslag uit, welke notulen en jaarverslag onder dankzegging aan den 
samensteller worden goedgekeurd. Naar aanleiding van het genotuleerde vraagt 
Bloembergen waarom verleden jaar de filmvoorstelling voor de kinderen niet 
heeft plaats gehad. De voorzitter antwoordt, dat de heer Van der Steeg, na 
herhaalde pogingen per telefoon te hebben gedaan om de kinderfilms op tijd uit 
Arnhem te krijgen, daarin tot zijn en onze spijt niet mocht slagen. Als later Van 
der Steeg in Sexbierum kwam zou er nog kans bestaan, dat hij ook nog bij ons 
voor de kinderen een film draaide. Intusschen is Van der Steeg benoemd als 
commandant van het Leeuwarder vliegveld, zoodat nu van deze zaak niets meer 
komt. 
 
Punt 3 – Rekening en Verantwoording Penningmeester. De penningmeester, de 
heer Wetterauw vermeldt dat de ontvangsten en uitgaven gelijk waren, namelijk 
f 82,82. Op verzoek van den voorzitter wordt deze rekening nagezien door de 
heeren Leicht en Bonnema. De heer Leicht deelt mee dat alles in orde is 
bevonden.  
 
Tijdens de verkiezing van de bestuursleden worden de heeren J. Wetterauw en 
D. de Valk Rz. herkozen.  
 
Tot nieuwe leden van ’t Nut worden zonder stemming toegelaten de heeren T. 
Terpstra en J (Y). W. van Dijk. De heer Sj. Vogel deelt mede, dat wijlen zijn 
schoonvader S. Zoodsma van de ledenlijst kan worden afgevoerd. 
 
Punt 6 – Bij de bespreking van het a.s. winterprogramma zegt de voorzitter dat, 
in verband met een besluit van de laatste bestuursvergadering hij informatie 
ingewonnen heeft bij de familie Postma te Bakkeveen. De familie bestaat uit 4 
personen, die tooneelstukjes opvoeren van de tooneelschrijver Abe brouwer en 
die, volgens de recensies, wel in de smaak vallen. Met inbegrip van de 
reiskosten vraagt deze familie Postma f 35,- honorarium. De vergadering vindt 
deze aanbieding billijk en wordt na eenige bespreking besloten voor de eerste 
Nutsavond deze familie Postma uit te noodigen en dan zoo mogelijk nog in deze 
maand.  
 
De rondvraag levert weinig op alleen vestigt de heer D. de Valk de aandacht op 
de boeken van onze bibliotheek, die z.i. wel eens gereinigd mochten worden. De 
voorzitter zegt, dat hij zich hiermee wel wil belasten misschien, dat een der 
leden hem behulpzaam kan zijn. Ook het uitreiken van boeken uit de bibliotheek 
wordt aan de heer F. Terpstra overgelaten. 
 

*****    



 
 
Op Donderdag  17 Nov. 1938 hield Nut en Genoegen in de zaal van den heer 
Th. v.d. Leij voor 't seizoen 1938 – 1939 haar eerste bijeenkomst. Voor het 
verzorgen van deze avond waren uit Bakkeveen overgekomen twee Frouljue en 
2 Manljue samengenoemd het "Fryske Toaniel" van familie Postma.  
 
De heer Terpstra opende met een toepasselijk woord deze vergadering en wees 
daarbij op het feit dat den belangstelling voor deze avond bij de leden gelukkig 
vrij wat groter is dan toen op onze huishoudelijke vergadering. Nu de zaal goed 
bezet en toen incluis bestuur 11 personen. Spreker hoopte, dat in het vervolg ook 
de huishoudelijke vergaderingen in ruime mate de belangstelling van de leden 
mogen hebben. Zij zijn het zeer zeker waard. Nadat door den voorzitter was 
medegedeeld dat de muzikant pas om 10 uur zou komen spelen, gaf hij aan het 
Gezelschap Postma gelegenheid hun tooneelkunst voor ons te demonstreeren. 
 
Het Frysk Toaniel voerde voor ons op de navolgende stukken. 
 
1. De Skânde, een dram. skets yn twa bedr. 
2. Niks te Forderen, Anpakken!, klucht yn 1 bedr. 
3. Klaes Klots nei 't jier 2000, fleurich stik yn ien bidriuw. 
 
Genoemde stukken werden op bewonderingswaardige wijze vertolkt en 
oogstten, zoowel bij het ernstige "De Skânde" als de komische van de 
aanwezigen een warm applaus.  
 
Hierna sloot de voorzitter met een hartelijk woord van dank aan het 
tooneelgezelschap Postma, deze feestelijke vergadering, waarna nog tot laat in 
den nacht met veel animo werd gedanst. Nog dient vermeld, dat Mej. S. Terpstra 
tijdens de pauzes voor vroolijke muziek zorgde. 
 
 

*****     
 
 

1939 
 
In overleg met de Minnertsgaaster tooneelclub hadden wij voor de laatste 
feestvergadering in het seizoen 1938 – 1939 beslag kunnen leggen op de 
Rederijkerskamer "Het Noorden"  te St. Jacobiparochie. Op Donderdag 2 Maart 
1939 werd door "Het Noorden"  in de zaal van den heer V.d. Leij opgevoerd 
"Ronkende Motoren", een tooneelspel in drie bedrijven van Jan Overwijn en 
Bob Bertina. 



 
Nadat door de voorzitter het publiek en de Rederijkerskamer was welkom 
geheeten kregen wij van de St. Jacobbuursters vlot en mooi tooneelspel te zien, 
waavan door de aanwezigen zeer werd genoten en dat na elk bedrijf met veel 
applaus werd beloond. Ook de muziek, die door het duo Tolsma werd verzorgd 
droeg er niet weinig toe bij dat er onder de aanwezigen een vroolijke en prettige 
stemming heerschte, die zich ook later bij het bal voortzette. De avond slaagde 
dan ook uitstekend, waarvan de voorzitter bij het sluiten van deze feestelijke 
vergadering getuigde. De leden met hunne dames gingen dan ook wel voldaan 
huiswaarts. 
 
De bibliotheek van 't Nut had het afgeloopen jaar bij het lezend publiek zeer 
weinig belangstelling. Onze voorzitter behoefde maar een enkele maal eenige 
boeken uit te reiken. Toch bevinden zich in den Nutsbibliotheek nog heel wat 
boeken, die zeer zeker het lezen waard zijn. En hiermede, vergadering, is ook 
deze Nutsperiode afgesloten, dat de thans volgende in ruime mate de 
belangstelling mag hebben van alle leden. 
 
      

*****     
 
 

1940 
 
Kenmerkte de winter van 1939 –1940 zich door veel sneeuw en koude, ook de 
avond van 20 Februari 1940, waarop de huishoudelijke en feestelijke 
vergadering van onze vereeniging "Nut en Genoegen" zou worden gehouden 
maakte daarop geen uitzondering. Wel bleven de sneeuwbuien deze keer uit, 
maar toch was het geducht koud, zoodat hierdoor ongetwijfeld vele leden maar 
liever thuis bleven, dan de Nutsvergadering bij te wonen. Bij de 
voorvergadering, waarin de huishoudelijke zaken zouden worden behandeld, 
waren ingevolge de presentielijst 11 personen aanwezig. 
 
Opening: De voorzitter verwelkomt dit klein getal leden en zegt dat wij met het 
houden van deze bijeenkomst wat laat zijn. Volgens het reglement is Oct. de 
maand, waarin de huishoudelijke zaken van 't Nut moeten worden behandeld, 
doch door de bijzondere tijdsomstandigheden, die het groote conflict verleden 
herfst ook voor ons land meebracht, werd die vergadering toen uitgesteld. 
 
Hierna volgen de notulen door de secretaris. Hij wordt bedankt door de 
voorzitter, waarna de penningmeester Wetterauw verslag doet. Uitgaven f. 112,- 
en inkomsten f. 85,-, nadeelig saldo helaas f. 27,-. De boeken worden nagezien 



door de heeren Kerlien en B.R. Tuinhof, die na afloop daarvan bij monde van 
Tuinhof verklaren de rekening in orde te hebben bevonden. 
 
