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Lente ? het lijkt er wat op ! Het staat alleen op
mijn lrn.lender dat het lente is. De sneeuw- en hagelbuien wisselen elkaar af.
Ik zei vann1orgen tenminsta teg;en n1ijn vrol.1w2 11 Il;;::
zoek de kalender 1957 weer op en hang de maand decec:lber
1rveer voor.
En toch ••••• is er verandering te bespeureYi. Ocrc:c'al
vvaar je zieto Er is een drang in alles dat i1iet te -vlee:;_·-·
hot1den iso Geen mens houdt het nteT1v:e leVGD. tegono
(Ell~ jong lev-en van dier en ple.nt îlelc·G on se ··vei"Yrc·:J_<' ·
dering op" Zie eens naar de lac:r~eren in de v.re~- (vvaa:cv::L
schrijft niet eens een l1oer over len~e op Je LJ031·der:~-~i ?
Er is plae,tsrulmte) naar de c::-ocuss01i i11 de tt1i.J.10 E.G~-:~-e
dagen zon met een beetje ze.cht6re lucht en de tvlpen c:taan
in volle bloei.
De 3on 9 d.n.ar is h.et vre.,ch'te:'l opo I1ffa~a1:· e~ :.s êÉ.n ·b:u.:?'_-_;
die nooit een zonnes-Graal te zic11 krijgt 011, c12,a::::> is Ue
naan1 va..vi f;
11

De k: or1ix1gin van de i1acl1-1; 11
Het is een soort cactus 9 lelijl: val'l ..,.i:OorJ.co1ne11 9 [:.18of zij uit een aantal stelcelig'e 9 \'~JEU .. tal tié~e g1:-,Jene sl::..:o.~_;-·"
en gevo.'.'.:'rr~d is" Uit haar lelijko g'estc.l te lcor::-'.:; ""Teri... ao...-_,o:.1d
snel een grote 9 oranjegele lrnop t8 voorschijn; c.~aza oper:b
zich na zonsondGrga120 en bereil::t te middernacl1t ha~r
schoonste 011.tplooiingo Als een heerlijl<.::e 9 g·roi;3 ~ vvitt0
kToon ontvouwt zich de schitterende bloem, en ;:rtort cea
wonderbaar vvolriel<:ende gûur uitn- Doch nauv1eliJk:J pri~ 1.':t
ze in haal" volle scl1o·onheîd- of ze bec;·int J:·eeds te v0J:.~-vi1 al·- (
l;;:en en oin drie :uur in ·de 1~:org3n is &l hé:'va:r he~::::-J ijl<.::~18::.d
voorbij" Haar· v9-r·•.r'1elkte lJladeren sp=celcen slechts ·ve,n "'V".'.)orbijgegane ·vervallen pr2,cht~ een zov..nestrae~l };::•::-ije;t 11 De
l{.011i11gin 1rax;i. d.e nachtn niet te zie110
Deze 11 Ko!lingin var1 de nac~t 9 gevvassen .s:t11 eor1 le-"
lijlce scü1ijnbaaT doT·re pJ.ant 9 l1rengt iedere be .::;01'... ouïiver in
verruklcing a_oo:!:' haar· stralende gla11s ~ haar scb.i t·GerenêLe
kleuren, haar 11eerlijl<:e gal1r" Doch ach, het is àecht2 oen
heerlijlcheó.d -v-an enkele uren.
11

Tie Voorzittero

GIREER!!

GIREER!!
s"v"p"

Uw halfjaarlijkse bijdrage
op postrekening• 62.67.24.
t"n"v"

NLIDAMSTR.A-STICHTING, SNEEK

(

Het blijkt gewenst opnieuw uiteen te zetten wat betaald dient te worden•
LEDEN( donateurs) betalen L 1 ,-- per half jaar.
LID/ABONNE' S betalen fo 4,25 per half jaar (laatstgenoemden ontvangen regelmatig "De '.ifijdamstra Tynge",
alsmede het te verschijnen deel van het lifijdamstra-book)
Er is vanzelfsprekend geen enkel bezwaar het dubbele bedrag voor het gehele jaar te betalen.
Daar het mij nu niet mogelijlc is de postgirokvvi tanties uit te sohrijven, wordt IJ een kaartschrijven toegezonden met verzoek uit eigen beweging te gireren"

