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HET SCHOOLGMNDE KIND ALS INSTRUMENT EN ALS KIND VAN DE
REKENING?
Sinds het begin von deze eeuw is de verzuiling en de doormee on-
nex zi inde schoolstri id, de mede i veroorzoker von de thons steeds
sterker zichtboor wordende bevolkingsochteruitgong en de dooruit
voortkomende verpoupering von vele kleine dorpen.
In een door de overheid voorgestone opstelling von een dorpen-
pI9l, komt. ols voornoomste doelstelling noor voren, de leefboor§,
heid. Inzoke deze moterie zou de onderwiisinstelling wel eens
de belongriikste foctor kunnen ziin voor-de verwezeÀlilking von
dergeli ike plonnen.
Wot thons oon oftokeling von de dorpen te constoteren volt is
meer don verontrustend, vele zi in quo inwonertol met bi ino de
helft terug gelopen, sommige zeifs meer don dot, bi i nog onderen
kon men het woord dorp oI niet meer gebruiken.
Het is, noor het zich loot oonzien, niet de bedoeling von de
plootseli ike overheid hier stilzwi igend of olleen moàr vermel-
deld oon voorbii te goon. Door informotieve vergoderingen met
de dorpsbelong-verenigingen in de gemeente, dooi deze instontie
belegd, zol een nuttig effect tot de mogelijkheden moken.
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AIs de ochteruitoono von de thons noo drooiende dorpen niet tot
stoon wordt gebrËchI, zol het bti iveíde littekens ochterroten,
met in het gunstigste gevol, een ontluistert plottelondreen lond
woor het voor een gezonde morool weinig oontrekkeli ik is een
bli ivende vestiging te zoeken.
De thons nog stobiliteit vertonende grotere dorpen zullen hier-
von onvermi ideli ik de weerslog ondervinden en ook verschi inselenloten zien von longzoom doorvretende teruggong. De grootste rqt
die dit mede op zi in geweten heeft, zou men de wet von de onver-
mi ideli ikheid kunnen noemen, ontstoon door snelle mqotschoppe-
fi ike veronderingen en productie-methoden. Het blinde, door
winsthonger opererende bestel, onderkent meestol de gevolgen te
Ioot.
De krompochtigheid woormee de lootste ti id getrocht is de door
Ieegloop ontstqne leemten weer op te vullen, heeft, _vook door q9,
slecht gekozen inpos, een negotief resultoot. Een zelfde uit- -
werking heeft het bord!e "Te Koop", wot teveel en te long ochter
dezelfde vensterglozen priikt, inploots von bloemen.
Verkrotting vroogt om de sloophomer, groenoonleg zools wordt
toegepost is, in ofwochting von event. herbouw de iuiste methode.
Ondonks olle ontstqne hindernissen, zol hopenli ik de overheid er
in slogen, op verontwoorde wíize de ontstone situotie ten goede
op te lossen. Wot ze hierbii nodig zol hebben is een flinke
dosis reoliteitszin von de bevolking die ze vertegenwoordigd.
Stotistische ci ifers geven een provinciole bevolkingsgroei oon
von 0175. Deze wil men zo mogeliik het plottelond inpompen. De