Bestuursverkiezing: De heeren F. Terpstra en K. v.d. Weide, dit jaar aan de 
beurt van aftreding, worden met 9 van de 11 uitgebrachte stemmen herkozen. 
 
De Rondvraag levert weinig op of niets op. De voorzitter doet nog een paar 
mededeelingen over de boekenuitgifte uit de Nutsbibliotheek, waarbij de heer D. 
de Valk nog eens de aandacht vestigt op de nummering der boeken. 
 
Hierna sluiting. 
 
 

*****    
 
 

1941 
 
Op 30 Dec. 1941 hield de Vereen. Nut en Genoegen in de zaal van de heer V.d. 
Leij haar eerste winterbijeenkomst. 
 
Om 7 uur opende de voorzitter, de heer F. Terpstra, de vergadering, heette alle 
aanwezigen van harte welkom en in 't bijzonder de heer Aalfs, leeraar aan de 
R.H.B.S. te Harlingen, die deze avond verschillende mooie films zou vertoonen. 
De voorzitter was blij te kunnen constateeren, dat de zaal zoo goed bezet was en 
hij merkte nog op, dat het nu met het plaatsnemen net anders was als andere 
keeren, dan zocht ieder een plaatsje vooraan, en nu waren de achterste plaatsen 
het eerst bezet. Na nog een paar toepasselijke woorden gaf de heer Terpstra het 
woord, of beter gezegd de leiding, aan de heer Aalfst. 
 
We kregen toen verschillende mooie films van Friesland te zien, zooals: Lente 
in het Friesche land, Hooiing op het Friesche land, Zeilen, Kaatsen, 
Elfmerentocht, Elfstedentocht, Beelden van Harlingen en de sluiting van het 
laatste deel van de Ysselmeerdijk. Ook gaf de heer Aalfs nog eenige toelichting 
op de vertoonde films. Van de films, die voor de pauze vertoond werden, viel 
vooral de Elfmerentocht op. De zaal leefde geheel mee.  
 
Na de pauze werd nog een bestuursverkiezing gehouden. De heer Bloembergen 
was n.l. aan de beurt van aftreden; bij mondelinge stemming werd hij echter met 
algemeene stemmen herbenoemd. De voorzitter maakte er ook nog even 
melding van, dat de volgende Nutsbijeenkomst hoogstwaarschijnlijk op 28 
Januari gehouden zal worden en dat er dan wel een klein entré zal moeten 
worden gegeven om de kas van de penningmeester wat te verstevigen.  



 
Daarna gingen we weer met de heer Aalfs "op stap" door Friesland. We zagen 
beelden van de Harlinger haven, zooals het in vroeger tijd was, voor de oorlog. 
Tijdens de films was het heel stil in de zaal, wel een teeken, dat het vertoonde in 
de smaak viel. We zagen ook nog een film van electrisch melken, en 
verschillende opnamen van de Bondskaatswedstrijden te Franeker. De laatste 
film was wel één van de mooiste, n.l. de demping van het laatste gat in de 
Ysselmeerdijk. Toen kregen we weer eens het beeld van dat ontzaggelijk groote 
werk, dat op zijn gebied het grootste van heel de wereld is; en dat door 
Nederlandsche ingenieurs, Nederlandsche arbeiders, Nederlandsch materiaal, 
kortom een geheel Nederlandsch werk is. En dat werk heeft de bewondering van 
alle technici van heel de wereld. Daar kunnen we trotsch op zijn. Een daverend 
applaus van het publiek bewees ook wel, hoe of dit laatste nummer gewaardeerd 
werd.  
 
Daarna sloot de heer Terpstra de vergadering en dankte de heer Aalfs voor het 
moois, wat deze ons op de films had laten zien. Te elf uur ging een ieder 
voldaan naar huis. 
 
 

*****     
 
 

1942 
 
Zooals in de vorige vergadering reeds was bekend gemaakt zou de volgende 
vergadering worden gehouden op 28 Januari 1942. In die bijeenkomst zou de 
Rederijkerskamer "Ons Genoegen" te Sexbierum een tooneelvoorstelling voor 
het "Nut" geven, maar de winter van 1942 met zijn strenge vorst en groote 
sneeuwval stak daar een stokje voor, zoodat de tooneelavond moest worden 
uitgesteld en het reeds 7 Maart 1942 was toen hij werd gehouden. Ook op de 
avond van 7 Maart was het weer alles behalve mooi doch de dames en heeren uit 
Sexbierum waren op het vastgestelde uur present en na verwelkomt te zijn door 
onze voorzitter voerden ze voor ons op "Het Gouden Kalf", een vroolijk spel in 
drie bedrijven door Mar. Janssen en Gerard Nielen. 
 
Dit stuk werd op vlotte en uitnemende wijze gespeeld, zoodat de aanwezigen 
zeer hebben genoten.  
 
Tijdens de pauzes gaf mej. S. Terpstra een muzieknummer ten beste en hoewel 
het "bal na", in verband met de bepalingen van de bezettende macht, achterwege 
moest blijven, toch hebben onze Nutsmenschen een mooie avond gehad. De 



voorzitter bracht in hartelijke woorden dank aan onze vrienden uit Sexbierum en 
sloot daarna deze feestelijke bijeenkomst. 
 
 

*****     
 
 

Vergadering op 25 November 1942. Onze vereeniging Nut en Genoegen heeft 
hedenavond in het café van Terpstra een "Fryske Joun" gehouden, die niet alleen 
door een bevredigend aantal leden, doch ook door verscheidene dames werd 
bijgewoond. De Fryske skriuwer Abe Brouwer was voor deze avond 
uitgenoodigd en zou eenige fragmenten voordragen uit het door hem geschreven 
boek "De Gouden Swipe".  
 
Vooraf besprak hij hoe hij er toe gekomen was dit boek te schrijven, waarin het 
Friesche boerenleven met zijn bijzondere karaktertypen is geschetst. Hij ging 
dan terug naar zijn jeugdjaren. Als jongen van ongeveer 12 jaar moest hij zijn 
vader en broers bijstaan bij het maken van straten. Zij hadden hun werk in 
verscheidene plattelandsgemeenten van Friesland en waren meestal 's avonds en 
's nachts gehuisvest bij de eene of andere boer, die in de nabijheid van dit werk 
woonde. Hij zag en hoorde veel op zoo'n boerderij en kwam met de boer en in 
het bijzonder met de boerinne in aanraking, welke laatste hem, als mager 
jongetje, wel eens meenam naar de keuken en hem dan een of andere stevige 
spijs voorzette en met moederlijke zorg hem aanspoorde om maar flink te eten. 
Dit boerenleven heeft zoo'n indruk op hem gemaakt, dat hij jaren later toen hij 
een filmscenario zou schrijven, dit de bron was, waaruit hij kon putten en 
waaruit "De Gouden Swipe" is ontstaan. Maar van het inzenden van een 
filmscenario is niets gekomen en z.i. komt dit werk in de vorm van een boek ook 
beter tot zijn recht.  
 
Daarna bracht de heer Brouwer ons in kennis met de hoofdpersonen uit "De 
Gouden Swipe" en vooral  liet hij het licht vallen op de persoon van Douwe Ates 
Wallinga, een jonge boer uit Hantum. Prachtig schetste hij het groote en ook het 
kleine in het karakter van Douwe Ates en liet ons verder zeer diep gevoelen de 
groote zielestrijd, die Douwe Ates vrouw Lysbet had te strijden en waaraan zij 
ten slotte te gronde ging. Wilco Hearema, Douwe Ates vijand en later zijn 
zogenaamde vriend, is een meer karakterloos iemand die door middel van 
geldelijke steun aan Douwe, rechten wil doen gelden op Lysbet; niet alleen tot 
bevrediging van eigen zinnelijke lusten, maar ook hierdoor, om Douwe, die hij 
haatte in zijn ziel te treffen.  
 