U bespaart onnodige incassokosten ad 50 cts per
postgirokwi tantie, als tot afgifte hiervan overgegaan
moet worden, terwijl U mij zeer veel werk bespaart, als
U zelf gireert.
Bij voorbaat heel veel dank
C.v.d.Schoot Azn.,
penningmeester Nij dam-stra - Stichting.
ONTVANGEN

VRIJWILLIGE

BIJDRAGEN

Y().()1: ....11.E>.~. . . Al:IJ'.18.S'l18.,:f'.:f'.~.:rig~f.():rJc1."3 . . .~.:ri ...1..9.51 •

H.N.te A. L
K.N.te A. 11
C.N. te A. 11
P,A-W te D"
H.& S.L.W.
te D. 11
P.H,N.te G"
E"N"-de R.
te t s-G11
G.W,te Il Il

1 ,50
3,-2,50
9,50
1 ' --1, 50
1 '50
2,50

te A, L 0,75
A.J. te A. " 13,50
Zr"I.N A. " 0,50
Il
M.v.E-N,
0,25
te E
A.N.te G. Il o,so
P.S.N.teH. Il 5,50
A.J.V.te
Il
~ c-G"
1 '50
Il
Il
J .H. W,
0,50
C"N"

C.J.N.te A. f. ·1 '75
S"v"E"-·

v.d.Z.te A. 11
R.dG-N.te c. 11
G.A.N. te E. 11
ILN.-·S. te G. Il
W.N. te H. "
0,W,te 1 s-G Il
l'.I"P"B"

"

A.N.te H.

Il
Il

0,75
1,50
1 '50
5,-0,35
1,50
2,50
0,75

19
H.N.te H. f.
fam.V.te K. "
fam.N,te M."
W.P.N. te R. Il
])T,N.te s. il
T.V.-N.teW."
J"K.lif.te

s.

H" YV. te P.

Il

"

4,25
1'50
1 ,50

6,-7 ,50
1 '50
1'50
1 '50

A.G. te H. f.
M.N.-N.teL. il
G.H.N.te o. "
J, de J11i-N"
te s. "

0,25
6,75
1 ,50
1 , 50

J"G"J"v"VI"1 t H.te V,
A.JC-N. teZ.

0,50
2,--

A.V.te s. f. 4,-P.Y.v.d.B.
te L. " 7,50
A.D.-N.te
o. Il 1'50
F.E.N.teW." 1,50
E"L"C"P"-

:r. te H. "

4,50

T o t a a l ' f. 118 65

===================~==============

FIN ANC IE E 1 JA A IiY:E: R S 1,AQ.J . ~. 5. 1,
Op de volgende bladzijde treft U het financieel jaarverslag over 1957 van onze Stichting aan.
Dank zij het zuinig beheer blijkt uit dit overzicht,
dat de noodzalcelijl<:e kosten plus uitgaven voor de Nijdarnstra-Tynge en het Nijdarnstra-Boek geheel bestreden konden
worden uit de ontvangsten aan abonnementsgelden en losse
delen verkoop.
Weliswaar is f. 700,-- gereserveerd voor de uitgave
van het derde deel van het Nijdamstra-Boek uit het voordelig saldo van het voorgaande jaar plus de ontvangen bedra-

(.

gen. aan donaties (resp. contrib11ties) 9 maar zodra genoe1nd

deel verschenen is, komt uit de baten van 1958 de helft
van het nu gereserveerde bedrag weer vrij, om dit opnieuw
vast te leggen voor de te mclcen kosten verbonden aan de te
houden familiedag in 1959 bij de viering van het. tienjarig
bestaano

Ook het Aansohaffingsfonds, geheel bijeengebracht uit
vrijwillige bijdragen, om hieruit buitengevone aanschaffingen als bijvoorbeeld een projector etc. te doen, werd
\
in zijn geheel gereserveerd"

Ondanks het gezonde beeld, wat dit verslag van het
financiële beleid van onze Stichting geeft, zal het een
ieder nu wel duidelijk zijn, dat het absoluut uii(gesloten
was reeds· in 1958 een familie-reünie te houden,
Hoe meer leden, hoe groter mogelijkheden !
Tracht dus nieuwe leden te winnen !
Sneek, 6 april 1958
C. van der Schoot Azn.,
penning;rneester"

F I NAN CI E E L
SALDO over 1956
nog binnengekomen
postje over 1956

J AAR VE R S L A G 1

f. 344,39

"

