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DLt blad wordt niet uitgegeven door
àét nivon, vatrdaar ilat hei ook alleen
onder nlvon-lodcn verspreid lvordt.
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Dit blad pretendeert te zijn: nÍets
(ond.er protest van ?)
Een groot deel van het'b1ad bestaat uit
een prijevraag. De niet ondertekende
stukjes behoren op d.e een'of andere mani.er bij eni6e ex-redahtiéIeden van een
bI.a.d., dat allang niet meer bestaat, genaamd Aktie.
Aan tLe trouwe lezers van dat blad ls nu
de onmonselÍjkg taak opgelegdomde juiste
nanen onder de stukjes te plaatsen. De
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raadpleeg dan H. de Boer
consulent van:.
dc vercniging tot bchoud van het
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Tevens maken wij hierbi-j van de gelegen-
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heid gebruik onde gelegenheid voorbij te
Iaten gaan q een gel.14kkl6 .nleuwjaar te
i.
ulensen. .
De

nanen vair de redaktieleden zijn bij

de

redaktier bckend.
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God

+ aanhang

hebben lirreer enige

prettige kerst-

Heerlijk gegèten, heer:
lijk gedronl<en bn naar believen hàer. Iijk gegcild.
Opvallend verschj-jnsel i.n deze clagen
is wel dc overvolle kerken.
i,Ícnscn ciie een jiiar lang nict 1n .een
dagea- gehad..

Toen de laatste i<luiten van het

vemotte dei<sel- werden afgeschraapt,
vluchtten de torren en spinnen de
kist in. Eén slag met het breehijzer
lvas voldoende oi:r een v,ralchelijke ver*
rotti,tgsgeur te doen opstijgen. i'Tadat

het cleksel heleiiraa|

1:1:ggeslagen \ilast

l'rerd d.e Eeur zo doordringend dat l:un
iilagen spontaan de boorenl<ool- ilet
rvorst aan het liik offerden. De laat-

ste restjes lcessensap sijpclden in de
door cle lvorroen gegraven gangen in het
verrotte lichaain. fw;:e handen braken
dc noncl van het I:LjI< opcir. Het l-'raken
van de uitg:brohen goudcn Nanden vef.brak de strlte op het kert<hof . De
buit vcrdlveen iitet eniSe stinl<ende
vlcesresten i.n een plas'lic broodz:akje. De stank werd gesiiroord in vochti.'
ge aardkluiten. ,Sombere voe ts';appen..
.1.. i
.A1lcs wat ac.hlerbleef !ïa§ .
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God gelovenrhalen hcm nu weer van

stal . Op rieze nensen i.ri1 i-k nog even
.."?T*gi ingaan. :\an de regcliuabigc
kerkbezoekcrs wiI ik vcrden geen
woorden verspillen. Dic- menscn
''
Sijn
1:
' - "'-: ':
I
':niet meerUc redden. "lien jaar lang
word.t door de mense,n' van de ëerste
categorie godsdicnst ervarcn als onzin; wat h,;t ook ig, niaar:inet lierstmi-s gelooft men lllotscling v,rel weer
in eea zcl<ere Jezus en eel1 maagd
I"iaria. Dcze maagd }larÍa, onbevlekt
ontvangen had. overigens 4 kJ-nderen. .,
Dankzij dci:c groep nensen Ís kerstmis voor tlc i<erk hetzelfde al-s lrat
sint,crhlaas voor de rtridcienstand iu. .'
Itret verschil t.usscn sj-nterklaas en
jezus is darn ook dat de eerste cen
dag in hot jaar en de tweecie eitkele
dagen in het jaar lvcrkt.
Dezé .groep lrankzinnigcn houdt een
bcl-acheli.jli apparaat van lJause[, prë+.
dikantcn, dagsluiters en aanverwante
verstandsvcrbijsterdcn iir stand.
Ik irrens hun dan ook een niot bijster
gelukkig lg72 toe.
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Gi.steren bqeloot ik Ín noijzelf, af te da1en, Doel van de reÍs was mijn eigen ziel
ïk kan u melden dat ïk niets gevonden