iuistheid hiervon voorlopig in het midden lotend, moet reeds
thons geconstoteerd worden dot deze groei, zelfs oI zou ze vol-
Iedig tot beschikking zíjn, nog niet voldoende is om de gewenste
scholen in de dorpen op peil te brengen die wordt voorgestoon
h.I. de driemonschool ols minimum.
Dorpen víoor geen kleuter- en bosisschool oonwezig is, goon snel
vergriizen en hebben dit reeds oongetoond. Worden in het koder'
von deze plonnen het één- en tweemonschoolt ie gesoneerd, don i§ry
geli ik doormee het thons nog zocht ies tikkende hort von het
kleine dorp gesoneerd en kon voor deze het woord leefboorheid
wel uit het dorpenplon geschropt worden en mede doordoor het ge-
hele plon.
Loot men doorentegen het éénmonschoolt ie voortbestoon, don komt
door de problemotiek om de hoek ki iken, die om een oplossing
ffigt, is het n.I. roodzoom en verontwoord op economisch en
pedogogische gronden hiermee door te goon, in.ofwochting von de
reoctie der dorpsbevolking? Is deze n.I. obiectief en wordt het
kind centrool gesteld, wot voor een iuist besluit vèreist is?
Tegenstellingen en tegenstri idigheden die om een oplossing vro-
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gen en in de weg stoon, moor geli ikerti id gezomenli ik een oplos-
éing eisen!
Het ziet er noor uit, zol het nog zocht ies drooiende plottelonds-
dorp ie, onmisboor in het geheel bli iven voortbestoon, er dros-
tische mootregelen genomen dienen te worden t.o.v. de onderwi is-instellingen, onders zol de ti id onvermi ideli ik doorgoon of te
moken, wot thons reeds enige tiid bezig is ziéh te voltrekkenrde
ondergong von het kleine dorp.
Dot men hierbii, en wellicht met de nodige piin, in eigen
lichoom moet sni iden is misschien onvermi ideti ik, moor een eer-
volle hondeling. Voor schiinheiligheid is in deze problemotiek
géén ruimte, evenmin voor roddelorii, huigelorii en egoisme.

L.v.D.

E.H.B.O.-HoIwerd,
De E.H.8.0.-vèr. te Holwerd
nieuwe cursus.
0pgove en inlichtingen bi i:
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HET VANDALISME

Vondorisme herhoold bedreven door kind, holfwos en vorwossenen,
is ziekeli ik en behoort derholve vio de ordebewoking bi i de do[-
ter thuis.
Bi i de. oorzook behoort de strofmootregel , hetzíi deze is von
mootschoppeli ik, sociole of indivuduere herkomsi, niet olleen
om de wille von de mootregel don wer om de uitroèiing von het
verschi insel, zinloos vernielen is dom, Ioot echter niemond
zich hierbi i irrusies moken, het verschi inset wordt von iong tot
oud gevonden in elke geleding von de bevolking.
Von hieruit is deswegen een oproep olleszins gerechtvoordigd.
Loot met rust wot zich niet verweren kon en toch een belongri ikebiidroge.levert de leefboorheid te woàrborgen en te veroongenomel.
Hiertoe behoren niet olleen uw schoenen, moor ook de bomen, tgstruiken, bloemen, Iontoornlichten etc.
Is er een motief voor, mook die don v o o r o f kenboor, door de
secretoris von "Dorpsbelong", D.Kuipeffi?Ë-6-rief ie te sturen,
desnoods zonder ondertekening.
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DE TOCHT VAN DE

HOLWERTER ROEKEN

Zoterdog 2 september werd de tweede voortocht gehouden von de
Holwerter Zoetwoterzeelui "de Holwerter Roeken".
De ploots von somenkomst wos bi i de Electrische Centrole bi i
Bergum.
De tocht ging vio Bergumermeer - de Leien - Opeinde - Hooidom-
sloot - Folkertsloot noor de RengerspöI1e. Hier werd een bivok
gemookt von oon elkoor gebonden windschermen, tegen de bosrond.
KIoos moest hier eerst even voor de schippersrood verschi inen
vonwege ziin wonderliike "meneufels". Hii meende zeker dot hii.
getorpedeerd zou worden, gezien zíjn zíg-zog koers. Dit wos g
echter gour., opgelost, ziin stuurkobel wos stuk gegoon onderweg.
Wouter docht oonvonkeli ik oon een bloedproef, moor dit bleek
niet nodig.
Hidde begon meteen te visbokken, nodot Hessel-Jon de schorreties
wot in 't model hod geknipt.