Uitgave "Nijdamstra Tynge" e,d,
Uitgave "Nijdamstra Boek"
deel II+kosten

8,50

Aan donaties (oontributies)

"

Abonnementsgelden voor Nijdamstra 11
Tynge en Nijdamstra-Boek
Losse verkoop delen Nijdamstra Boek

11

Aanschaffingsfonds

Il

T 0 T A AL

352,89 Donatie "Fryske Akademy"
352,50 Drukwerken
1.241,25 Porti-kosten

f, 2, 097 79

Il

907 ,84
10,-34,50

Il
Il

52,12

Il

22,25

Il

43 ,--

Gereserveerd voor NijdamstraBoek, deel III

Il

700,--

Diversen

Il

32,50 Vergaderingskosten

=========~======•=========!==

186,50

Il

Reis- en verblijfkosten

118' 65

f,

Reservering Aanscha:ffingsfonds

·

SALDO.per 1 januari 1958

"

T 0 T AAL

11

15 ,95
118,65
6,98

f, 2,097 79

==============================~==
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li Q l3. :!! X' s
Hartelijk dank neef Nijdam voor Uw aardig stukje
in de rul:].rielc: "Wat is mijn hobby ?"
Jammer, de andere twee neven lieten verstek gaan,
maar misschien komt het nog, daar ik geen bericht van
hen heb ontvangen.
Mag ik thans ui t.nodigeng
A.Vleer, Harm. Sytstrastraat

18, Sneek

A.Nijdam, IJlsterkade 10, Sneek

o.

(

Nijdam, J. W.l"risostraat 28, Sneek.
De

Redactie.

Haarlem, 16 maart

1

58

Geachte Familieleden,
Via de Tynge van februari 1958 is mij verzocht iets
te willen schrijven over mijn "hobby's".
Een s1Jeciale hobby, liefhebberij, houd ik er echter
niet op na, of het zou moeten zijn, dat, als de tijd en
het Y1eer het me toelaten, ik de natuur intrek, liefst op
de fiets.
Verder doe ik zoveel mogelijk alles zelf, wat er in
huis op te knappen valt. Timmeren, schilderen, kortom alles vrat er maar te doen is. Dit zijn misschien Ylel geen
hobby 1 s in de juiste betekenis van het vmord, maar hiermee wordt toch heel wat van mijn vrije tijd nuttig besteed.
Ook ben ik een liefhebber van schaken en dammen, maar (
helaas is er voor deze spelen. niet veel tijd vrij, maar
dat wil niet zeggeng helemaal niet. U ziet, op deze manier
kun je nog wel wat vrije tijd gebruiken. Vooral dan, als
ik U vertel dat er van de beschikbare vrije tijd nog een
gedeelte moet overblijven voor 1 t Kerkewerk. Ik ben n.l.
ouderling der H.H.-Kerk. Dit vergt ook wel enige vrije
uren, al is dat dan geen hobby, maar noodzaak.
Waarde redacteur en familie, ik hoop hiermede aan
Uw verzoek te hebben voldaan en U een.indruk te hebben gegeven van mijn vrije tijdsbesteding. U ziet, vervelen be. hoef je je nooit. Als je alles mnar met ple.zier en de nodige elan wilt verrichten. Na vr. groeten, Uw familieleden
VJ.Nijdam Wz. en echtgenote
Kloosters·braat 95, Haarlem.
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. (} 11 O.. ... Jll...:i:. . J!f.Q . . :EJ..... :l'!.,
Op 13 maart werd in zaal Bleker aan de Vismarkt een
vergadering gehouden welke·door slechts 12·leden werd
bezocht.·Neef Vleer sprak daar over "Curiositeiten uit
het Verleden", Dit op zichzelf was misschien wel heel
àardig, b,v. zoals Liedslce Wiebren met zijn wel 3 x grotere vrouw en wat voor deze tijd althans wel zeer bijzondere grafschriften enz. enz, ·, maar dit alles stond
zo geheel los en had dan ook geen .betrekking op onze
Nijdamstra Stichting, hetgeen de aanwezigen dan ook niet
zozeer bevrediging gaf, Wij allen verwachten op onze bijeenkomsten iets te horen uit eigen familiekring, al is
dit dan oolt van honderden jaren terug, want daarvoor komen wij toch tesamen niet waar,
Om de familieband te versterken werd besloten om er
gezamenlijk eens op uit te trekken., hetzij per fiets, of
bus, b,v. om te beginnen op een zaterdagmiddag naar het
Noordlaarderbos en daar wat foto's in kleuren dias te
maken waarvoor nio:1t Benes een kennis heeft die in het
bezit is van een toestel en die ons daarmee wellicht
een genoegen vfil doen. Ook Vferd gesproken om dit jaar
(nu er toch geen grote familiedag komt), eens weer de
gehele dag samen uit te gaan en heeft Neef Nijdam als
steeds de fotograaf op onze familiedagen, zijn medewerking daarvoor toegezegd,
Om nu ook in deze tijd van bestedingsbeperking aan
de grote familie-reünie 1959 te kunnen deelnemen, kwam
een enkele op het idee, voor deze dag te gaan sparen,
hetzij in de vorm van verzamelen van Persilemmertjes of
een klein bedrag per maand,
Niets meer aan de orde, sloot de voorzitster d<'l vergadering.
Y~:r:.":L1'1g.YE;Fg.O,.é\E>:r'..:L.'1g