Toen de heer Brouwer dit boek "De Gouden Swipe" had behandeld werd een 
pauze gehouden, welke gelegenheid werd benut om eenige huishoudelijke zaken 



te behandelen. Op voorstel van de heer Hannema werden de beide aftredende 
bestuursleden J. Wetterauw en R. Bloembergen bij acclamatie weer herkozen. 
Beide personen lieten zich deze herbenoeming welgevallen. De voorzitter, de 
heer F. Terpstra, deelde iets betreffende de bibliotheek mede. Er zijn dit seizoen 
472 boeken gelezen; het leesgeld bedroeg voor leden 3- en voor niet-leden 5 
cents per boek en per week. Verder werd na eenige bespreking besloten in 
Februari a.s., zoo mogelijk, nog een ontspanningsavond en dan met eigen 
krachten te geven. De Reciteer- en Tooneelvereeniging "Nocht en Kinst" zegde 
bij monde van haren leider Hannema hare medewerking toe.  
 
Vervolgens behandelde de heer Brouwer nog het door hem geschreven boek 
"Siderius de Granaet", een forhael foar jongens boppe de toalf jier. In dit boek 
had spreker het leven van een jongen vanaf zijn geboorte tot aan het verlaten van 
de lagere school geschetst met al zijn bijzonderheden, streken en aardigheden. 
Ook naar dit verhaal werd met belangstelling geluisterd en ontlokte af en toe een 
lach bij de aanwezigen.  
 
Toen de spreker ook deze lezing geeindigd had, bewees een warm applaus, dat 
zijn werk op prijs werd gesteld, waarvan ook de voorzitter getuigde toen deze 
den heer Brouwer dank bracht voor deze mooie avond en hem een tot weerzien 
toeriep. Hierna sloot de voorzitter de vergadering. 
 
 

*****    
 
 

1943 
 
Op Dinsdag 23 Februari 1943 hield Nut en Genoegen in de zaal van Th. v.d. 
Leij hare tweede vergadering in dit seizoen. Nadat de plaatsvervangende 
voorzitter, de heer D. de Valk de vergadering had geopend en een hartelijk 
woord van welkom tot het publiek en de leden van Nocht en Kinst had 
gesproken en daarbij de wensch uitsprak, dat Nocht en Kinst er in mocht slagen 
om een gezellige avond te geven, gaf hij het woord aan den heer B. de With, die 
een bespreking zou houden over het boek "De sunde fan Haitse Holwerda". Op 
verdienstelijke wijze en fragmentarische wijze liet de heer De With de personen 
uit dit boek, zooals de greidboer Holwerda, diens vrouw en de drie Bildtsche 
arbeiders, voor ons leven en kregen wij een mooie kijk op de verschillende 
karakters, die door de schrijver Van Houten in dit boek meesterlijk zijn 
uitgebeeld. Verder werden door onderscheiden leden van Nocht en Kinst 
voordrachten gegeven, welke voordrachten bij het publiek – getuige het 
handgeklap – zeer in de smaak vielen. Zoowel de behandeling van het boek "De 
sunde fan Haitse Holwerda" door de heer B. de With, als de voordrachten van de 



leden van Nocht en Kinst hebben er toe geleid, dat de aanwezigen een mooie en 
gezellige avond hebben gehad en dat bij het sluiten van de bijeenkomst door den 
voorzitter dit werd onderstreept en waarvoor spreker aan alle medewerkers 
hartelijk dank werd gebracht. 
 
 

*****     
 
 

1944 
 
Voor de eerste Nutsvergadering in het seizoen 1943 – 44 had het bestuur den 
heer Santema, dierenarts te Tzummarum, bereid gevonden om – zooals de heer 
Santema reeds voor het "Nut" te Tzummarum had gedaan, een lezing voor onze 
vereeniging te houden over het boek Dr. Vlimmen, geschreven door A. 
Roothaert. Op 7 Januari 1944 werd in de zaal van Th. v.d. Leij deze 
vergadering gehouden. De voorzitter, de heer Terpstra, sprak een woord van 
welkom tot de aanwezigen en in het bijzonder den spreker dezen avond, waarna 
hij den heer Santema uitnoodigde zijn lezing aan te vangen. Deze gaf daaraan 
gehoor en hield eerst een korte inleiding waarin hij o.m. meedeelde wat hem er 
toe had bewogen dit boek Dr. Vlimmen te bespreken. Zelf dierenarts zijnde, had 
hij met belangstelling dit boek gelezen, waarin het leven van een collega van 
spreker in het Roomsche Zuiden van Nederland werd beschreven. Ook 
verschillende lieden, die dit boek hadden gelezen hadden hem wel gevraagd naar 
zijn oordeel als veeartsenijkundige over vele bijzondere zaken in dit boek. Zoo 
was hij er dan toegekomen om voor de leden van het "Nut" te Tzummarum de 
bijzondere en mooiste gedeelten uit het boek Dr. Vlimmen naar voren te 
brengen. Ook voor onze vereeniging zou spreker trachten dit thans zoo goed 
mogelijk te doen.  
 
Daarna nam de heer Santema Dr. Vlimmen ter hand en liet hij deze figuur in zijn 
handel en wandel voor ons leven. Hij vertelde van het leven van Vlimmen in de 
Brabantsche stad Dombergen, wat deze wedervoer bij zijn bezoek in zijn 
kwaliteit als dierenarts aan een Duitsch circus met een paar zieke olifanten. 
Verder welke avonturen Vlimmen met zijn vriend den advocaat Ducka beleefde 
op hunne tochten en bezoeken aan de eenvoudige maar toch hartelijke 
Brabantsche boertjes. Wat "Vlimmen" al niet ondervond met zijn vrouw, die van 
hem was weggeloopen en de moeilijkheden, welke de Roomsche priester hem in 
de weg legden om van deze vrouw te kunnen scheiden. Dan vertelde spreker van 
Klein Jantje, de smid van moeder Piggen. Hoe "Vlimmen" moeder Piggen 
bijstond in haar verzet tegen de pastoor, die bij den dood van Klein Jantje geen 
goed zieleheilbriefje wou geven. En verder van de laster, die Vlimmen trof door 
een zijner dienstboden.  



 
Eén met het ander een interessante lezing, die door de ruim 40 personen in de 
zaal zeer op prijs werd gesteld. Aan het slot bracht de voorzitter de heer 
Santema dank voor de wijze, waarop deze het boek Dr. Vlimmen had bsproken 
en ons daarmede een mooie avond had bezorgd. Daarna sluiting. 
 
 

*****    
 

 
Joop Theunis is een naam, die in 1943 en 44 in de cabaret-kringen in Friesland 
en daar buiten veel werd gehoord; daarom kwam het bestuur van 't nut ook op de 
gedachte deze heer met zijn staf een avond voor het Nut te laten optreden. Wel 
zou dit een groot offer van onze penningmeester vragen, maar men dacht dit te 
ondervangen door het heffen van een entree en het houden van een verloting. Na 
veel moeite slaagde het bestuur er in het gezelschap Joop Theunisz een avond in 
Minnertsga te krijgen. Op Maandag 17 Januari 1944 was Joop met zijn beide 
medewerksters in de zaal van Th. v.d. Leij present en verbeidde het flink 
opgekomen publiek met belangstelling het cabaret-programma dat zou worden 
gegeven. 
 
Nu dit programma was uitstekend verzorgd. Eerst kregen wij humorliedjes te 
hooren, daarna trad de heer Theunisz op als muzikale clown met verschillende 
instrumenten, toen een tooneelstukje – erg leuk – vervolgens 
transformatieliedjes. Na de pauze trad Joop op als rijwielacrobaat, waarbij hij 
van vijf fietsen gebruik maakte. Hij gaf verder accordionsolo's, toonde zijn 
kunsten op de fluit, om met een mooi nummertje van buikspreker te eindigen. 
 
Het ene zoowel als het andere viel naar genoegen uit, veel is gelachen en het 
woord van dank aan het gezelschap Joop Theunisz voor het mooie afwisselend 
programma, van den voorzitter was dan ook wel op z'n plaats. 
 