Bii een groepie Holwerters ziin oltijd
wel enige ortiesten oonwezig, hetzi i
toneelspelers of muzikonten, of recreo-
tieverzorgers. Dit wos nu ook het ge-
vol.
Gerrit en Jelle verzorgden het muziko-
Ie gedeelte met gitoor en occordeon.
De somenzong lukte eerst niet zo best,
moor nodot de kelen wot gesmeerd woren,
wos het een lust hoor!
De solozong von Siebe "0p de tondem
noor Morokko" sloeg wel oon. Het wos

olleen iommer, dot hii de eerste regel olleen moor wist.
Er werd vlees geroosterd en Kloos kwom met een zok echte "Bro#-
ururst" oondrogen. Per stuk kosten ze wel iets volgens hemrmoor
ols ie 100 tegeli ik kocht, vroren ze zo wot grotis, misschien
behoefde ie don de zok olleen te betolen - zo vertelde hi i het
wel tenminste.
No een uitvoerige moolti id, met de nodige sterke verholen en
somenzong, en een-vosseiocht met de l5 kinderen (er woren ook
pri is ies oonwezig) werd het oI wot donker.
Nu zol de lezer denken wot nu. Woor moet ie met zo, n 20 mensen
heen?
Dit wos geen probleem, voor ieder wos er ploots in t t schip von
Geert.



Nodo! Hidde wos verbonden, het mes
het feest voortgezet tot een uur of
sten sliepen oI, zoten in 't schip
ki iken.

hros even uitgegledenrwerd
elf. De kinderen, de klein-

bii Hidde noor de T.V. te

doorno spellet ies ge-
een spellet ie wot erg
in een emmer. Hierno
diesels tegen ben-
in wonnen de diesels,
"Anders hodden wi i

Zondogmorgen gezomenli ik koffiedrinken,
doon onder leiding von Lies. Ze hod vreer
op de lochspieren werkte: oordoppelpoepen
touwtrekken tussen twee ploegen monnen, de
zinemotor-bezitters. Tegen de voorspelling
donk zii een trucie von Geert bleek loter.
toch nooit gewonnentt wos zi in commentoor.
Doorno eten in 't bivok

De "hondketel" vol vis werd vlot soldoot ge-
mookt met brood en koffie en diverse dronÉ-
ies.
Met olgemene stemmen werd Hidde benoemd tot
"|'leester Visbokker". Deze eer verdiende hi ibeslist, de vis ies woren erg lekker. De oon-
wezige "hounen" kregen von Piets ie ook hun

No een lootste "stunt" von Wouter - hii ver-
scheen plotseling, gekleed in een onderbroek-
ie en wot bloderen, met een dikke knuppel,
voorstellende een Botovier, wos het voor een
viertol schippers de ti jd om de trossen "te
koppen". Hidde wos onfortuinliik, hii kreeg
een stuk plostic in de schroef. Er werd met

veel moeíte 25 meter uitgehoold, moor de rest bleef muurvost
zitten. Nu moest er gesleept worden. Dit korwei werd door
Geert vokkundig gedoon, biigestoon door Heit Gosse, ols le
stuurmon. Gosse heeft een schipperspet zulke momenten op, dot
scheelt stukken.

:r-.e hebben met elkoor een fiin weekend gehod, en besluiten met
de wens dot olle Holwerter bootbezitters volgend ioor meedoen.
0m het geld hoeft niemond het te loten. Het hele weekend kwom
op é é n t i e n t i e per persoon, verdere uitgoven ko-
men er niet bi i.
Inlichtingen bii Bort Russchen, Hogebuurt.

