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- 61 WIJ. HEBBEN HAAST.
Zomaar ineens, op een gure avond in september, herinneren wij
ons de haard. ·
Hij heeft de zomermaanden netjes voor de schoorsteen gestaan,
regelmatig werd hij gestoft, maar verder was het een vergeten
exemplaar. Wie heeft in de zomer belang bij een haard.
Nu opeens brengt de onbehaaglijkheid van de herfstavond ons hem
in herinnering.
Morgenvroeg direct de smid opbellen.
De schoorsteen moet geveegd worden.
Geen.uitstel!
Dé kolenboer moet zo spoedig mogelijk kolen brengen. Begrijp
toch, wij hebben haast!
Na vijfmaal bellen komt een.paar dagen later de smid, erg overspannen, mopperend. De schoorsteenveger is telefonisch bijna
niet te bereikén, U kent de "bezet" toon, Nu nog de kolen.
Eindelijk na zoveel dagen in de kou, zijn we ·klaar, maar de ·
smid, de kolenboer, de schoorsteenveger me hollen naar··een volgende pati~nt. De telefoon staat rood-gloeiend,
Haast hebben de mensen. Hoe gaat het doorgaans?
Te.weinig tijd. En onze werkweek is nu veel korter dan vroeger.
Vroeger moesten de mensen werken van de vroege morgen tot de
late avond.
Onze werkweek is vastgesteld op slechts 48 uren, met een geheel vrije Zaterdag.
En toch komen we stuk voor stuk tijd te kort,
De voetgangers hebben haaät, de fietsers, brommers, scooters,
al.lto 1 s.
Hoort U die claxon niet? Aan de kant, die mijnheer heeft haast.
Men zou zo zeggen, als een voetganger eerst maar een fiets
heeft, dan had die tenminste geen haast meer.
Maar U vergist U!
Hebben we een fiets, dan moet het een brommer worden:
de bronuner moet eeno••···~··
een auto moet een ••••••••••• ja wat eigenlijk.
Haast, haast!
Laat het mij maar zeggen:
Raast houdt geen verband met de arbeidstijd en het vervoermiddel,
maar zuiver een verschijnsel, een begrip, van deze eeuw.
Neemt U de haak maar even van de telefoon. Het apparaat treitert.
Haast hebben wel Maar, vánwaar toch die haast?
Of zou die fruitkweker toch gelijk hebben.
Ook hij had haast. Menèer zegt hij, ik heb haast.
Wij plegen roofbouw op onze góede aarde en het teveel aan vruc~
ten en gewassen spuiten we dood.

- 62 Wij hebben het evenwicht in de natuur zo verstoord dat er
geen appel meer gaaf groèien kan zonder dat er twintig soorten vergif op wordt gespoten.
Wij hebben ingegrepen in de natuurwetten •.
Aan de kant, meneer, ik moet nog sproeien. Twintig keer is
dikwijls niet genoeg.
·
Ik eindig nu maar, want ook ik heb haast.
Haast is een verschijnsel van onze tijd.

De voorzitter.
DE VRIJE FRIES,
van de meest opmerkelijke eig~nschappen van het F"riese
V"olk is wel het zichzelf willen zijn. Dit uit zich op ver~
schillende wijzen. Goede en minder-goede.
De bijna spreekwoordelijk geworden stijfkoppigheid is ê~n der
minder goede, Het besluit is eenmaal genomen, de regel werd
eenma·a,l gesteld en men ervaart het als een nederlaag daarop
terug te komen of daa.rin verandering te brengen.
Van het woord uit Spreuken' 11Wie zichzelf overwint. is sterker
dan dio een stad inneemt" begrijpt men niets.
Uit dezelfde bron komen echter ook goede eigenschappen voort.
E§n daarvan is zeker de drang naar vrijheid. Een echte Fries
kan niet onder dwang leven. 11Wij Friezen knielen alleen voor
God". Hetgeen van bovenaf geregeld wordt, wordt in Friesland
moeilijk verdragen. Geen wonder, dat, met alle waardering
voor hetgeen in andere provincies werd gedaan, Friesland in
de jaren 1940-1945 zeer veel onderduikers geholpen heeft het
leven te redden.
Deze tijd maakt het de Friezen niet gemakkelijk om in vreugde
te leven. De· Friese boer~ lid zijn van het landbouwschap.
( 'e Friese middenstander moet zich houden aan tal van voorschriften en bepalingen.
De Friese bouwer moet rekening houden met schoonheids-commissies en bouwstop. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Elke Fries ontmoet in deze tijd een aantal ambtenaren
op zijn weg, die hem voorschrijven, wat hij doen en laten
moet en mag; En elke Fries verdraagt dat maar moeilijk,
Nu is het reeds een oud gezegde: 11 Hetgeen de heren wijzen,
moeten de gekken ·v-rijzen".' (Gekken hier· dan bedoeld in de zin
van "eenvoudigen") En waar·· al deze voorschriften en bepalingen
van Den Haag uit tot ons komen, zal ik mij er ·wel voor wachten,. daar ook maar êên wOord van afkeuring over te doen horen.
Dit neemt echt.er niet weg, dat het je wel eens aanvliegt. Ik
ben geen boer en ·heb weinig verstand van landbouw en veeteelt,