 

*****    
 
 

Donderdag 9 Maart 1944 werd de laatste Nutsvergadering in dit seizoen 
gehouden. Op bovengenoemde datum hield Ds. Quak van Wijnaldum een lezing 
of bespreking over het boek Karakter, schrijver Dr. Bordewijk. Op heldere en 
prettige wijze bracht de heer Quak de inhoud van dit boek naar voren en besprak 
verder enkele der meest waardevolle gedeelten uit genoemd boek. Met volle 
aandacht werd naar den spreker geluisterd, zoodat Ds. Quak niet tegenstaande 
de moeilijke reis naar Minnertsga alle eer van zijn moeite en werd had. Met een 



hartelijk woord van dank aan den spreker, sloot de voorzitter deze laatste 
vergadering in het donkere en moeilijke oorlogsjaar 1944. 
 
Goedgekeurd 7 Febr. '46 
K.v.d. Weide – F. Terpstra 

*****   
 
 
1946 
 
Notulen der Huish. Vergadering van Nut en Genoegen op Donderdag 7 
Februari 1946 bij Th. Terpstra te Minnertsga. Voorzitter, de heer F. Terpstra; 
deze opent met een hartelijk woord van welkom aan de talrijke aanwezigen (30 
personen) de vergadering en zegt, dat in tegenstelling met vroeger gehouden 
huish. vergaderingen deze bijeenkomst zoo uitnemend is bezocht. Dat verheugt 
spreker uitermate en hij hoopt, dat ook in de toekomst dit zoo mag blijven. Na 
nog een enkel woord aan de bevrijding van ons land te hebben gewijd, deelt 
voorzitter mede dat zich thans personen voor bekoming van het lidmaatschap 
van het Nut hebben aangemeld. Voorzitter stelt voor om, alvorens de op de 
agenda voorkomende punten te behandelen eerst een beslissing over het al of 
niet toelaten van deze personen tot onze vereeniging te nemen. De vergadering 
gaat hiermede accoord. Thans volgt een stemming met de uitslag, dat de heeren 
B.S. Kuipers, Korn. Elzinga, P. Hiemstra, Jan J. Heeringa, H. de Valk en R. de 
Roos tot leden van het Nut worden benoemd.  
 
Komt aan de orde: "Verslag van den Penningmeester". De heer J. Wetterauw 
geeft een overzicht van zijn beheer en deelt mede, dat de inkomsten f. 275,63 en 
de uitgaven f. 295,45 hebben bedroegen, een nadeelig saldo dus van f. 19,82. Op 
verzoek van den voorzitter wordt de rekening van den penningmeester nagezien 
door de heeren B. de With en G. Landstra, die na dit onderzoek meedeelen, dat 
zij alles volkomen in orde hebben bevonden. De voorzitter dankt de 
penningmeester voor zijn correct beheer, waarna aan de orde komt verkiezing 
van alle bestuursleden. (Het verslag eindigt hier "plotseling", d.z.) 
 
Goedgekeurd 27 Nov. 1950, F. Terpstra. 

*****    
 
 

1950 
 
Notulen ledenvergadering op Maandag  27 November 1950, half acht in café 
Dijkstra. De voorzitter F. Terpstra opent de vergadering met een woord van 
welkom. Twaalf leden zijn aanwezig. De laatste jaren werd niet geregeld een 



ledenvergadering gehouden omdat de opkomst zo gering was. Nu was het echter 
noodzakelijk om het bestuur aan te kunnen vallen.  
 
2. Notulen – De secretaris, de heer K. v.d. Weide had wegens lichamelijke 
gesteldheid de boeken en bescheiden aan het bestuurslid de heer D. de Valk 
overhandigd. Deze vertelde, dat de vereniging was opgericht in Oct. 1901 en dus 
volgend jaar haar 50-jarig jubileum kan vieren. De laatste 38 jaar was de 
secretaris van der Weide in zijn functie geweest, maar had de laatste tijd geen 
notulen meer kunnen maken wegens ziekte. Door de heer de Valk werden de 
notulen van Maart 1944 voorgelezen en met dank aan de samensteller 
goedgekeurd. Grote dank werd gebracht aan de oud-secretaris voor de 
nauwgezette uitvoering van zijn kant gedaan de bijna 40 jaren. Wat waren de 
verslagen altijd keurig in orde! 
 
3. Verslag secretaris en penningmeester – Het eerste gedeelte verviel. Uit het 
verslag van den penningmeester bleek dat er een batig saldo was van een f. 60,-, 
dankzij een uitvoering door de Rederijkerskamer van Beetgum voor 
gezamenlijke rekening met de V.V.V., waardoor de kosten van deze uitvoering 
met f. 80,- verminderden. Door de heren de Roos en Elzinga werden de 
bescheiden nagezien en in orde bevonden, waarna de penningmeester 
Wetterauw voor zijn beheer werd gedechargeerd onder dankzegging. 
 
4. Bestuursverkiezing – De heren van der Weide en Wetterauw stelden zich 
niet weer herkiesbaar. Na gehouden stemming werden gekozen de heer J. de 
Roos 10 en Joh. Hannema 7 stemmen, terwijl de heer de Roode 3, Tuinhof 2, 
Leicht 1 en Elsinga 1 stem kregen. Beiden namen hun benoeming aan.  
 
6. Bespreking feestelijke vergadering – Mededeling werd gedaan van het 
volgende: Barend van der Veen niet voor April. Berlikum: “Wilde vaart”, wil 
spelen voor f 115,-. Nog enige worden genoemd. Voor het Nut allemaal te duur 
om alleen een uitvoering te geven en om te combineren met een andere 
vereniging vond geen bijval. Besloten werd inlichtingen te vragen aan W. 
Altena, die volgens recensies een zeer aangename avond kon verzorgen. Het 
bestuur kreeg verder vrij mandaat, hoe te handelen. Voor balmuziek vond de 
grammafoon geen instemming. 
 
7. Bespreking bibliotheek – Er werd gevreesd, dat de kosten, die gemaakt 
moesten worden bij lange na niet door de leesgelden gedekt zouden worden, 
daar de boeken bijna allen verouderd waren en er anders lectuur was. 
 
8. Rondvraag – De heer Hannema vond het heel goed om een tweede avond te 
geven met eigen krachten. Daar er 68 leden waren, zou dit wel mogelijk zijn en 
misschien zou het aantal leden ook toenemen. 



 
9. Sluiting  - De oud-penningmeester werd dank gebracht voor het vele werk, en 
het accurate beheer van de geldmiddelen. Met dank aan de aanwezigen voor de 
vruchtbare besprekingen, werd de vergadering gesloten. 
 
Goedgekeurd 21 Dec. ’51 
J.W. de Roos  -  F. Terpstra 

*****     
 

 
Bestuursvergadering, na afloop ledenvergadering. Op voorstel van de voorzitter 
Terpstra werden de functies verdeeld als volgt: Hannema voorz. – Terpstra 
secretaris – De Roos penningmeester. Inlichtingen gevraagd aan W. Altena te 
Makkum. Antwoord: 2,3,4 Jan. beschikbaar, vrijblijvend f 50,- + reis- en 
verblijfkosten. Voorzitter zal W.A. berichten per telegram, 4 Jan. accoord. 
 
 

*****    
 

 
Bestuursvergadering Vr. 22 Dec. 1950, half acht in het Vereenigingsgebouw. 
Aanwezig: de heer Hannema, Bloembergen, J.W. de Roos, Terpstra. De Valk 
was afwezig. Verslag van de voorzitter over het aannemen van W. Altena van 
Makkum op 4 januari. Een zoon van Sijbr. de Vries, een dochter van Jan Kramer 
en Lolke de Vries zullen de avond opluisteren met zang en gitaar. Reinder de 
Haan van Tzummarum zal zorgen voor muziek (f 30,-). De agenda werd 
opgemaakt, welke door de voorzitter per telefoon zal opgegeven worden aan 
typografie Beintema. Logies door de voorzitter te bespreken bij v.d. Leij. 
Bloemen en sigaretten voor het trio. Door de secretaris zal dit worden 
aangevraagd bij de gemeente. De vroegere bestuursleden v.d. Weide en 
Wetterauw zullen door de voorzitter worden voorgedragen voor erelid. Tevens 
zal ter sprake worden gebracht het 50-jarig bestaan en in de loop van deze 
winter een soort onderonsje. 
 