(

l

Vi/ij Groningers e11 Drentenare11 gaan dus sparen voor

dt'l familiedag !
Groningen, maart 1958

H.Nijdam-Smit,

YE'l:r'.E.l+aB.Y.E>J'.'.gaé\€l:r'.i!l(LA i1! s '.1'. :!!:... !:'. D A ]IL,
Op vrijdag 28 maai'"o 1 58 hadden wij wederom onze
jaarlijkse familîe-bijeenkomst in Oporto, Damral: 92.
De opkomst,,,brr !
Hoewel onze voorzitter de Heer Th,Nijdam + echtgenote zich de moeite getroost hadden om van Leeuwarden
naar Amsterdam te komen en hierdoor trachtten do fa.'!li·"'

F A). l!IJ: }; .:IJ. .I E
:J:l. :EJ. ....1:?: ....:!=
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. """"
D.V. de 21ste maert hoopt
lis leave Beppe

Met blijdschap en dankbaar-heid geven wij kennis van
de geboorte van ons doch~
tertje en zusje

C
L
l

ANTJE WINIA-FEENSTRA

GEESKE

to Heech har 95ste jierdei
to bi-tinken.

P.Nijdam
T.Nijdam-Maat

De Beppesizzers

Afke .en Pieter

(

Haskerdijken, 11 jan. 1958
Rijksstraatweg 44

THEU1'IT S NIJD.All[
en

JAN VENINGA
en
ANTJE WI.JNJA ..

J ANTSJE JONGETu1A
j

j

dagge to wi -.rten, dat hj a
fán doel binne to boaskjen
op woansdei de 26ste fan 1 e
sellemoanne, middeis om 1.3
1, 30 ûr.e, op i t gri tenijhûs
fan Hinnaerderadiel to Wommels.
Tsjerklike bifêstiging middeis om 2. 30 ûre yn 'e Ned;
herf. tsjerke to Wjelsryp,
troch de rju earw. hear ds.
S.Kooistra fan Wjelsry-p.
Nijehoarne 169A,

; hebben de eer, mede namens
i wederzijdse ouders, kennis t
l te geven van hun voorgeno: men huwelij)ç.,waarvan de vol' tref-.Jdng D.V.zal plaats heb! ben op dinsdag 25 maart,
'' om 2 uur ten Gemeentehuize
~ van Wymbritseradeel te
' Sneek
J KerkeÏijlce inzegening om 3
! uur in de Ned.Herv.Kerk tr
i Uitwellingerga door de Yfeii eerw.Heer Ds.Jhr.C.v.Eysinga

1

Wjelsryp, Yleste:®.n 5,

! Oudega (VI,) 179

!

;
'

i

i
l
'
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!.:"::"::::::.
j GEBOREN:
AAGJE, dochter van:

i

Freerk Ylijnja en
Stientje Terpstra
Sneek, februari 1958

twelling!:~~t ~

Ui
4 9 58
i toek.adres:Spanjaardsstr.19,
Leeuwarden•

!· :··

aÊiióiiÊïi~············

·················· ................. ""............... '

! i

FRANC~SCUS

PETRUS
zoo11. van~
".""",, J •. E,Fleer en E.R.M.de Vries ,
Boyl febr. 1958
!

i]

HO"m•••••••'"''"'''"''""..,"''n ... "••••••H•••H•HHOOO•"••o•••••-•-·••"'"'"H•••n••••"''!!,,".,," __ ,",,,,,,,",",",,,,,,,,,,,",",,,,",,,,,,,,, ... ,",",,,",,_",,,"_,,",,,",,

TEN
Op 2e Paasdag is in vrede 011"Gslapen, in de ouderdom van 86

oed fc>i:'.stoar· noch tigo 11.om-

ls lis leave frou, mem, slrnan-

jaa:r~

·1n en bep:pe

011ze lieve moeder, be-

buwd-,gràot- en overgrootmoeder

Ali!NIGJE POSTMA

HITJE NIJDAM

'e aldens fan 67 jier

sedert nov. 1918 weduwe van K.F.
Ringnalda.