(
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- 63 maar als ik lees, dat in naam van het recht he.t land van een
1.Joer wordt verkocht terwille van het land1.Jouwschap, dan voel ik
dat als onrecht. De boe.r en zijn land, dat .behoort bijeen. Hier
had men een andere weg moeten vinden. Temeer, daar ik bijna
nooit een landbouwer aantref, die enthousiast is over dat laridbouwscliap, De meesten ondergaan het als iets dat van vreemde
oorsprong is. Misschien is dat verkeerd (ik wil niet stijfkoppig
zijn), maar tegen een dèrgelijke dwang komt mijn gehele Friese
vrijheidsgevoel in opstand en ik vermoed zo, dat er wel meer
Nijdams, Vleers, Wijnia's zijn, die dat gevoel kennen, Eerbied
kuri je hebben voor die boeren, die in verzet kwamen en daar
grote offers voor brachten•·
Ook al moet je de methoden wel eensveroordelen. De tegenstellir(
van dia offers tegenover de salarissen van de ·dienaren van het
landbouwschap is ook wel groot.
Onze. Nijdamstra-stiéhting kent geen dwang. Naár al kunnen wij U
niet dwingen, ·wij mogen er toch wel op aandringen, dat U meedoet. A:Ls U behoort tot de nazaten vah Willem Willems de Oude,
dan behoort U er. bij.
En als U dari lid geworden bent, doet U dan ook mee • .Als we samen werken, kunnen we er veel meer van maken. Is er een zekere
vérmoeidheid in ons midden? Hoe het in andere provincies gaat,
moet men daar. wetén" Maar Wie.· organiseert eens iets voor de
familieleden .in Noord-Holland?
·

.Alkmaar.•. ·

H, Nijdam •. Lzii.

Inderdáad,. het is maar een koud kunstje als alle. familieleden
van Noord-Holland de rilg er onder zetten en hé"t werk praktisch
gingen verdelen, Wat kon er dan veel bereikt worden.
·
Wij bes.chikken over een prachtige familiefilm.
Ik doe voor 100% mee.
(
Het adres van neef Nijdam te .Alkmaar isi Van Everdingestraat 1,
en mijn adres is U zo langzamerhand wel bekend.
Wie .is organisator?
De Voorzitter.
VAC.ANTIEINDRUKKEN V:AN TERSCHELLING.
Terschelling, 11 een heerlijk landje". Zo zingt een bekend en
veel gezongen liedje.
We kllnnen dit beamen, als we samen wandelen - een goede kennis
en ik - door het bos bij West, en langs het strand, het schone
en suggestieve, tot.paal 5. Vandaar terug ••• door de ongerepte
v~~tatie van duindoorn, eikvaren, bos, taard:wederik en wuivend