 

*****    
 
 

1951 
 
Donderdag, 4 Jan. 1951 was een “Buitengewone gearkomste” om half acht bij 
v.d. Leij. De voorzitter Joh. Hannema heette de aanwezigen in de flink bezette 
zaal van harte welkom en hoopte dat den avond in de smaak zou vallen. Een 



toneelstuk was traditioneel, maar bracht voor de kas te veel kosten mee, maar hij 
meende dat we voor vanavond toch nog goed geslaagd waren met de heer 
Wybren Altena uit te nodigen, die dan ook van harte welkom werd geheten. 
Tevens werden welkom geheten het trio van Firdgum, de dames Kramer en de 
Vries en de heer de Vries en de musici, de heer T.R. de Haan en confrater (van 
der Ploeg). 
 
Alvorens met het feestelijke te beginnen, memoreerde de voorzitter dat de heer 
K. v.d. Weide 38 jaar als secretaris en de heer J. Wetterauw ruim 30 jaar als 
penningmeester hun beste krachten aan de ver. hadden gegeven. Om een cadeau 
te geven was moeilijk wat betreft de keus en financiën. Daarom kwam hij met 
het volgende voorstel van het bestuur:  
 
op de 22ste fan de Wintermoanne 1950 hat it Bestjur fan N. en G. it utstel 
oannommen oan de hearen Klaas v.d. Weide en Jarich Wetterauw as thank foar 
hwat dizze hearen yn hjar langjierige funktie as skriuwer en ponghalder dien 
hawwe, foardrage as Earelid van dizze Frieniging en freget de leden op de 
iepenbiere gearkomste, hâlden op de fjierde Jannewaris 1951, om dit foarstel 
troch acclamatie te befestigjen.  
 
Dit voorstel werd aangenomen. Hierna kwam de heer Altena met zijn humor, 
zoals het programma aankondigde. Maar dit bestond niet in Friesland, het praat 
ging altijd over weer, vee en bouw. Toch bleek, dat deze humor wel bestond, 
wat al dadelijk bleek uit zijn eerste verhaaltjes uit de koude winter van ’47. Na 
een stukje muziek kwam het trio ons vergasten op een paar liedjes bij de gitaar. 
Hierna weer voortzetting van de humor. Daarna weer het trio met een drietal 
sangkjes. Na het laatste gedeelte van de heer Altena, waar weer de lach niet van 
de lucht was met zijn: de sé, de Wetterfaem en “Lyts Tomke”. Nadat de zakenlui 
eens in het zonnetje gezet werden met hun jubileumfeesten “het zoveeljarig 
bestaan” enz. kwam het laatste stuk. Toen werd door het trio nog enkele 
nummers gespeeld. De voorzitter bedankte het trio hartelijk voor hun 
belangeloze medewerking en offreerde de dames een bouquet tulpen en de heer 
de Vries sigaretten. Na nog woorden van grote dank aan de heer Altena voor de 
kostelijke avond, werd het eerste gedeelte van de avond gesloten met nog de 
wens voor een gezellig bal. 
 
 

*****    
 

 
Feestavond, woensdag, 7 Nov. 1951, half acht bij Th. v.d. Leij, 50-jarig bestaan 
Nut en Genoegen. 
 



De voorzitter, de heer Hannema, achtte het een groot voorrecht zo velen het 
welkom toe te kunnen roepen en opende de vergadering met de wens, dat het 
een fleurige joun mocht worden. Hij gaf geen résumé van de belevenissen van 
de jubilaris; daar zou een aparte avond voor komen, alleen een paar flitsjes. Uit 
het eerste jaarverslag: de secr. A. Reidsma zegt: dat Nut en Genoegen in bloei 
moge toenemen en eendracht steeds onder hare leden moge bestaan, is de wens 
van de secretaris. Tweede flits: de secr. v.d. Weide vertelt van een voorstelling 
van “De kleermaker en de kabouters” voor een zaal, die tot in alle hoeken was 
bezet en waar de kinderen heel wat hebben gepresteerd. Maar er waren ook 
vergaderingen, die maar matig waren bezocht, omdat hier het Nut voorop ging 
en er geen bal opvolgde. Daar wilden velen “de skoan net foar oanlûke”. De 
voorzitter zei dank voor de grote steun, de vereniging verleent, om deze avond 
te kunnen geven. De kleine bijdragen werden ook zeer gewaardeerd: voor de 
weduwen was het vaak een offer. 
 
Van de oud-secretaris, het erelid v.d. Weide waren gelukwensen 
binnengekomen. Jammer, dat de familie Bloembergen en v.d. Wal door 
familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn. Hetzelfde was het geval met het 
lid Nijholt; anders altijd present, hij bracht plezier en had plezier. De beste 
wensen voor zijn herstel. Bloemstukken waren er van “Nocht en Kunst”, V.v. 
Vrijz. Herv. en V.v.V., waarvoor grote dank.  
 
Hierna werden welkom geheten: 
1. De heer Feike Boschma en assistente met zijn marionettentheater. What nijs, 

net jirder bilibbe.  
2. De gebroeders Krips en Bouwe v.d. Wal. 
3. De musici uit Berlikum, een 7 tal dames en heren, die alreeds van hun mooie 

muziek hadden doen genieten.  
 
Een viertal gedichten waren binnen gekomen; een bewijs, dat er onder de leden 
nog wel dichtvuur zat. Hierna werd het feestelijke gedeelte geopend met het 
zingen van het “Tinkliet” met assistentie van de heer Bloembergen. Hierna 
Feike Boschma, die vertoonde: Kikkersleatje, een liefdesydille. De drie 
kikvorsen waren prachtig nagebootst en de beweging, die de beesten uitvoerden, 
waren zeer natuurlijk; een bewijs, dat de heer B. hiervan een grondige studie had 
gemaakt. 
 
Hierna de gebr. Krips en v.d. Wal. Ze hadden nu niet hun gewone programma, 
maar zouden om de beperkte tijd hier en daar eens een greep doen. Ze vergastten 
ons nu op: Wintersankje en Poske Mauw, welke nummers zeer in de smaak 
vielen. Toen “De Wunk”, een titel, die nu nog niets voor ons zei, maar ons later 
wel duidelijk zou worden. We werden hier verplaatst naar het hof, waar de 
kroonprins van een fee het recht krijgt om 3 wensen uit te spreken en één van 



die wensen is een wunk. De fee weet niet, wat hier mee bedoeld wordt, maar 
eindelijk komt dan de wunk: een afschuwelijk beest, dat al spoedig met één der 
lakeien in zijn bek van het toneel verdwijnt. Hierna kon de heer Boschma zijn 
fantasie botvieren. Vooral met zijn fantasieproduct de olivaar – de kop van een 
olifant met de romp en poten van een ooievaar. Het applaus bewees, dat het wel 
in de smaak viel, evenals de daarop volgende voordracht van de heer v.d. Wal: 
“Pier en Goasse doarre net”en een versje, dat speciaal voor deze avond was 
gemaakt "Nut en Nocht 50 jier”. 
 
Na nog een stukje muziek en een pauze van 20 minuten tot 10.30, waarna 
gezamenlijk zingen van: Ferske op it 50 jierich bestean fan it Nut. Daar de wijze 
niet bekend was, werd het versje eerst voorgezongen door de dichteres Tj. de 
Boer. Na nog gezongen te hebben het feestlied “Nut en Genoegen”van D. de 
Jong kwam een cabaretprogramma van de poppekast, o.a. In dounspear, een 
balletdanseres, Dansen op Broadway, luchtacrobaten. Vooral het laatste nummer 
Hanengevecht bracht veel succes. 
 