''DE ROEKEN''
**.r.r.r:r*.r.,É*.r ***



INGEZONDEN
Het is olweer geruime ti id schi inboor heel rustig in noordeli ik
Frieslond, over de keuze voor trocé A of D. Niet-te-min is er
nog steeds een Streekcomitó A. De bedoeling von dit comité is de
buitenwereld - en dot geldt nu in deze fose von de procedure
voorol voor "Den Hoog" te loten merken dot er in Frieslond be-
poold wel mensen ziin die voor trocé A zíin. De gemeentebesturen
longs de kust is er-olles oon gelegen om oon te tonen dot er één-
stemmigheid is over de D-diik. Dot liikt don ook hun voornoomste
orgument. Wie zich door tegen durft verzetten, wordt direct ver-
oordeeld tot de "f0ge1ts iesl iu" of de "trochdriuwer fqn de Wod-
denklub".
Moor om nu de mening voor trocé A te loten horen is er een bun-
deling von oI die stemmen nodig die zich tot nu niet of weinig
Qbben loten horen.
Eén ieder die informotie wenst oongoonde de problemotiek over de
trocé-keuze, en een ieder die zich doodwerkeli ik wil inzetten,
kon zich in verbinding stellen met het Streekcomité A, vio on-
dergetekende: p. s o e p b o e r,

De Morgenzon 8.
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FRIES FILM CIRCUIT

Sinds 1975 is er in Frieslond het Fries FiIm Circuit die films
vertoond in Leeuworden, Sneek, Bolsword, Horlingen, Drochten,
0osterwolde en Dokkum.
Dit Fries Film circuit heeft ors doelsterring, firms te verto-
nen die.g) Cinemotogrofisch von belong ziin iloor de normole
Friese -b:[oscooproulotie zerden of nooit hóren. !) ritms die een
vormende of opvoedkundige woqrde hebben.
In 1976 sloot filmligo Dokkum zich hierbi i oon en ging films
vertonen in Bruin cofé "de Lontoorn" (Boere). Het lidmootschop
is f l0r-- per ioor voor C.J.P.-houders f 5r--. De entree is
f 4r-- voor leden; voor niet-leden f 5r--.
Tweemool per ioor kont er een kront met informotie over films
uit. Het secretorioot is F.F.C. "Het Bolwerk", Kerkgrocht 8 t"*.-
Sneek, tel. 05150-18707. De films die dit ioor gedràoid worden-
zíinz
5 sept.:

2ó sept.:

l7 okt.

7 nov.

hOV. :

dec. :

Alice in Den Stödten - r. Wim Henders de moker von
"Im louf der Zeit", "Folsche Bewegung".
l. De gevoelige ploot - r. Kees Hin.
2. Gebr. Helle - r. Diguo Sinke.
3. Altiid wot onders, zelden wot goeds - r. 0rlow

Seunke.
Drie nederlondse films.
NosferotU - r. F.ll.l'íurnou.
Dos Kobinet der Dr. Coligori - r. R.líiene.
Klossieke Duitse Horror.
Liefde en Anorchi,e - r. Lino l,lertmUller
een boer die Mussolini wil vermoorden. Onderwerp is
(onorchisme - foscisme).
Strozek - r. Werner Herzog, moker von ttJeder fUr
sich und Gott gegen ollen".
Het Sorogos3o monuscript - r. I,l.Hoos. Poolse film. r\
Sponning, oYontuur, verholen. -

28
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I{IST DAT....
. . . Dorpsbelong op I sept. '78 bericht heeft ontvongen von

B.en lí. von l{estdongerodeel over de gehouden enquete in
in de Beyertstroot, oongoonde verkeersdreqels;