riet,
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Diepblauw kleur 't meertje aan onze linkerhand
Siréen: Spelende wilde eendjes, snebberende mèerkoetjes. ·Róndoin de fel
fladderende vlindersi grote en kleine vossen, atlanta' s, vergezeld van de zwevende libellen. En v6ör ons: de wondklaver,
die haar naam dankt aan. het feit dat men haar gebruikte voor
1 t helen van vvonden,de Saint-Jaurus, o.ok al om te dienen, en
wel tegen de koortB-, de wespenorchis en de pareien pirola:·klokje.S', tussen dekens van Vogel.wikke, klaver en Latyrus.
Naast oni3~ de aansj;u'Wende
strandwal, als vervanger van de
doorbrokene· in de rampnacht van 1 febr. '53. In de verte:
Vlieland, d.e naaste buur, een g.rijsgroene corsage -op de he(~l blauwe zee.
lJoor dit alles getroffen, liet m'n· metgezel zich ontvallen'
"Ja, die natuur die. kàn toch wàt! Wat een ·pracht!"
We zeggen het àndere, protesteerde ik:
·
"Niet de natul!E, maar .God kan wat. Hoe ·schoon is de schepper
die dit alles gêschapen heeft"-1'0 ja? ik weet niet ", was
het antwoord.";'Z0 u jij· deüken dan, dat wat wij zien, er vanzelf is gekomen?", 'Ik weet niet", was andermaal de reactie, en._
hiermee eindigde de discussie,.,- •. En ik dacht: hoe arm· i.s toch
de mens,die God niet kent,die Hem niet ontdekt, in natuur en
Schriftuur beide. We pro beren die God te prediken, als de God
der Liefdë, der vergeving, verzoening en Zaligheid! - Evangelist Biemcnd stond eens met z'n pick-up wagentje bij de Kerk
in Midsland op 'n driesprong, Het verkeer raasde voorbij. Ik
kwam met de Solex langs- Toen z'n plaat uit was, bood hij ook
mij de microfoon. \Vat deed ik? Viel, m'n brommer plaatste 'ik
tegen een boom, en ik pred:il<te 1 t evangelie van de rechtvaardiging door het gelo'of in Christus! Een toepasselijke plaat bevc;stigde mijn woord. ·Toen stapte· ik ..ylug wee·r op, en vervolgde
a reis naar West, wáar 'k mijn dofhters zou begroeten bij de
hàven, waar de boot weer honderdén toeristen aan zou voeren.
Zo dus maar even wat zaád gestrooid. Of het wat uitwerkt:? Nu
zeg ik op mijn beurt: Ik weet het niet, 't. Hangt er maar van af,
waar is 't gevallen? Maar nu een wedEirv'raag: Kunnen wij andérs?"
Is de nood _ons ni~t opgelegd? Of geldt 1 t gebod van de Koning
niet meer: "Gij zult mijn Getuigen zijn?" Openluchtprediking?
Smalend spreekt men er van: Het heeft geen zin". Ik durf dit
nooit te zeggen, het wil niet ovi3r mijn· iippen - wel klimt .de.
gedachte soms op in m'n binnenste "Hoe weinig mensen, die er
naar luis.tere.n willen, en hoevelen hebben geen interesse, geen
lust - Maar.,. is God dan niet de God van de enkeling-, van de

C
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penning, van het- éne Schaa, dat verloren is en gevonden
moet worden?
En daarom: Wij kunnen niet anders. Gehoorzaamheid is beter dan
offerande. En gij nuchterlingen: 11 Sursum Corda": Omhoog de harten!
Maar-nu gaan we weer verder met onze wandeling door de wildernis.
Van de tenen tot de dijen hadden de doornen m:ij geschramd en versierden bloedstrepen m'n onderdanen. En - ik moest al maar lach,eil.
Een vacantiemens is nu eenmaal een bijzonder"mens. Mijn metgezel
de voorzichtige,riep: 11 Ga jij maar voor, ikVolg"- Zig-zag, zocht
hij z'n weg. Maar daar nog al tijd: rechtuit, rechtaan voor dé
kortste weg blijft gelden, ook in de rimboe, bleef hij steeds
meer achter. Zo namen we"kopje:t(duintje) voor kopje, al hoorde('
we aan 't verdachte: kwits, kwits, dat in onze schoenen-althans
in de mijne- niet zo droog was als daarbuiten.
Na 3 à 4 uur "wandelen" waren we weer op onze operatiebasis, de
woning van de Heer D. Buren, te West-Terschelling - procuratiehouder van rederij Doeksen, terug _!"ekeerd.
De volgende morgen bracht dè. voorzichtige - nu in een mooie
wagen - mij nog een-observatiebezoek.
Net- was ik met m'n jongste dochtertje op stap, maar m1_n vrouw
kon tot z 1 n geruststellen verklaren, dat al m'n schrammen zich
zeer netjes gedragen hadden,
Ja, 11 Skilgerlan" - _zo heet het standaardwerk van de notabele
Terschellinger• Gerrit Knop, - is een alleszins aantrekkelijk
landje.
Vanaf,de 11 Kaapsdime" bij Oosterend, heeft men het uitzicht over
het hele oiland9 in lengóe en breedte. Zelfs ziet men duidelijk
Vlieland, met z'n lichtopstand en naar 1 t Oosten, de Amelander
toren; 'z'n hoogheldere ringen. En Zuidwaarts, over de Waddenzee,
de spitsen van Harlingen, lflidlum e.a. -, met als hoogste, de
1_,
markante zadeldák van Minnertsga.
\_
Het eiland is boeiend, en niet enkel de flora en fauna, maar
ook anderszins.
Daarover in een slotartikel - D.V. de volgende keer,
Val the.

Vl. Wynia.