Dan de Jounprater met o.a.: Mei de bolkoer op stap en als slot nog een drietal 
nummers: de man en de frou, een primeur: de bromfiets en het slotlied: wy 
binne wher frij; een drietal nummers die, al was het laatste wel bekend, zeer in 
de smaak vielen. 
 
Het was inmiddels al over 12, daarom het slotgedicht, vervaardigd door mevr. 
Cl. Dijkstra-Boersma, wijze “Wie in Jan. geboren is …..”. Begeleid door de 
muziek, werd dit door de goede stemming, daverend gezongen. 
 
De voorzitter bedankte de heer F. Boschma en zijn assistentie, mej. Ans Wierda, 
voor de mooie kunst, die hier was vertoond en wenschte hen veel succes op hun 
volgende toernee. Ook grote dank aan de Fryslânsjongers, die het spoor van hun 
voorgangers Krips en Molenaar gevolgd waren. Ook hen de beste wensen. Dank 
ook aan de muziek, die trouwens nog maar op de helft van zijn prestaties is. Het 
wekt bij de Minnertsgaasters jaloezie, dat hier niet zo’n gezelschap is. 
Tot slot nog een woord van dank aan de dichters uit ons midden. Dat beloofd 
mettertijd iets goeds, wanneer we eens een avond met eigen krachten geven. 
Besloten is, omdat het bestuur geen prijs voor de beste durfde geven, om ieder 
der dichters een aandenken te geven, nl. een boek of kalenders.  
 
Gekozen wordt: 
 
Tjitske de Boer: Lutske. 
Feitsma: Lutske’ jonge.  
Cl. Dijkstra – Boersma: Op Wyldskar (?) 
Douwe de Jong jr. : Elbriek 



 
Met de wens, dat nog een gezellig dansje zou volgen, sloot de voorzitter half één 
“dizze mooie joun”. 
 
 

*****    
 
 

Huishoudelijke vergadering Vrijd. 21 Dec. 1951, 7.30 uur bij F. Braaksma 
(Ver.gebouw Vrijz. Herv.). Aanwezig de besuursleden: J.W. de Roos, R. 
Bloembergen en F. Terpstra en de leden Joh. Dijkstra, P. Feitsma, D. 
Wetterauw, K. Hibma, H. de Valk, Landstra, Leicht en Braaksma en de dames 
de Roos, Nammensma, Bloembergen, v.d. Wal, Cl. Dijkstra-Boersma en 
Braaksma-Koning. 
 
1. Opening – Daar de voorzitter Hannema de penningmeester de Roos had 

opgebeld, dat hij niet kon komen wegens lichte ongesteldheid, opende de 
Roos, de enige, die verder met de werklijst op de hoogte was, de vergadering 
met een woord van welkom, zijn spijt uitdrukkende, dat niet meer ter 
vergadering waren gekomen, vooral waar dit nodig was om een volgende 
samenkomst uit te kunnen stippelen. 

 
2. Notulen – Deze werden door de secr. Terpstra voorgelezen vanaf 27 Nov. 

1950, de jaarvergadering. De avond met Wybren Altena werd nogmaals 
opgerakeld en ten slotte de herdenking van het 50 jarig bestaan. Met dank 
aan de secretaris goedgekeurd. 

 
3. Rek. en verantwoording van penn.m. de Roos – Begonnen werd met een 

batig saldo van f. 52,50 op 1 Dec. 1950. Aan contributies ontvangen totaal f. 
147,-. Giften van jubileumavond f 365,-. Totale ontvangsten f. 534,-. 
Uitgaven o.a. Altena + reiskosten f 54,-, Fryslânsjongers f 121,-, Feike 
Boschma f 56,- enz. totaal f 479,-. Batig saldo van f 55,10. Aan de secretaris 
zal gevraagd worden waarom f 10,- extra voor bal betaald moest worden. 

 
4. Kascontrole – geschiedde door de leden Feitsma en Dijkstra. Bij monde van 

de eerste werd verklaard, dat de kas op de cent klopte, waarna de 
penningmeester voor zijn beheer wordt gedechargeerd. 

 
5. Bestuursverkiezing – Daar in vorige jaren niet geregeld de lijst van 

aftreding werd aangehouden, en de vorige keer de heer Hannema en de Roos 
werden gekozen, traden nu de overige drie, de heren de Valk, Bloembergen 
en Terpstra af. Alledrie werden herkozen en namen hun functie weer aan. 

 



6. Ballotage nieuwe leden – Dit betrof personen, die eigenlijk door het bestuur 
al waren aangenomen, nl. de heren G. Poelsma, Jac. v.d. Meulen, P. Dijkstra, 
Tolman, P. Bloembergen, Kl. Hibma en mej. Tj. de Boer. Aangenomen. 
Totaal aantal leden 73. 

 
7. Bespreking winterprogramma – In de oproep voor de vergadering, was de 

vraag gesteld, wie in deze wou meewerken. Opgegeven hadden zich J. v.d. 
Meulen en de heer Bloembergen. Tijdens de vergadering gaf zich op 
Feitsma: voorlezing uit Brolsma en zo nodig een rol in een toneelstukje. Het 
laatste ook: R. Bloembergen en zijn dochter. Vrouw Braaksma en de Roos: 
zang. De secretaris: fragmenten uit het 50-jarig bestaan. De heer Hannema 
verschijnt nu, ofschoon nog half ziek, ter vergadering en neemt de 
voorzittershamer over. De heer Landstra heeft bezwaar tegen het 
toneelspelen van het Nut. In de laatste 20 jaren heeft het Nut daar nooit aan 
gedaan en nu de toneelclub er is, zal de ver. er weer mee beginnen en hij 
vreest dan, dat het met beide verenigingen op niets zal uitdraaien. Dit is de 
bedoeling niet van het Nut: deze avond moet men beschouwen als een soort 
bruiloft, waar ook wel eens een stukje opgevoerd wordt. Er moet helemaal 
geen concurrentie in worden gezien. Landstra kan er dan mee accoord gaan. 
Het plan is half Februari deze avond te geven, als de krachten kunnen worden 
gevonden. 

 
8. Rondvraag – In Januari zal de heer Winsemius een lezing houden over "Ald 

Minnertsgea" en misschien zal er een film vertoond worden van Shell. De 
heer de Roode brengt de bibliotheek ter sprake. Het bestuur zal de toestand 
eerst opnemen.  

 
9.  Sluiting – Te half tien sluit de voorzitter de vergadering met een opwekking 
aan de leden hun krachten ter beschikking te stellen voor de gezellige "picnic". 
 
 

*****     
 

 
1952 
 
Bijeenkomst Di. 29 Jan. 1952, 7.30 uur in het Vrijz. gebouw. Spreker: de heer 
P.B. Winsemius van Leeuwarden met als onderwerp: "De boerepleats troch de 
ieuwen hinne". 
 
Aanwezig bestuur: J. Hannema voorzitter, J.W. de Roos penn., R. Bloembergen 
en F. Terpstra en verder de leden M.K. Bonnema, P. Bloembergen, A.D. v.d. 
Wal, E. v.d. Wal, M. Gratema, P.D. Feitsma, K.G. Elsinga, H. Leicht, D. de 



Jong Jr. en Sr., T. Wiersma, Sj. Vogel, J. Heeringa, G.J. Landstra, I. Wiersma, 
Braaksma en Kalma en de dames: T. de Roos – Nammensma, E. Vogel – 
Zoodsma, D. Zoodsma, I. Feitsma – Hiemstra, G. Hannema-Krol en Kl. 
Bloembergen, totaal 27 leden.  
 