. . . hierin hetzelfde stoot vermeld ols in het schriiven von
21 moort i.I., n.1. dot deze situotie zo1 norden bezien
in het koder von de herziening von het bestenrningsplon
Holwerd-0ost;
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Dorpsbelong hieruit de conclusie trekt dot men in Ternoord
ii-i,,"t gehéel g"Àn oondocht.wenst te schenken oon de uit-
;;r;;k íàn d" Ëà*on"rr von de Beyertstroot, die op korte
termi in een oPlossing wensen;

oezien de gebruikeli ike procedure met bestemmingsplonnen
t"í'r"f.Ë-, 1;;-r- iàoi'[on'duren voordqt de onveilise situo-
ïi; ;;;àt opó"roit, en dot om deze redenen Dorpsbelong.
met de bewoners-à"t B"y"ttstroot door zol goon met octie-
voeren;
de H.T.0. zich op het industrieterrein goot vestigen-.en
dot hiermee het [oi[""ifrobleem von vroóhtwogens. in Hol-
,àra [o" worden [óó"ro"l indien B' en W' een porkeerver-
bod hiervoor in zullen stellen i
Dorpsbelong oI !oren el:it voor een dergeli ik porkeer-
;;;il ó"=I"n dé onreilise situotie in ons dorp'

D.K.
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HELP DE KERNWAPENS DE WERELD UIT: OM TE BEGINNEN UIT NEDERLAND.

§o het grole succes von de octie tegen de Neutronen bomrwoortegen
I mil ioen 200 duizend hondtekeningen zi in opgehoord, is'het zoók
om door te.goon net de striid tegen de onmenselilke kernwopens.
Hoe groot de ontrikkeling von deze wopens de looiste ti id is ge-
weest lcot onderstoond voorbeeld zien:
In lf+Q ïgr9n er 3 rrtoocboamen in de wereld. De eerste ontplofte
ep 15 iu}i in r*aArarikoonse woestiin. De proef Hos een succes.
De_tweede ontplefte op.6_cuguetus boven Hiràohino, op een hq].ve
kilometer lrcogÉc. De huidige schottingen voriëren'voà 140.000
tot 24o.0fr) dóden. Dc éerde ontplofte op 9 ougustus boven Nogo-
eski. De schsttingen vsriëren von 80.000 dode; tot meer don
100.(x)o.
Vondoog ziin er meer dsn 40.000 kernwopens in de r+ereld. Elke
4og koren er minstens drie bi i. De meeste zi in krochtiger don \è,-
de boren op Hiroshimo of Nogàsoki. Vele ziià 100 mool-zo zwaaÍ.
llonderden zi in ï000 of 2000 mool zo zwoor. De huidige voorrood
kerrwqens stoot geli ik oon meer don een mil ioen Hiroshimo-
boren. Zii ziin er zo wordt ons verteld, iuist opdot ze niet
gebruikt hoeven te worden. En om diezelfde'reden, zo wordt ons
v-erteld, moeten er steeds meer komen en steeds betere. En oltiid
stqon er "deskundigen" (belonghebbenden) kloor om ons te verteÍ-
Ien dot de "viiond" meer wopens heeft.
We willen gfooÍ, weten hoeveel yopens beide portiien hebben om
oon die ciifers of te meten hoe gevoorliik de "viiond" wel is.
Een voorbeeld loot zien hoe betrekkeliik dergeliike ciifers zijn:
Zolong we-olreen kiiken noor de oontorÍen onÍ.r=é"boteí (v.s.41,
U.S.S.R. 82) of de oontollen roketten die vonuit die onderzee-
ers kunnen worden ofgevuurd (V.S. 656; U.S.S.R. 909) don bliikt
de Soviet-Unie numeriek de sterkste te zíin. wordt-er echtér bij
verteld dot de Amerikoonse roketten veelol zi in uitgerust met
meerdere kernkoppen, don bli ikt de bolons de ondere kont op te
sroon (v.s. S12o'i u.s.s.R. gog).
Veel mènsen hebbén dit doàrzieí en de vroog gesteld of het ooiP
werkeli ik mogeli ik wos oorlog te voeren en" zich te bewopenen en
deze hondelingen in overeenstemming te brengen met christeti ikgeloven.
Hiertoe is het I.K.V. gestort met een compogne tegen de kernwo-
pens. De bedoeling is om oon de gewone mensen de gelegenheid te
bieden om hun gedochten en verlongens te uiten, opdot die kunnen
uitmonden in een gerichte discussie, die politiek von belong
wordt. De kerken zullen kleur moeten bekennen, zeker nà hun
stondpuntbepoling inzoke de neutronenbom. Hetzelfde kon gezegd
worden von politici.
Binnenkort zoL niemond meer de vroog "Wot deed u tegen de kern-
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bewopening?" kunnen ontwiiken. Onder het motto: "HeIp de kern-
*op.hs de-wereld uit; o, ie beginnen uit Nederlond"- zol het I.K.
V.'doorgoon met octievoeren. --In de week von 24 t/n 3'l sept.
zol hieroon uitgebreide oondocht worden besteed, speciool in de
kerken. Tevens zol een vredeskront worden uitgebrocht. Voor in-
Iichtingen en verdere informotie kon men zich wenden tot het
secretorioot v.h. I.K.V. Postbus 8527rDen Hoog. D.K.