,

h-eb, Een ,vreemde zaak,
ïk zeg u d.at ik niets gevonden heb, maar
terwijl ik dat zeg, komt bij mij de gedachte op d.at ik totir oyer iets zit te pra-

ten. ïk zit namelijk over niets te p.-.r:
ten.
Bij nader inzien is datgene wat'ik gisteren vond dus toch vrel dege1i.1k iets.
Konkr'eter gesteld. is niets dlrs iets.,
Bij herlezen van dit stuk kom ik tot.de
kónklusie d.at ook dit weer niets"*u:
'
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wat is er veel onrecht
de vrereld., fn Vietnam vechten ze rrog
steeds en in Laos en Cambod.ja ook.

Ik
in

d,enk ,i're} eens

Kunnen d"e jongerèn

hier niet iets

tegen

doen?

Het is d.uid-elijk d.e oud,eren doen het niet.
Mijn inziens begint de wereldverbetering
met jezel-f en 'i-n eigen woonplaats,
Ja, ook in je eigen d.orP kun je wat
doen, ïn i,,,Íolvega €.o, k&rt bv. het Nivon
eién belanpijke-rol vervullen in d.e voorIíohting en he.t organíseren ïan diskusIt[et d.eze avonden zouden we misschien
een mentalÍteitsverand.ering kunnen be-

werksteLligen. De me.nsenmoeten and.ers
gaan denken. Het vrorC.t nu tijd. d.at wij
_

àens rekerring gaan houd.en rr,et di-e 6Oi'"
var: de.ïrere1'd'bsr'olking d.ie door onze
hebzucht nog geen menswaard.ig bestaan
kunnen 1ijd.en.
ITivon- j ongeren-\rrio lvega staat a1 tijd. open
om id.ee'én te helPen uitwerken,
I'ltil je meedoen? Neem eens kontakt op
met: Hans Dijkstra

Beatrixstraat
1{olvega.

aaoaaa.aale.

bijei:nkomst.

Gisteren is er een vergad.ering gehouden
met een groo'b aantal orga:risalies uit
'iíolvega en omgeiring. De presentielijst
vermeldde":g;àc de volgend.e namen:'
Gris belijke' Boeren- en fuind.ersvereniging
aíd^eh_ng trflglvegd en omstrek"+ (zij d.eelden mec dat de naallt Tuinders moet verdwfjnen orndat d.eze tak van':r onze dierbare
maatschappij is uitgestorven -. Leve de
,\ de b:ljartklup rrDe l-akenscheurÍmport),
dersÍr, de sleuteiklup trDe ruilsleutelrt,
het komit 6 ter voorbercid.ing van d.e
Sinterklaasi-ntocht on zelfs bejaard.enklup uDe oude zoryn'vras vertegenwoord,igd
docr de voo:r onze streken zeer bekende
mevïouïr Coedhei,d., die in een rolbed. vrerd.
binnengebracht
i{et gaat te rrer ecn ÍeCere aanr,vezi65e hi.er
te'vermelden.
Het doel- van de avond. vras zich te beraden
ever d.e zorgelijkc toestand van diverse
plaatscli.;kc kaiólic,;icrs. D'c komt mecle
zo blecli op doze bijocnkornst, doord.at
velcn uÍt d.eze vergr:íjzencle bevolking
gecn'fut meer hebben lets te organÍsererr,
Da.ardoor coli'heblre:r d-e kafóhouders minder i-rrkoms-l,c.l: verl<lregen. (zaalhuur, verbruil,tc kcn.;,rmpties ).
Nae-si clit aspekt vrerden cliverse gebeurteni-ssen besproken, die korreleren met boJrengeno emde ontvrikl< eling"
Xhr. M Zak, inspekteur van politie, ver\rrees naar het ioenemende vandalisme,
vooral onder d,e bejaard,en, Dlir" De Zak
weïd aangevuld. door zijn ad"jud.ant, die
meedeeld.e d.at deze mensen hun agressi*
viteit op deze wijze moosten af,reageren,
Ook het stukgooien van een ruit lij de