De voorzitter heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de hr. 
Winsemius, die zo welwillend was om vanavond iets van zijn onderzoekingen 
omtrent oud-Minnertsga te vertellen, waarna de spreker het woord kreeg, niet 
voor een lezing maar voor een praetsje, zoals hij het noemde. Van de oude 
geschiedenis van onze omgeving was niet veel bekend, vooral ontbreken vaak 
de "wissichheden". Foeke Sjoerds en vele anderen hadden wel wat vermeld, 
maar het bleef zeer oppervlakkig. Nu is veel onderzocht door: 
 
a. Geologen, die de onderste lagen onderzochten (zeezand), dikke veenlaag op 
grote diepte onder blauwzand. Veenlaag later weggeslagen, blauwzand in de 
plaats, daarboven vruchtbare klei.  
 
b. Archeologen, die zich meer bezig hielden met de bestudering van de bovenste 
lagen en hun conclusies maakten uit vondsten en opgravingen en wat ze vonden 
bij: 
 
c. Geschiedschrijvers, die uit de literatuur moesten opbouwen. 
 
De grote plaats neemt echter in: de eigen observatie. En deze groepeert zich in 
Barradeel om 2 grootheden: 1. de boerderij en 2. de kerk. 
 
Uit onderzoekingen bleek, dat Barradeel eerst was een kweldergebied, dat eerst 
tamelijk veilig was voor de zee, maar door rijzen van de zeespiegel en inklinken 
van het land, waren de bewoners omstreeks 100 jaar voor Chr. genoodzaakt 
terpen te bouwen, welke gebouwd werden op de 3 a 4 hoge ruggen: 1. 
Hornestreek, 2. Dirkjeburen – Vossebos, 3. Mooie Paal – Tzummarum, 4. 
Herkemieden – Hogezijl. Op deze ruggen ontstonden de bezitseenheden, die 
echter door vererving of anderzins gesplitst werden, maar toch bijelkaar 
hoorden: Groot en klein Tjessinga, Lammema en Hermana. Over deze ruggen 
kwamen de primaire wegen, uitgezonderd over 3. (dorp), de boederij en sloten 
op de Heareweg aan. Voor het vervoer van de agrarische producten werden 
vaarten gegraven, oorspronkelijk vaak een "slenk". De vaart was ook vaak de 
scheiding van het grondgebied van de boerderij of de grietenij.  
 
Orde en recht kraaide om de "plaats". De "plaats" had de stem. Had de 
geestelijke de plaats, dan had hij de stem, behalve bij de monnik. Het stemrecht 
was dus verknocht aan de hoeve. Op een kaart van Ald Minnertsgea waren 
aangegeven de 4 gedeelten met 40 stemnummers, waarvan no. 1 Lyts Hermana 



en 38 Eksterlust en waaruit bleek, dat in elk vierendeel de nummering met de 
zon omging, met uitzondering van de nummers 39 (onvindbaar) en 40. Dit alles 
was opgemaakt naar een kaart uit 1640. 
 
Nadat thee gedronken was, werd het "praetsje" voortgezet. Was het dorp in 
vieren gedeeld, ook met de grietenij was dit het geval. Elke vierde deel 
benoemde 2 rechters, en deze 8 rechters een grietman voor een jaar. Na 1499 
kwam echter verandering, de hertog van Saksen werd baas en deze ging zelf de 
grietman aanwijzen: iemand die hem genegen was of een Duitser. De oudste lijst 
van stemgerechtigen, die bewaard is gebleven, stamt van 1640 en het oudste 
floreenregister van 1700. Wanneer de Middelzee is ontstaan is onbekend. Hij 
was er omstreeks 800 en is omstreeks 1100 vermoedelijk bedijkt en werd 
langzamerhand vanaf 1300 (?) afgedamd en in 1500 kwam de Oude Bildtdijk. 
Wat de huizenbouw betreft nog dit: De tufsteen dateert uit de 11de eeuw. De 
kerk hier is van 1500, maar van binnen zijn fundamenten ontdekt van een 
kleinere kerk van tufsteen.               
 
Nadat nog enige vragen waren gesteld door de heren Feitsma (over Firdgum), 
Wiersma (over de vorming van terpen, door zo weinig mannen en met primitief 
materiaal opgebouwd) en Heeringa (over de Oude Meer), was het al elf uur. Na 
nog een paar vragen te hebben beantwoord nam de voorzitter het woord en 
bedankte de spreker voor zijn, door allen met aandacht beluisterde, rede en wees 
erop, wat de heer Winsemius zelf voor het onderzoek had verricht, vooral betreft 
het stemmen volgens zonne-omgang. 
Daar hier geen verplichte vertering was en er thee werd geschonken, werd bij de 
uitgang een collecte gehouden. Opbrengst f 11,04. 
 
Secr. F. Terpstra 
Goedgekeurd 15 Oct. 1952 
J. Hannema. 

*****    
 
 

 
Jierforslach 1957 – 1958 
 
De húshâldelijke gearkomste, hat west op 28 Nov., by W. de Roos. Doe ’t de 
foarsitter om hast 8 ûre de gearkomste iepene, koe hy, bûten it bistjûr, oan 10 
minsken it wolkom taroppe.  
 
Yn syn iepeningswurd stie de foarsitter efkes stil by it forstjerren fan us âld lid 
Y. v. Dyk. It wie in tige blijmoedich man, die ’t ús Nutsjounen altiid trou 
bisocht hat.  



 
Nei it jierforslach, kaem it forslach fan de ponghâlder. Ynkomsten wierne f. 
252,- en de útgaven f. 199,75, sadat it saldo f. 52,25. De dames Tr. v.d. Wal en 
A. Landstra-de Boer hawwe de boeken neisjoen en neffens lêst neamde wie it 
allegear wer tige yn oarder. Hjirnei folge bistjûrsforkiezing. Ofgeand wierne R. 
Bloembergen en underskreane, die ’t beide op e nij ynhierd waerden. Foar 
master Bloembergen waerd master de Jong keazen, dy ’t de bistjûrsfunctie 
oannaem.  
 
Undertusken wie de sprekker fan dizze joun, de hear Paulis Akkerman fan 
Marrum, al yn kaem en waerd troch de foarsitter fan herte wolkom hjitten. De 
hear Akkerman liet him net ôfskrikke troch it lytse tal oanwêzichen, sei hy, 
hwant mei sa’n lytse rounte, koe it likegoed wol gesellich wurde. Dit kaem út. It 
is in tige moaije joun wurden. Akkerman bispruts it troch him sels skreaune 
boek: “Hessel Iepma”, en hy die dit op sa’n boeiende wize, sadat elts mei nocht 
nei him harke. Ek de koartwyl die ’t Akkerman as tajefte joech foel der tige yn. 
Faek liet immen him ûntfâlle: “Spitich dat hjir gjin mear minsken binne”. It wie 
dan ek út namme fan allegearre, dat de foarsitter de hear Akkerman hertelik tank 
sei foar de moaije joun.  
 
De twadde joun wie op 28 Jan 1958 wer by W. de Roos. Op dizze joun koe de 
foarsitter in moai sealtsje mei minsken wolkom hjitte. Dizze joun waerd folle 
troch de leden sels. Hoewol dizze joun net folle mei “Nut” to meitsjen hie, is er 
wol mei “Genoegen” nei de forskate bydragen harke. It wie in tige geselliche 
joun.  
 
De lêste joun en wol de feestelike, wie op 27 Febr. 1958 by D. Dykstra. It 
toanielselskip “Sljucht en Rjucht” fan Gietsjerk spyle doe. Moard yn Pension 
Erica fan Hein Groeneveld. Dit stik is troch de ploech ut Gietsjerk hiel moai nei 
foaren brocht. Alle oanwêzichen gyngen dan ek, nei noch efkes gesellich dounse 
to hawwen, foldien nei hûs. 
 
Tsj. de Boer. 

*****     
 

Jierforslach 1958 – 1959 
 
Troch omstannichheden is de húshâldelijke gearkomste earst hâlden op 16 Jan. 
by W. de Roos. Doe ’t de foarsitter de gearkomste iepene, wie der noch mar in 
lyts tal oanwêzichen. Nei it foarlêzen fan de notulen fan forline jier, krige de 
ponghâlder it wurd. It bliek dat de kas der net sa bêst foar stie. Dit komt troch 
dat it tal leden hoe langer hoe lytser wurdt en de ûnkosten fan de Nutsjounen 
hoe langer hoe greater. It saldo fan dit jier wie f. 29,35. 