'ou, 11 febrewaris 1958
H.Nijdam

Sneek, 7 april 1958

Idaerdi
de(lTries-Nijdam
de ries
Roardhuzum:
Spijkstra-Nijdam
Spijkstra
Grou,Hoflani
}LNijdam
Nijdarn-Kalsbeek

IJlst:
·S.Groenveld-Ringnalda
K. Groenveld
Oppenhuizen:
K.Sohouwerwou
F" Schouvrervrou-VJiE3rsma

De rouwdienst is bepaald op vrijdag 11 april om 1.30 uur vanuit
de Herv.Kerk te Uitwellingerga.

Vliu1;vert~

Schuurmans-Nijdam
VJ, S.:huurmans

..

en beppesizzers

Overleden'

,untsjinst sneon 15 febr.
1 1 ûre yn 'e menniste tsjerte Grou; dêrnei biïerdiging

REITSE NIJD.AI\lî

."". "". "."."""."."."".".". .""" ....."."".""...". . "....

:TROUl'ID:

(

oud-notaris
Wommels, 11 december 1957
i

.··

';:==========~

GETROUWD:

!

KLAJ,s VLEER
en
SAfqDERRINA VAN DIJK

J\LBERT S. VIIENIA
en
TJITSKE R,JAARSMA

.Nicolaasga, januari 1958

Sneek, februari 1958

....
""..".""..
.".".. " .. ".". ." .""... """ .."." .."" .." ...."."" .." ,..
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:TROUl'fD:

JAN VAN GELDEREN
en
LUCIE M. VLEER
ure, februari 1958

1

GEBOREN:
JOHAfqNES
zoon vang

A.A.Fleer en
A.A.de Vent
Vinkega, januari 1958
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lieband te versterken, schitterden+ 3/4 van de amsterdamse familielede11 door af\Yezigheid.
Zand er ovêro

Amsterdnmmers, Häärïëiiiiiiërs~-Hilversummers 'en waar
blijft Hoorn?). Alkmanr, was vertegenwoordigd en andere
plaatsen die hier niet genoemd zijn, we spreken nu af: een
volgende keer beter !
De vergadering die' door 10 familieleden werd bezocht,
had niettemin een gezellig verloop. 'Na opening nam de voorzitter Th. Nijdam het woord en sprak over het wel en wee
in onze familie Stichting. Vooral het financieel gedeelte (
blijkt een zorgenkind te zijn, vandaar dat de derde aflevering van 11et Ii.fij.dru11s.t1"D,-boel<: nog even moest vvo1"den ui tge-

steld.
Hierna hebben we nog enige tijd in gezellige kout bijeen gezeten, Te .± 1o.45 uur sloot· _de voorzitter de vergadering en ging· ieder tevreden huisvvaartso

.
K. Nijdam.
- Van Hoorn bericht ontvangen van verhindering
Red.
Yf?:!:t:>lê:g Yf?:J'.'.gs.i:l,<e>:c:i,i;ig . '..".. ::: (l
In

11

l:t !l: Y :!'!. ~T. ..fl 1\,

Cl. l.'J

!

De Haard" vverd op 27 maart j. le- een vergadering

van onze Stichting gehouden. De belangstelling van onze
familieleden uit den Haag en omgeving voor deze bijeen-

komst was groter dan vorig jaar. De opkomst kan echter altijd beter.
Even over achten opende de plaatselijke voorzitter O.
Wijnia _de vergadering en heáte alle aanwezigen van harte
welkom. Daarna gaf hij het woord aan de alg._voorzitter,
T,Nijdam, die voor deze gelegenheid uit Leeuwarden was
overgekomen. Deze stelde voor allereerst met de rondvraag
te beginnen, Uit de beantwoording van de vragen dooi" de
Voorzitter uit Leeuwarden, kregen de aanvrezigen een duidelijk beeld van de moeilijkheden, vraarmee de Stichting heeft
te kampen. Vooral de financiële zijde bleek een zwak punt
van onze Stichting te zijn. Eén lichtpuntje was echter do
toetreding van neèf D. Nijda.m uit de Berenrade 9 tot onze
familiekring.
In de voorzitter uit Leeuwarden sohuilt echter ook een
humorist, Door het. op komische wijze vertellen van eigen
en z.g. buurmans belevenissen wist hij een gezellige sfeer
te scheppen, zodat enkele aanvrezigen "loskwamen" en hun belevenissen vertelden.