HET FAl\fITLIEWAPEN.
Geachte neven en nichten.
Het is mij gelukt een goed schilde;rstukje te maken van ons- familiewapen.
Het doek waä-rop het wapen is geprojecteerd is groot 18 bij 24.
Het is uitgevoerd in de orginele kleuren, zoals dat beschreven

(

- 66 is door de Heer VI, Tsj. Vleer in Deel II, bladz,188 e.v. van
het Nijdamstraboek. M.i. m:iet het geheel aan deze vormen,
(regels) voldoen, anders is het surrogaat.
Een stukje decoratiewerk uitgevoerd met plakkaatverf en geconstrueerd op een stukje tekenpàpier (wat dan achter glas
moet) is geen sie.raad in de kamer, Bet ~oei; een sieraad zijn
voor uw interieur. En. hierin ben ik volkiirilen 1;;eslaagd.
Dit schilderstukje doet het goed voor Salon-Kamer-Slaapkamer
etc. Ieder kan één of meer stukken bestellen aan het adres.
A. Ni,jdam. Koekoekstraat 12 te Leeuwarden."
De prijs is f,14,50 met bijpassende lijkt f,18,50.
Een maat groter 20 bij 30 resp. f.18,50 en f.23,50.
Leeuwarden 9-10- 1 61;
...........................................
............. ·············· ...
"

Geboren' ·
SIEBE CORNELIS
zoon van
Frans Co rn. Snii ts en •
Janna Joukje Nijdam
Oudeschoot, augustus 19.61.

)

Geborén1
\VILLEBRORDUS MATTHEUS
zoon va:n
Jan Tulelein en
Johanna G. Fleer
Sybrandaburen, augustus 1961.

Geboren:·
GEERTJE J\NXE
Al'MRENS llt1ARIJE
dochter van
dochter van
Sijbren \Vijnja en
Pieter Nijdam en
Deliaantje de Jong
Klaaske de Vries
.
Sybrandaburen, augustus 1961.! Uitwellingerga, september 196J,
Geboren:

"."!······· ................ ··········· ...... ····· ............... " ... --·

Geboren:
JOHANNES.

(

In· Zijn goedl1eid schonk
God ons

zoon van
Jan Wijnia en
Elske Strampel
Rottum, september 1961.
Hjirby dogge wy tynge
fan de berte fan ûs jonkje

. DpBK
· Vly binne der tige tankber
. ·1
en blii·d mei
.
~h. Nijda~
'
J, Nijdam-Jongema
'
Nijehoarne
·

L. .... l~.~.tf~~ol\fiifilj'.8ä~.~i 1 4~1: . . ..

JOHANNA ADRIA.l"\fA
geboren 1 september 1961
gewicht 2600 gram
lengte. 48 om
J_~_J o

Lamme ·Jro

lltl, s. Lamine-ge b; Wesbonk

·Koos
: · Sippe· Jan
. Annemarieke
Kl. sbeth
Balkbrug, ZWolseweg 13.

f• .. " .................• " •..•.•......•

JAN WIJNIA
en
AKKE·HOY,ENGA
)1ebl;>e·n· de eer, medè-namens wederzijdse ouders, kennis te ge-·
:vén··~an hun voorgeoooen huwelijk, waarvan de vol trekk;ing· zal
'plaats hebben woensdag 5· juli, 1 s middags 2 uur ten Stadjhuize te Snèek.
·
:Bolsward, H. Nannesstraat 9.
jSneek, Winsemiusstraat · 38.
'Gelegenheid te feliciteren Van A.30 tot 6.00 ,uur iri Aere Pe!rennius, Kleinzand 10, Sneek.
!Toekomstig adres' P.A. Bruinsmastraat

5, Bolsward.

(

:Het is ons een genoe-géwU, mede name.ns onze ouders, kennis te
'geven van ons- voörri·emen in het huwelijk ·te treden.
jDe vol trekking zal plaats hebben dins.dag 8 aug. a.s. 1 s nam.
'2.45 uUr ten gemeeritehuizè'te Heerenveen.
:ons huwelijk zal worden ingezegend in de Ned. Herv. Kerk te
:Heerenveen (Schoterl,and) om 3.30 uur, door de Vfolee:rw. Heer
'Ds. G. Kaast ra te Oosthem.
•Receptie van 5-6 µur in 11 ' t Baken", Jlllinckelerstraat •.
SYBREN NIJDAM
HILTJE STALLING!\
[Balk, Westeind 46
jHecnenveen, Burg. Falkenaweg llO.
:Toekomstig adres' Ludge;usstraat 26, Balk.
:-•···"·········