burgerecstr:r d.oor drs, dhr. P. (toch

I
-"t

cen

zeer vooïaanstaand. Í'ig3:.u:: in tr'Iolvega! )
verkreeg vcef aarrdacht"
Dlrr. inz:-cltt, narlens o.e vereniging voor
instandhouding van mollenr, merkte op d.àt
het eigerrlijlc de schuld yè1n onze gemcenteraqd is, omda.t juist zij het ve::enigingsleven niet stimuleren, integendeel zelfs
op gemeenlijke wijze beknotten! Hij deeld.e
mee nog urel enkel-e kland.estiene' ga^ngen
te kennen om invloed uit te oef,enen op

het gemeentebeleld.'

toen in besl-otenheid
voort6lezet ( uiteraard zond.er de politieafvaardiglng) .-n erwerd. een taktiek uitged.acht orn met onze eigen agressiviteit
het gemeente .-huis-kollege-bestuur-raad.
De vergad.ering :werd.

eens ouid-c1ijk te onder6lraven, Dank aan
onze d.,:inolrratic !.
De vergad-c::ing rarerd. na midd,ernacht in aIl-e laze:heid. (velen had.den iets in te halenl) besloten d.oor d,c gesprekslei-der,
dhr" Voorzitter d.ie een welthuis l'renste.

Dë'sdbiCktieve notulÍst,

Pascn i.n rihi cago
De neonlichten rríeerkaatsen op

het nat-

te asfalt:. Door de lump dwaalt een oude
negcr. Uit de openstaande. deur van een
irroeg }-Jinkt het gelui-d van een ramnelende piano. Het schorr:e schrecuuren van
een drqnkcn kercl veriaengt zich met hct
schelle lrijssen van een slonzi.g vuijf .
Iíi.J loopt verder"
,

Uit een clonker steegje haalt hij een
hicrvoor klaarstaan<i vuifnisvat en sleept
het na.ar cle geelachtige lichtkcgel van
dc lairtaarn op de hoek van d-c straat.
IIij 6aat zittcn en vist uit 4ijn viczi6e
borstzak cen moirdharmonika. De hartverscheurende uithalcn doorborcn dc stil-te.
.

lfij si:ee1L de

bl_ues

De neonlichten v.rcerkaatsen op

Ih fictste l-a.atst vrlecr ccns door Wolve6a.
Iederecn hent icdercen hicr bijna.
Daatdoor is hc'i dc,rlr itlolvega ook $orps.Gocd, Íii fietstc dus door hct dorpsc dory
Ben ik daar tcr hoogtc van Paulidcs gckomen DUE J-inlisschuintcgenovcr Van Schoot

en rechtsschuintcgcnover Hicilstra )

en

rijdcn mc in dc grotc policecar twcc, ja
juÍst, trvec agentcn achterop. (julIie
kent ze t;risschicn lvcl , Turlistra cn Van,
Dam, tenslottc gocic kcnnisscn van mij).
Zc rcdcn nij voorbÍi cn voor iiax S1agcr.
stoptcn ?,e cn gaven inij bcn tckcn hctzelfdc tc docn. Dus daar stonden nc dap,
tv'lee lrsterlie rl iiiannen cn eol nictsbevrocdendc fictscr.
ItZo jongcmen (cl-c d-ag dao.rvoor nocillldcn.ze

hct nat-

te asfalt. Door de slurop dlvaalt ce:t jitar
gcr bebaarde jongei,iarr. Uit dc openstaande deur yan cen kroeg kli-nht hct gcluid
van cen ranmcleirde ltiairo. I{et schorre
schreeulvcn van esn l<erel vernengt zj-ch
npt het schell_e.lrrijsen van ecn slonzig
wi-jf , i{iJ loopt vcrd.er.

fn hct cloirl<erc stccgjc mcrht hij dat
hct vuilnisvat vc.rdr,rcnen is. Iïij paht
het rcservcvat cn elcept hct naa-r de
6cclachtige 1Íchtkc5c1 van dc l_anbaarn
op de hoek van clc etra.at. Hij gaat zitte,r cn vist ui-t zíjn v:.ezi-6e borstzak
cet:. gitaar. De hartverscheurcirde uithalen van het instrui:rent doorborcn ile
stil-te.
;d-j spelen de bl_ue§ ...ro.r