Het oI of niet indi iken von de kwelders tussen Zworte Hoon en
Holwerd heeft voorol in Frieslond de lootste ioren nogol wot
stof tot discussie gegeven. Het begint eÍ zo longzomerhond op te
Iijken dot de vroog von het oI of niet inpolderen von de buiten-
dilkse gronden ten koste von de veiligheid goot. - Moor wie mocht

.'{enken dot hier iets nieuws onder de zon is die komt bedrogen
àt. Het oI of niet bediiken von buitendiikslond en het onàer-

houd v.d. zeediiken heefi in Frieslond door de eeuwen heen oltijd
oI moeiliikheden opgeleverd. Een mooi voorbeel hiervon is de in-
poldering von de ooster Holwerder polder. In het ropport wot
"Dep.Stoten von Frieslond" in het ioor 1525 lieten somenstellen
over de zeedi iken in Oostergo en Westergo stoot letterli !k dot
de "Holwerter dycken sint guoder oI die von Ferwerterdeel en de
Ternoorder dycken sint noch guoder". Hieruit b1i ikt reeds dot het
met de zeediiken in Oostergorvoorol in het noorden von Frieslond
niet zo bizonder gesteld wos. In het ioor 1570 nerd Frieslond
getroffen door een stormvloed de z.g. Allerheiligen vloed. Vooro1
in het noord-oosten von Frieslondrin de beide dongerodelen kwo-
men veel mensen door verdrinking om het leven. fn o.dongerodeel
verdronken l5l0 mensen en in w.dongerodeel 957. Ln geheel Fries-
Iond kwomen 2892 mensen oo het leven. Volgens lotere berekenin-
gen welke gemookt yerden oon de hond von gegevens welke ingemet-
seld stoon in de kerk von ltletsloyier kya de yoterstond op 3189
m + MP. fn 1580 werden de ooster en de yester Holwerter polder

,:ngediikt, de Ternoorder volgde lO ioor loter in 1590.0f er ver-
Qond bestoot tussen de slechte zeediiken en het indiriken von bui-

tendijkslond is niet bekend. In het'dyckoge boek" (Riiksorchief
L'den) stoot het konsept kontrokt tussen de verschillende eige-
noors von buitendi iksgronden onder Holverdrover het moken von de
nieuwe zeedi ik ondermeert Concept von sekere orticulen noenvolgen
welotede gemeyne eygners hebben Ionden buyten den zeedieck bynne
den dorpe Holwert en doer omtrent gelegen willen hueren nyeuvren
oertdieck (nieuwen oorddiik) enz. Èierio volgen een oontoi orti-
kelen over de ploots von de nieuw te leggen di ik en de voorwoor-
den, zou men het met elkoor niet eens worden over de voorwoorden,
don zouden er drie onporti idige personen worden benoemd "welcke
betolinge sol geschi ien by de dieck genoete noe groticheyt elox
von syn londen" (wordt vervolgd) - P.Soepboer
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