(
YGRAJ'fi. YKEWJJ\
en
JIKKE \IIJNJA
.
'dagge, mei ut .namme fa11 har dlden to witten, dat hja boaskje
:sille en wol. op D.V. ton:gersdei de 1 7de fan Rispmoanne, . de moarns
'11. 30 ure yn i t gemeentehû.s to Sni ts. . ....
1 t houlik-silyriseinigewi.\rde de middeis om 2.30 û.re yn 'e Herf.
:Tsjerke tó Aldegea-W troèlî de Rju Ea:rw.Hear Ds.J.W.v,dHeide.
':alspmàanl1e 1961. Si\ndfu:Î'd 11, Aldegea-W.
iJ;:i:id to lokwinskjen de mîddeis fan 4 oant 6 û.re yn "Ons Gebouw".
Yn pleats fan kaerten,

1!.a!wms:J;ioh.. :W.e.P.-P.lak... '.'.Jl!'?... Wê.tfü'l.'.'.,....i...ange\1.t_k\l ...15.•

......... .................. ... ..... ......................... ............. ::-. 3;!? ..::-. ... ... ...... ................................

...... ·•

Het is ons een genoegen u, ·mcrde namens onze ouc],ers, kennis
te geven van ons voornemen in het huwelijk ·te treden.
De vol trekking zal plaats hebben D.V. op 6 september a.s.,
1 s middags 2.45 u. ·ten gem"en.tehuize te Heerenveen.
De kerkelijke inzegening van ons huweÏijk z1'-l plaats hebben
in de Ned. Herv. kerk 11 Schoterland" te Heerenveen om 3.15
uur.
De.dienst zal worden gelei!l door de welee:iw. heer ds" A.P.
Nauta te Middelburg.

..

ABE DE JONG
TETJE WIJNIA
Sloten, Burg. Haitsma lV!ulierstraat 3.
Heerenveen, Herenwal 135.

(

Gelegenheid te feliciteren 's avonds van 8-10 uur in
ken", Minclcelerstraat, Heerenveen.

11

't Ba.,.

...... i"

Getrouwdg
GEERT r!IJNJ.A te Oppenhuizen eri
BERBER FEENSTRA te IJlst.
Oppenhuizen, augustus 1961 •.
..

;

Ondertrouwdg
KLAAS NIJDAJ\II te Lollum en
AAFXE SIJBEml!A' te. "cVinsum,
11insum, augustus 1"961. ·
................... ..........
"

........ :.:... .

".

......

Ondertrouwd:

(

MINNE POSTi\1.11. te ·Rotterdam en
HENDERIKA NIJD.Al'lf te Garijp
Garijp, .september 1961.
" .................. " ..................... .

\Zaterdag 10 juni hopen wij met onze Ouders en Grootouders
H. VIIJNJA

Hj. W_IJNJA-ALBERTSMA
'hun 45-jarige echtve:r'eniging te vieren.
\Hun .dankbare kinderen en kleinkinderen,
'Drachten, D. Wijnja, .ll. \lijnja-Kamstra, Hjerke-Harmen-Hielke
:sneek, G.van Bavel-':Tijnja, A. \ï; van Bavel, Geert-Cor-Rjerke~. ·~
~Hillio.
'
··-- ...
·snéek,. juni 1961.
jJan van Nassaustraat 46.

"..... "........ "."..... "............ ".................................. '."."... !?.';L::: ........."............................ ·························

jDankbaar hopen wij 25 augustus ä~s. met onze lieve ouders
K. TERPSTRA
W. TERPSTRÄ-NIJD.Al\11
)te gedenken, dat ziJ 40 jaar getrouwd Z1Jn.
'Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van:
'Jan en Geertje, Sieb en· Marie, Griet en \'lietze, ViiGb en· :7ieger,
:Klaske-en Frans en kleinkinderen.

:•
•t

•Gaastmeer, 18 augustus 1961. Receptie van 15.00-17 .00 uur: in het
:1okaal van de N.H; Kerk.
--~~~~~:~ ·;·;···:~;~~~~ ·~~;·~~--~~~~--·~~~~-~;~~ -~~~~;~·········

......................................

DOEDE \7IJNJ A
GRIETJE 'ilIJN,JA-V.D.liliEULEN
:de dag te gedenken, waarop zij 25 jaar geleden getrouv1d zijn. (
•Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van
!Geppie · Tjeerd,en Klaas.
Oppenhuizen, augustus 1961 •.
:Gelegenheid te feliciteren 1 s avonds vanaf 7.30 uur in het lo'kaal
Herv.
Kerk.
.. . ..... -...dor
-' ..... ".Ned.
... - ... .
. . . . . ... ... .
. . . ... . ....... .
~

".