v
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Voor men het wist, was het tijd om weer huiswaarts
te keren.
Mink.
Dat deze vergadering door een groter aantal leden
v;erd bezocht is te danken aan de neven Wijnia en Mink.
Alle leden zijn door hen bezocht en opgewekt de vergadering te bezoeken. Hartelijk dank
de Voorz,

q g Q ?' J?. Y.. J?.I.! q A. P., 1!J g :r:

~

9: . '.J:: :g: . A M. ê .'.J::

1!J ..I.!. P..

4_J111,

Misschien kijkt U ietwat verwonderd naar dat bijvoe-

(

(

gelijk naamv,roord "grote"" Grote ve1--gaderingen zijn 1ivij in

onze familie-vereniging niet gewend, Zou dit nu in Amsterdam wel het geval geweest zijn ?
Degenen,die zich op 28 maart de tocht naar het Damrak
getroost hadden zullen zich misschien nog meer verwonderen, Aanwezig waren in de eerste plaats onze voorzitter
en Z1Jn vrouw uit Leemvarden, vervolgens acht Amsterdammers en tenslotte nog twee provinciaaltjes uit Alkmaar.
Was dat nu een grote vergadering ?
Toch handhaaf ik met volle overtuiging het woord
groot. Groot behoeft niet altijd te betekenen een groot
aantal. Groot is iets anders dan talrijk. Groot behoeft
ook niet te betekenen gewichtig. Het was een heel gewo· ne samenkomst van een matig aantal familieleden in een
sober zaaltje en een zeer eenvoudige agenda.
Maar groot was deze samenkomst in die zin, dat een
aantal mensen, welke elkaar niet of slechts oppervlakkig
kennen en wier enige verbondenheid ligt in de afstamming
van eenzelfde oud-vader, die enkele eeuwen geleden leefde,
zich daar van het begin af als bij elkander behorend gevoelden, Er was een gulle lach, soms een ernstig beraad,
door alles heen een prettige stemming.
Onze voorzitter, als ons aller vader, bezorgd over
het welzijn van de Nijdamstra-stichting, liet iets zien
van de vele vragen, welke zich voordoen bij het bewaren
van de eenheid in een familiekring met zoveel heterogene
neven en nichten. Het is dikwijls gelijk aan een groot
gezin, Jan, Piet en Marietje, of als het in Friesland is
Lolke, Wytze en Sjoukje zijn het niet altijd met elkaar
en de andere broers en zusters eens. Maar als het er op
aan komt, dan komen ze toch weer bij elkaar. En het is
vaders, of in dit geval des voorzitters, taak om op het
juiste moment zowel het verlossende als het beslissende
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woord te spreken.
Dat het onze voorzitter verder ook niet aan humor ontbreekt, bleek uit de verhalen over zijn leerlingen, welke
hij ten beste gaf. Een van deze verhalen heeft voor schrijver dezes nog een zeer corrigerende conseq_uentie, Doc)l dat
komt stral<s nog wel.
Misschien zeggen de niet-aanwezigen nu: "Was dat nu
alles ? Blij dat ik er niet geweest ben. Ik kan mijn tijd
beter besteden ! 11 Inderdaad dit is alles, wat er ever geschreven kan worden. Maar in al on!!e Nijdamstra bijeenkomsten is altijd iets, dat zich niet laat omschrijven,
dat U moet meemaken om het te knnnen waarderen. Daarom heb-.
ben de afwezigen beslist ongelijk, indien zij zich deze
(
rustige gezellige ontspanning in deze onrustvolle tempoversnellende tijd ontzeggen.
Er zijn ool< nog enkele familieleden - Nijdarn, Wynia,
Vleer - die nog geen lid zijn van onze stichting. Ik wilde wel, dat zij dit eens lazen. Zij behoren er ook bij.
In .Amsterdam werd geen Fries gesproken, Dat moeten de
in Friesland wonende neven en nichten ons niet kwalijk nemen. Vle vreten zeer goed, dat we van l<'riese stam zijn en
houden dit hoog. Maar wanneer men voortkomt uit Nijdams,
enz., welke reeds enkelr geslachten buiten Friesland wonen, hoe zou men dan nog het Fries beheersen ? Des te meer
is het nodig om door middel van onze Nijdamstra Stichting
de onderlinge band te bewaren.
Het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan. Dat
bewijst onze Amsterdamse - Nijdam met zijn vrouw, die bijna 50 jaar in de hoofdstad woonden, doch ilie nu het voornemen koesteren naar het heitelan terug te keren. \7e zullen
ze in on.ze Noord-Hollandse lering node misse.no