De hearen G. Krol en S. Wiersma seagen de boeken nei en hierne alles tige yn 
oarder bifoun.  
 
Hjernei folge bistjûrsforkiezing. Ofgeand wierne de hearen J. Hannema en J. de 
Roos. Hja waerden beide wer op'e nij ienhierd, sadat it bistjûr gelyk bliuwt.  
 
Sa nou en dan wierne der noch hwat minsken ynkommen, sadat doe ’t de 
sprekker, de hear P. Walstra fan Koufurderrig, it wurdkrige, der in aerdich 
sealtsje folk wie. Walstra hat ús forteld oer folk en lân fan de Sovjet Unie. Hy 
liet ús efkes efter it yzeren gedien sjen. Dit lân, dat troch syn geheimsinnichheid 
en ek troch de eangst die ’t min fielt foar dat lân tige yn’e belangstelling stiet, 
dêr wol elts wol ris hwat mear fan witte. De oanwézichen hawwe dan ek mei 
nocht nei de sprekker harke. Nei de tiid wie der gelegenheid om fraachen to 
stellen en der waerd troch inkelden in tankber gebrûk fan makke. Ek dit 
neipetear wie tige libben. Ta bislút droech Walstra noch in pear fleuriche 
foardrachten foar, wer fan twa troch him sels skreaun. It wurd fan tank dat de 
foarsitter oan it ein fan’e joun spriek ta de ynlieder, wie dan ek wol fortsjinne. 
 

*****   
 

De twadde en lêste joun hat west op  19 februaris 1959 by D. Dijkstra. “Sljucht 
en Rjucht” fan Gietsjerk spiele die joun it lang net maklike stik De nije 
Domeny”, in út it Ingelsk oerset stik troch T. Beintema. It wie de twadde kear 
dat wy dizze minsken hjir hierne en sy hawwe ek dizze twadde kear ús net 
teloarsteld. It stik waerd tige moai nei foaren brocht. Foar de leden wie der die 
joun in lytse forrassing. Hja krige in leanpûdtsje der’t in elts hwat yn dwaen 
mocht. Wy wierne tige blied mei it resultaat dat it ús as bistjûr mooglik makke 
fjirder to gean. Nei gesellich efkes dounse to hawwen gyng elts foldien nei hûs. 
 
Tsj. de Boer. 

*****    
 

 
1960 
 
Hûshâldelijke gearkomste op 20 Jan. 1960 
 
Doe’t de foarsitter dizze joun iepene koe hy oan sa’n 25 minsken (bûten it 
bestjûr) it wolkom taroppe. Neidat it jierforslach foarlezen wie troch de 
skriuwster, wie de ponghâlder oan bar. Wy hearden fan him dat der noch f. 
44,44 yn kas wie. De hearen M. Bonnema en Sake Holwerda seagen de boeken 
nei en lêstneamde fortelde us dat it wer prima yn oarder wie. Hjirnei kaem 
bestjûrsforkiezing. B. de Jong, R. Bloembergen en Tsj. de Boer gyngen ôf en de 



lêste stelde har net wer beskikber. Foar har yn it plak kaem de hear J. Heeringa. 
Hjirmei wie it saekelike diel ôfroun. Der wierne ûndertusken noch hwat minsken 
ynkommen, hwant dizze joun mochten ek net-leden meimeitsje. Foar dizze joun 
wie de hear Sj. Steensma fan Ljouwert útnoege. Hy kaem mei prachtige 
kleurenfilms fan Californië (wer ’t hy yn 1948 mei syn frou hinne west hie), mar 
ek mei films fan ús eigen Fryslân. It wier in prachtige joun. En dat diene de 
filmkes net allinnich, mar ek it commentaer dat der by levere waerd, makke dat 
de stemming der goed ynkaem. Troch inkele eindtjes film werom to draeijen en 
dan mei de nedige humor der bij, makke dat elts him ta de teanen út formakke. 
Ek it humoriske filmke ta beslút wie prachtich. Omdat it al sa let wie moast de 
hear Steensma der in ein oan meitsje. Hy hie oars neffens him de auto noch fol 
lizzen mei forskaete films, mar die soe hy ús in oare kear wol ris sjen litte. 
Neidat de foarsitter de hear Steensma hertlik tanke hie foar de moaye joun, gyng 
elts tige foldien nei hûs. 
 
J. Heeringa 

*****       
 

 
Huishoudelijke vergadering op Donderdag 24 November 1960 bij W. de Roos 
te Minnertsga. Ruim half acht opent de voorzitter, de heer Joh. Hannema, de 
bijeenkomst, heet allen hartelijk welkom, in ’t bizonder de heer E.A. van 
Daalen, dierenarts te Mantgum. De voorzitter spreekt z’n spijt erover uit dat de 
opkomst zoo klein is en verzoekt de secretaris voorlezing van de notulen der 
vorige vergadering. Genoemde notulen worden onveranderd vastgesteld. Uit het 
verslag van de penningmeester blijkt dat er een batig saldo is van f 39,37. Van 
de aftredende bestuursleden worden de heren B. de Jong en R. Bloembergen 
herkozen. Iets over half negen geeft de voorzitter het woord aan den heer van 
Daalen. De heer van Daalen maakte deel uit van een uitzending door de 
Verenigde Naties van experts op medisch, landbouwkundig en cultureel gebied 
naar Abessinië. Aan de hand van dia’s vertelde de geachte inleider veel over het 
leven van de bevolking in deze Afrikaanse staat. Het werd nogal een lange 
avond, maar er werd met zeer veel aandacht geluisterd. Na dank gebracht te 
hebben aan onze geachte inleider kon de hele vergadering er mee instemmen dat 
voorzitter Hannema van een noflike joun gewaagde en verder nog een beroep 
deed op de aanwezigen vooral hun krachten er aan te geven om het Nut te doen 
voortbestaan. Hierna sloot de voorzitter de bijeenkomst. 
 
secr. J. Heeringa. 

*****       
 

 



Genoemde bijeenkomst is de laatste geweest, bijgewoond en geleid door de heer 
Hannema. Ofschoon niet plotseling, trof ons op 8 Juli het bericht van het 
overlijden van de geachte voorzitter, de man die steeds op de bres stond voor 
onze vereniging. Hij was de stuwkracht, vooral de laatste jaren, want Hannema 
had zich niet door alle tijden gedurende z'n leven met het Nut bemoeid. Op 14 
Oct. 1907, dus op 20 a 21 jarige leeftijd, werd de heer Hannema tot bestuurslid 
gekozen en ook direct voorzitter in de plaats van het vertrokken hoofd der 
Openbare Lagere school  J. v.d. Herberg. Het volgend jaar werd de 
voorzittershamer door de heer Renkema, het nieuwe schoolhoofd, overgenomen. 
Hannema bleef bestuurslid en secretaris tot 23 October 1912 toen hij bedankte. 
In 1916 nam de heer Hannema weer zitting in het Bestuur tot 11 October 1921. 
Daarna kan ik niet uit de notulen iets gewaar worden van bemoeiingen van de 
heer Hannema tot 27 Nov. 1950, toen hij zich weer de benoeming tot bestuurslid 
liet welgevallen. We weten allen wat Hannema de laatste jaren voor het Nut 
gedaan heeft en schrijvers dezes herinnert zich nog de tijden omstreeks 1910 
toen het Nut ieder jaar één of meer toneelstukken met eigen krachten, onder 
leiding van Hannema, ten beste gaf. Kortom ik ben er getuige van geweest dat 
Hannema ook gedurende z'n jonge jaren veel voor het Nut is geweest. 
Aanwezigen mag ik U verzoeken op te staan en een paar minuten stilte 
verzoeken ter nagedachtenis van ons ijverig lid, de heer Joh. Dirks Hannema. 
 
 

*****        
 
 
 