Hct linkeracht cruitrjj fi-ctslaiap j c .

l!Íj nog bÍj mliir voorne.am), jouvit linkcra.chteruitrijlarirpjc doet hct nict. rr
'. ! 1l! ! !1! !
dirckt kunt toaken,

Nou..vraag i]: ic toch.

j:, hct nu lict
dan raoct jc ae.n on6. . . . . it1 iiTou, dat
dreigeiiicnt hoordc i-j-. a} :liet tacer.
Door :notic gctroffcn, viel ilc naast
hei rechterachtcruitrljl -'i:Ip jc -1c'.r cn begon haastj-g tc prutsclcir. Gcdachtcn vol
r?A1§

veroirttvc.ardiging vl-ogcn door mijn hoofcl.
l,'loct i1.. cia.n sor,ls als ecrn hanswo:ist op de
ficts ::ittcir cit 'Uc6clijk dc .Ichtcruitr.rjlanrpcn cn hct spakcnlampjc var' hct voor'-

lvicl }íunncn z,i-cn??li Dic gabbcrslll
Qnrecht }<cnt s;r:.;n Srcnrjcn.

Ík na cLln ltwarticrtjc in dc 6alten
krccg d.lt ilt irct de vcrliccrclc lcrrnp bezig
IvaE, l.atcn c1e a-gclltcn nog stccds lra.rmpjcs
in hun car tc liachtcn. I]" verrvisselde dus
cn znt c.n pooc met dc li-iLlicracltteriutriJlamp ic frutsclcn.
j
To cn il< bjin":. raijn Iiirl-'c ri.'cht eruitrijlanp e
gcret;erccrd. had ( rk b<;n na.i:ra-ljjk uoga.l
tcch isch) blcc}: dat cr 66n schrocfjc
ovcrblci f
Nou ja-, dc bcstc tcchnicus
Ie.at i'tcl cuns ccn schrocf jc
Toen

va.Il-cn

1
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+++ wel-k hout gebruiktr nen voor houten
benen ????,. r. í,.. kreupelhout.
,+++ tciei''ze ai1.èdn'wàí"o, spoolcten' ze
vee]- uit. i{aar iriet zodra papa
. kwam .of zc spooktcn alfcs l/ïeer aan.
+++ Gqef ,me

dë hand, 'zei-

de man.

Ih ben 6ce-n paard; zci de vrouw.,
+++ GRIM{IK of .GRII{JIJ
,:
+++ rten uoet een gegeYen vrouïI niet aan
de mond ruiken.
+++ zeg, wat hcb iii
ecn urile poten
'naài Geen: wolcier, ik ben ook twee
jaar oudor. dan jij.
+++ een onderwLjzer j-s een schiinheilj.ge
flat spo cper.
+++ nen moct cen Segeven nan nj.et aan
de zak voclen
+++ :r.l heeft natuurlijk aI begrcpen dat
wij hcleroaal ecn lnloord als kut niet
" kunnen plaatsen
:

,+*+ betaalbhequcs zijn toch voordcliger
- +++ het levcn begint bi.j twaalf
+++ uur rvcl- te vcrstaan
++* het is gcön gocde haan dic vet is
+++ nu'tr"r6 \,ïcsting (fr6; ondanks clrukke,.rverkzaamheden wccr tot de redaktÍ.e J.s toegetrcden, wil1en wij hem
hier:vanqaqn qqg hartelijk wellcorn hetcn en hopcn dat zijn windcierenrl
.. periode voorgoed voorbij is.
+++ het .l'rordt t.i-jd. voor ccn tekening '

+++ zo dat hebbcn wc ook tïeer gepiept
+++ haerel , zeg, da,s ccn lerrk sjaal{je
jaja, cen asosjaaltJe
+++ Àj skiet rn inoet tn,
moej op de plee lvclen.
+++ tve zj.jn in Friesland geweest!
heb je ons gczien?
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