'

:1

;1

;i
··

r

;1

'

<··-----·------·----

--~~· "~----------·--·--------------------

:voor de· vele blijken van ·belangstelling en deelneming, betoond.
•na hot overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- on grootvader
SIEBEREN lii. ~iIENIJ A,
jbetuigen wij onze hartelijke dank.
:uit aller naamg \Ved • .rr. --,~1Ïeni·j'a-de Jong.
.. ~.1!....Jo~annesga, augustus ljl61.

----·--·---·--·-·-·-----------·!

'19 september

GEZ.Al'IJENLIJK CONCERT

1961

.Oudeschoot-De Chr. UuziekvGr. 11 Advendo" te Oudeschoot o.l.v. de
•Heer K. Nijdam en de Zangver. Wäldsang o.l.v. mej. r. de Jong
•zullen eon concert geven in de nieuwe buurt Oudeschoot op wooz
: dágavqnd 20 september. ,
.
. ·
.
·
:Donderdagavond 21 sopt, is er concert. van Advendo in Nieuweschoot ,
'op het terrein van de hoer A. Coehoorn• Aànvang beide avonden 8 uur!
'Deze concerten worden gegeven voor ·alle dorpsgenoten.
:- -·· •.••••-.•••••••.••• •••·•• ······" ••••.•.•••••.••••.••..•.••• , . . : .. °'~'.

~· .":.

, ••. ·••·••• ••.••....••••• ,";.

~Bevorderd tot Keurmeester-'Opzi'chter bij de vlee.skeuringsdienst te
)Hoorn (N,"'-H.) de> heer T.• A. Nijdam voorheen te Sloten (Fr.) .
21-8-1961.
'->,
.
:--·· ." .......... ········· ..........." . " .......... "..... .. .

~Te

. ............ ·-· ·-

Amsterdam slaagde voor het examen Bouwkundig opzichter B.N.A.
'de heer K.U, Nijdam te Medemblik, vroeger til ...Sloten (Fr.)
ü-8-1961.

:;-" ........ " ................. .

1
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FAN IT FRYSKE ME:D.
Ik wil U wat verklappen beste nichten en neven. Graag had ik
beven mijn bijdrage een ander hoof'd geplaatst nl g "Uit de
familiekring". Een hoof'd, dat het begin moest zijn van een
onafgebroken reeks bijdragen, Niet van mij, maar van·U,
Ik zou ze alleen maar door geven, maar U liet ik vertellen,
Vleet U, ho.e ik mij dat in mijn verbeelding voorstel?
\lij zitten allen om een grote f'amilietaf'el geschaard. En telkens komt er één van de nichten en neven, die zegt g "En nu
zal ik jullie eensvertellen, wat wij eens in onze f'amilie
hebben beleef'd". En weer een anderi"Het zal jullie zeker interesseren, wat mijn grootvader ons eens heef't verteld". Dan
komt er een derde en zegt g Er bestaat in onze· familie een ó( .
"
·verlevering, die bijzonder aardig
is" 11 Mijn gre>otmoeder", zo
komt een vierde, 11vertelde ·ons ·vaak, hoe het bij hen thuis
vroeger toeging; luister eens lt,o
En zo zou ik misschien nog wel een poosje kunnen doorgaan,J\ls
dat nu eens allemaal werkelijkheid werd, wat een echt en f'ijn
familieblad zou dan de N,T, kunnen worden. U weet het· wel, als
eenmaal de verhalen los komen, dan is er geen houden meer aan,
Wlaar hoe zulks op gang te krijgen, Ik heb het meermalen gepro-·
beerd, En het resultaat: teleurstelling.
Teleurgesteld in U nichten en neven! Of' moet ik de schuld bij
me zelf' zoeken. Heb ik hét niet goed aangepakt? Zat de f'out
bij mij? Misschien. Daarom probeer ik het maar weer en nu op
een andere wijze, Niet ik vertel, maar U. Ik geef' alleen maar
door. Zullen we het eens op die manier proberen? Of' weet U nog·
wat beters om te komen tot een ( chte f'amilj.e Nijdamstra kring,
\fat zou ik dat prachtig vinden, als U nu eens op mijn suggesties reageerde en me niet in de kou liet staan. Neen, ve:cwarm
mijn hart, door eoht mee te leven in alles, wat onze. familie
( 'ietref't, Ik. zou or erg blij om zijn, Dat is dan dat. En nu:
wij zitten om de f'amilietaf'el en ik vertel,
Vleet U nog wel, dat ik U eens verteld heb, dat ik tot toneelkritikus was gebombardeerd door de redactie van de Sneker krant.
Hoe ik met mijn eerste epistel over een toneeluitvoering 1 s morgens om 8 uur voor de deur stond van de redacteuri En ik maar
bellen. Eindelijk werd er opengedaan en stond de re facteur·
voor me in . " pyama! Af'ijn het.wende. En ik kreeg nieuwe
opdrachten. Recenties schrijven over nieuw uitgekomen Friese
boeken. Dan ·wordt er ieder jaar een Friese kulturele dag gehouden in de goede, :oude stad Bolsward, waarbij oorkonden en prijzen worden uitge+èikt aan schrijvers of' dichters, die zich bijzonder verdienSt~lijk hebben gemaakt voor het Friese kulturele
leven op wetenschappelijk gebied of' op dat der schone kunsten,