Het verhaal wordt lang. Mogelijk zelfs te lang. llliaar (
twee dingen moeten er nog bij, omdat ik dit in Amsterdam
beloofd heb.
Het eerste houdt verband met een der verhalen van de
voorzitter. Ik doelde daar hiervoren reeds op. De voorzitter had verteld van moeilijkheden, vrelke de leraren wel
eens hebben met hun leerlingen. Ik maeJcte toen de opmerking dat leerlingen .ook wel eens moeilijkheden hebben met
hun ouders en vertelde het volgende verhaal:
'Een jongen van de Middelbare Handelsschool moest een
paar zalrnnbrieven schrijven. Zijn vader, directeur van
een grote spaarbank, zou hem daarbij helpen. De jongen
leverde de door vader gecorrigeerde brieven in en kreeg
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van de leraa,ro

(

~"

o"

"een vier !

Daarbij vertelde ik, dat il< miJn dochter ook geholpen
had en nu vol spanning. de re sul tat.en tegemoet zag. Welnu
.Amsterdammers, lach niet om mijn leed, mijn dochter kr.eeg
••••• een vijf !
Mijn oproep tot vacantieruil in de vorige Tynge had
tot nu toe weinig resultaat. U hebt het toch goed begrepen, wij beslissen niets ! De beslissing blijft geheel
aan u. 'Nij doen niets anders, dan de adressen met e)kaar
in contact brengen. Angst, dat Uw kinderen in een milieu
komen van een andere godsdienst dan de U-7e, behoeft U
dus niet te koesteren.
Gevraagd wordt voor één stadsjongen van 13 jaar en
een stadsjongen van 12 jaar een verblijf op een boerderij. De jongens wonen in Noord-Holland. Ze zijn Gereformeerd. De periode is van ongeveer 20 juli tot 20 augustus, of een gedeelte daarvan. Betaling van een redelijke
pensionprijs is geen bezwaar.
Wie willen er nog meer meedoen ? Lees de voorwaarden
nog eens in de vorige Tynge en schrijf dan aan
H.Nijdam Lzn.,
v.Everdingenstraat 1,
Alkmaar.
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Een ambtenaar is toch maar een vreemd mens. Ik zie
hem daar staan achter het lolrnt. Hij hoort een naam,
grijpt een kaart, noteert de verandering en bergt die
kaart weer op in de kaartenbak.
Dikwijls zonder enig medeleven noteert hij. Het kan
ook niet anders.
"En U 9 ineneer ? 11

Overlijdensbericht; ••••• vrouw ••• oud. De man wil nog
iets zeggen. Het is voor mij nu hopeloos geworden, meneer ! "Dat begrijp ik", zegt de ambtenaar, doch meer
komt er niet. Wie is er nu aan· de beurt. Bericht van verhuizing. De ambtenaar zoekt al weer in de kaarten. In
die tussentijd vertelt de mand voor het loket aan de andere wachtenden: "Geluld<ig, eindelijk een huis. Er woonde een oud echtpaar in dat huis. Nu is de vrouw gestorven." De ambten.aar hoort het laatste gecleel te van het gesprek en denkt. • • • 11 1 s U aan de beurt mevrouw ? "
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Echtscheiding.
"Ja meneer, het is geen leven meer met hem." De ambtenaar noteert. De volgende: Opgenomen in een Rijksyrnrkinrichting. De vader: "Je moet er niet.aan denken, dat ons
dit moest overkomen.n Zo gaat het door, tot het loket gesloten wordt.
V/at een tragedie. Neen, dat alles staat niet op de
kaarten. Daarop staat alleen het allernodigste. Maar elke
kaart heeft een geschiedenis.
'ilat een verdriet, wat een leed, of dacht_Q dat elle< overlijdensbericht geen geschiedenis had ? Het betreft dan
vveer een kir1c1 9 on1gek:omen bij een

vei'"'lceersor1geval~

dan een

jonge moeder, die juist haar eerste baby ter wereld had
gebracht; dan een man cp leeftijd die steeds in angst en
spanning heeft ge.leefd om zijn om zijn kinderen.
Of dacht U dat elke verhuizing geen geschiedenis had?
Wij iiiëiëtën-veÏ verhuizen, want het was altijd ruzie met
de buren. Mijn vrouw is er zenuuziek van geYmrden, cf het
was de gevreesde ziekte van een zonloos huis.
Of dacht U dat elke opnam& in een Rijkswerkinrichting
geen-geschiedenis had ? Hoort u maar even naar de vader.
"Hij Was altijd zo goed voor ons, maar •••• hij had veel

(

g·eld voor· zichzelf nodig· 9 of eig·enlijl<:. vooi-- zichzelf inaaro"

11

··,

Of dacht U dat elk0 echtscheiding geen geschiedenis
had ?-ü-wëët-wel beter. Op de kaarten van het bevolkingsregister stB.at het i1iet 9 maar luistert U .eens ne,a.r het
leed van Uvr buurman, Uw collega, Uvr vriend.

De ambtenaar kan op deze dingen niet ingaan, die heeft
een taak. Hij moet de wachtenden zo spoedig mogelijk helpen"

Maar gij ?
Ik vr:i.l U nu iets vertellen over me zelf. Mijn vrouw
vvas opgenomen in een zieke11huis" rJij hadden al 11eel vrat
meegernaalct en tocl1 bleek deze opnan1e vveer nodig" Da11 l<:an

de moed je wel eens in de schoenen zakken. "'a een van miJn
bezoeken aan mijn vrouw, rolde de auto ve.n de prof., die
mijn vrouw behandelde, mij voorbij. In he·c voorbijrijden
riep hij me toe' "Het gaat goed met uw· vrouw, meneer N,"
Ik vlas niet enthousiast hierover en antwoordde niet.
"Vindt U ook niet ?" riep de prof. nog. Toen kreeg ik
er met moei te

11

ja" uit"

Op een avond toen il~ bij mijn vrouw op bezoek was,
kwam de prof. Eerst enige vragen aan mlJn vrouw en toen·
tot mij: "Meneer N., ziet U wel goed om U heen?"

\
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Deze les zal ik nooit vergeten. Hij wist, dat ik in
het ziekenhuis veel ellende gezien had, doch dat ik nu
lJBzig vvas 9 me blind te staren ·01) ·éigen leed en geen oo.g

meer had voor een andero
Wie het leed ziet van een ander, begint iets ta
zien van de geschiedenis die elke mens in zich draa5t 9
en mot zich meedraagt.
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die meende dat het recht aan zijn zijde was en tot het uiterste wilde gaan. Op 19 December 1761 kwam het vom1is. Adam verloor, moest de proceskosten betalen met nog :fo 25 ,boete.
_:.·.vvo1--dt vervolgd"

BESTUUR

N I J D A !\! S T R A

S ....T ....I".".. C H T.........
I N•.... G.
""

""

"."

Voorzitter: T.Nijc1aüJ 9 Coornhe:rtstraat 12 9 Leeuwarden
Tel. 05100-22167
Secretaresse' M, H, Nijdam+Nijhol t, Robert Kochstraa t 21 ,
Leeuwarden.

(

t
•

Penningmeester: C.v.d,Schoot Azn., Leeuwarderweg 63,
Sneek, Tel. 05150-3028

1
1

Vice-Voorzitter' F.Tsj.Vleer, "Op Honk", Hardegarijp
.
Tel. 05110-435
.
Leden: Mevrouw P,Agema-',7ynia, Stationsweg 18, Dokkum
MevromT H, Nij dam-Smit, Pa terswoldseweg 13 2b,
Groningen
:Dffo P. ;·-_:ienia~ b/d brug 43 ~ Follega"

POSTREKENING: 6267 24 t. n, v. de penningmeester der
Nijdamstra-Stichting, Sneek
ADJ\ITNISTRATIE: 2e Beukenlaan 6 9 Apeldoorn
REDACTIE: Coornhertstraa t 12, Leeuwárden.

(