·_ 7f.,.
Ook daar word .'ik op afgestiiürcCî'ïiiï.êr voor.de Sneker ·krant
een verslag v·an ·te ·maken. Ja, ·als inen eenmaal A gezegd heeft,
dan ondervindt men al gauw, da'f het a. b;c, nog al lang is.
Maar om verder· te gaan. met mijn verhaal.
Dit jaar, om precies. te zijn Vrijd'ag· 1:\ oktober, werd iµ de
raadzaal van het prachtige stadhuis te Eoisward. de Gijsbert
Japicxpriis voor poêzie uit gereikt.· aan Marten Sikkema, schuilnaam van de heer G. Meerburg, leraar te Veendam. . .
.
Z_g.'n hoogfeestelijke dag wordt al tijd afgesloten met een ge-.·
zellige koffiemaaltijd en e.en feestelijk pFogramma. Bij die
koffiemaaltijd': maakte ik kennis met A. de Jong;· geen jonge
man meer: 77 jaar, en afkomstig uit het dorpje Kornjum ten
.
Noorden van Leeuwarden. Een zeldzaam aardige. ontmoeting, waar-C
over ik U iets wil vertellen.
Maar dan een volgende keer.
Zou ik het nu doen, dan werd mij'n bijdrage veel te' lang.··
En nu moet mij nog iets van het hart.· Met neef \lijnia, hoofd
der Christelijke school te Val the, heb ik een zeèr prëttigë
briefwisseling gevoerd. Het gevolg . dáarvan is geweèst i;en ar-'
tikelenreeks over de voorouders van neef Vlijnia in onze Tynge.
Maar deze briefwisseling had nog een prettig gevolg. Neef
Vlijnia beloofde ons bijdragen voor de N.T, Intussen zijn e.r
reeds een paar gedichten van hem in de N.T. verschenen en nu
staat het tweede stuk over 11Vacantie op Te.I·schelling" in dit
nummer. Dat de redactie daar erg blij mee is, kunt U zeker
·
begrijpen.
· ·.
Ook met neef Îr; ·Janssen te Amsterdam had ik enige correspondentie. Hij beloofde nog eens .in d·e. familie papieren rond te
sneupen. l\!isschien mogen wij binnenkort een eerste vertelling·
van neef Ir. Janssen in: de familiekring Verwachten.
·
En nu houd ik er toch he.us mee op. Nog een ..illerraatste opmerking. ··
Mijn adres staat op de achterkant van de Tyhge.
A. Vle.er.
Neef Nijdam te AI.kmaar heeft een beroep gedaan ·op dé ·leden van
Noord-Holland :om een. persoonlijk contact; neef Vleer te Sneek
doet een beroep op de familieleden om hen tot een ·"Tonde tafel"
gesprek .uit te. nod:i;gen.
A1l3 voorzitter eJ.'.l :r;'edacteiir heeft· een en ander mijn volle sympati.e en kan .. men op mijn volle medewerking rekenen •
. REDACTEUR.
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WAT ST.Al\.T ER IN DE KRANT?
Haastig vliegen mijn ogen., langs de vette koppen.
Komplot in fulivi~.
Kantangese deligatie van president Tjombe.
Nasser's team.
Kongo - Koeweit.
Berlijn - Bizerta.
Overal ter wereld gr1Jpen· mensen naar het· nieuws.
( . krant die de grote gebeurtenissen de wereld inslingert.
Gospannen las ik wat ook de kleine letters te vertellen hebben.
Dreigende woorden.
Gekletter van wapenen.
Vfaterstof'bom.
Overal smeulen do haarden van eeri geweldige wereldbrand,
Wat .zou· het een dag zijn,· wanne.er al dat oorlogstuig ingeleverd
moest worden om vernietigd te worden!
Wat zou het een dag zijn, als alle bommE-nwerpers· en straaljagers werden gesloopt, omdat er nooit weer oorlog zal zijn!
Wat zou het een dag zijn: Wanneer de mensen naar bui ten zouden komen on elkaar vriendelijk de hand zouden geven en alloon goede dingen tegen elkaar zouden zeggen!
Wat zou het een dag zijn, als, als., •.••• " ••.••
Wat zou het een dag zijn!·
Wat staat er in de krant?
Eon kernproef' van 50 megaton.
v-..,,r voorzitter, zo zegt u, er staat ook nog wel wat anders
(
, k ran t •
~-- a.c
..
Mïsschien, in het advertentie nieuws?
Goed ik pak nog even de krant. ·
Groot feest te~o•oo••~•••••
Plaats doet or niet toe.
Het zou eon uitbundig feest worden. Kostbare versieringen,
indrukwekkende tribunen. Het f'oest is gevie~d.
Een dag na het grote ·feest, zag ik de middelen waarmede de
vreugde was gestimuleerd. De stille getuigen lagen overal onder de tribunen on over het veld verspreid.
Stukgeslagen flessen in allerlei maten en merken.

- 73
Stukkon papier, overal, soms fcl gekleurd.
Dat is nu feest, het feest van onze eeuw; ·aa·ik te ver, als
ik zeg, clat wij dio stille getuigen zijn, die daar liggen
onder de tribunen en op het veld?
Stukgeslagen mensen, in allerlei maten.
Vele dingen worden aangekondigd in kostbare versieringen.
Maar een dag later?
Ziet u de stille getuigen daar?
Ontzettend veel mensen zijn zwaar beladen, omdat ze niot opgewassen zijn togcm hun gewone levenstaak.
Als ze 's iTiorgens opstaa11 de11ken ze al met vvalgi11g on vrees
aan do fabriek of het kantoor.
(
Er zijn mensen, dio gebogen gaan onder de ontrouw van hun man
of vrouw.
En de mensen merken niet, dat langzamerhand het uiterste
punt van hun draagkracht overschreden wordt.
Wie zo'n iemand, - bij wijze van spreken - een flinko tik op
de schouder geeft, kan hom door de kniolla zien zakken.
Het zijn .de stille gfltuigen onder de tribunes en op het veld.
Wat staat er in de krant?
Gespanne11 turen mijn ogen nanr het nieuvvs"
Het is stil om me hoen.
Het nieuws pakt. Wie de krant leest, wordt stil.
We zien de stille getuigen, stukgeslagen, in felle kleuren,
in allerlei maten.
Wat zou hot een dag zijn,als, als ••.••••••..•
Staat u klaar voor inlevering? Staat u klaar om uw medemens
de hand der vergeving toe te reiken?

De Voorzitter.
WAT DOET DE NIJilAIJSTRA-STICHTING?
Wanneer men ergens lid van is verwacht men dat er ook iets
gedaan wordt.
Nu kan een grote organisatie al tijd meer doon .dan een kleine
en ondanks het feit dat wij de grootste famliegemeenschap in
Nederland vormen, kunnen. we nog niet bieden wat wij graag
zouden willen.
Toch menen we dat voor hot geld dat gegevenwordt, we

(
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meer bieden· dan we. eigenlijk kunnen doen. Ten eerste de Nijdamstra-Tynge.
Ten tweede het genealogisch onderzoek., waardoor reeds 4 delen
van het Nijdamstraboek konden verschi•jnen.
Ten derde onze familiedagen.
In 1962 hopen we weer bijeen te komen.
Ten vierde hebben we toch bereikt, dat door kinderen kennis
is genomen van hun eigen afstamming.

(

JJe Voorzitter.
IS HET LEVEN EEN FILM?

Het lijkt er wel wat op. }j:et. g1'1,at even vlug en vliegt voorbij.
Alleen ..:. een film zit je van een afstand tè bekijken. Als hij
je pakt, leef je oen paar uur mee mét de held van het verhaal.
Je denkt zelf in die mooie auto te rijden, of de geliefde te
zijn, die op het 1.1;i torste nippertje· "Haar" redt,
·
JJe werkelijkheid vàn uw leven is wel een beetje anders.
JJaar bent u niet altijd zo'n held.
'
Meestal maar een gewoon mannetje..
Tegenwoordig even angstig voor de toekomst als de rest der ontruste mensen.
U weet maar· al te goed - het loopt niet al tijd uit op een
"Happy end"~
Is dit leven een film?
Zeker uw leven kan als ·een ·film voorbi·j trekken,
( iel uw leven met zijn ups en dovms, zijn fouten en misslagen,
zijn vreugde en verdriet.
Maar dan is u niet meer de held. van heit· verhaal. JJan maakt u
ernst met uw leven.
Ernst met uw tijd.
Ernst met uw krachten,
JJan 11 speelt" u niet met uw leven.

De Voorzitter.
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