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VAKANTIE 

ldjl-c.en en zien" 

De meesten van ons gaan weer met vakantie. De een langer 
da11 de ander 9 maar tocl1 even. de vrijheid in" 

. Ik hoop, dat u mag genieten en""""""" mooi vreer" 
Toch vril ik;. 1;vijzen op 111-c.ijlcen.li en 11 zien 11

.,. Mag ik u mee
neme11 naar de zee ? 

Een paar strepen zee, een strand, half plas half zand, 
een grote lap lucht met een witte wolk, en midden op zee een 
visserspink. Tal van wandelaars en tal van strandbezoekers, i. 
der op zijn wijs, hebben gedweept met de zee en geluisterd naar 
het ruise11 en ge.SJ)eeld met de l<:omende vloed en neergezeten op 
de duinen, met de blik naar de zee, onder afwisselend spel van 
lucht en vrolken. He blijven kijken, kijken naar. de ruimten voor 
ons, waar het zacht bewogen zeevlalc in het verre verschiet bij 
zijn ronding de hemel afsluit. Kijken naar het rijzen en schui
mend ploffen van de branding, kijken naar de zeilende wolken 
daarboven en de wisselende kleuren en tinten beneden, kijken 
langs het vlaklce grijze strand, kijken naar de eenzame pink, 
kijken, kijken. Maar kijken en zien is niet hetzelfde. 

Wij kunnen allen naar hetzelfde-kijken, maar de ene heeft 
meer gezien dan de andere. 

Ik heb u meegenomen naar de zee. 
Heeft u alles gezien ? 

De voorzitter. 

Wegens het bedanken van oris lid W.Tsj. Vleer is tot be
stuurslid gekozen neef 

A.VLEER 
H.SYTSTRASTRAAT 18 

SNEEK 

Als voorzitter van de lüjdarnstra-Stichting en redacteur 
van het familieblad is het mij een groot genoegen aan U voor 
te stellen als nieuw bestuurslid, neef A. Vleer, H.Systra-
straat 18, Sneek. , 

U l.:unt geregeld op een bijdrage van zijn hand in de "Nij
damstra Tynget1 rekenen" 

Zijn eerste bijdrage is in dit blad af'gedrukt. 
Neef Vleer 9 van harte welkom in ons midden. Mogen we nog 

jaren samenwerken voor de op- en.afbouw van onze familievere-
niging" 

De Voorzitter. 
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Familieleden, 

Door het bedanlrnn van neef Vleer als lid van de Nij
damstra-Stichting heeft het bestuur mij gevraagd bestuurs
lid te worden van onze Nijdamstra Stichting in de plaats 
van neef W.Tsj. Vleer. 

Ik heb aan dit verzoek zonder enige bedenking voldaan, 
immers als lid van de redactiecommissie van het Nijdamstra
boek werkte ik al een paar j2,ar zeer nauw samen met het be
stuur. En d2,t or een zeer prettige wijze. Ik heb dan ook de 
~vertuiging, dat het verv-ullen van een bestuursfunctie in 
~e Nijdamstra Stichting mij voldoening zal geven. 

Nu ik dan dus tot het 1)estuur ben toegetreden, heb ik 
mij ook de vraag gesteld op welke wijze ik mij als zodanig 
nuttig kan malrnn voor onze familie-vereniging. En nu heb ik 
gedacht, dat ik dit het beste kan doen door mee te werken 
aan onze Nijdamstra-Tynge. Dat zal voor mij geen gemalct~elij
ke taak zijn, want ik beschik nu eenmaal niet over journa
listieke gaven. Maar ik wi.l het proberen. En al ligt mijn 
leertijd enige tiei1tallen jaren 0chter mij, toch !Dop ik, dat 
op mij nog van toepassing zal zijn het spreekwoord• al doen
de leert men. Kijk, alle Nijdamstra 1 s en aanverwanten zijn 
tenslotte van friese afkomst. Heel veel vronen niet meer in 
Friesland, zijn er zelfs niet geboren. Maar ik geloof toch, 
dat er bij alle sibbegenoten diep in hun hart een plekje is, 
dat voor Friesland klopt. En als het zo eens ter spral~e 
lcomt roemen ze er op, dat ze van friese afkomst zijn, al ken
nen ze geen woord Fries meer en Heten ze niet hoeveel banen 
en "pompeblêdden" de Friese vlag heeft. Ik ben er evenwel van 
yertuigd 9 dat er tussen de IJ ij damstra t s ~ vvaar ze ook ter 

"ereld vronen, en dat oude "hei telan" Friesland een mystieke 
band bestaat, die zich eigenlijk ook manifesteert in onze 
familievereniging Nijdamstra. 

En wat is nu mi·jn plan. Ik wil: proberen de band te be
i\1"8,T"en en te versterken door in ieder nummer van onze Nijdai.11-
stra Tynge iets te schrijven over Friesland. En dan lijkt 
t:tet me oolc van groot nut, dat '7ij contact g2,an opnemen met 
9,J!dere familieverenigingen, die waarschijnlijk ook hun fa
nilieblad hebben. Er kan daardoor een uitwisseling van idee
ën ontstaan, die voor ons allen van belang kunnen zijn. 

Mocht een en ander enigszins aan de verwachtingen vol
ioen, welke ik mij er van voorstel, dan gaar!' mijn plannen 
voor de Nijdrunstra Tynge nog verder. Maar daar,;,-ver later. 



-35-

':cJrlopig hoop ik, dat er nu in ieder nummer van ons· familie
blad een artikeltje van mijn hand zal staan, getiteld: Fan it 
frysl~e mêdo 

A. Vleer. 

WEET U DAN NIET waar ik woon ? _______________ i_~----------~ 
Dit is geen prijsvraag, maar dikwijls wel een puzzel. Na

tuurlijk is m-c adres bekend, maar bij verhuizing wordt het 
welisvJaar een kiekeboe-spelletje. Behoudens een enkele ui tzor 
dering worden v7e pas een adresvcrijziging gewaar, als bijvoor
beeld een l0<Ji tantie retour l:omt met een notitie van de post-~ 
beambte: "VERTROKKEN" en dan begint het detective-speuren pa~ 
waar dit lid "ondergedol~en" is. De ene keer gçi,at dit vlotter, 
dan een andere keer, maar steeds zijn hieraan onnodige kosten 
en schrijfwerk verbonden, · 

Nu zijn er bij de postkantoren briefkaarten tot mededeling 
van een adresiTvijziging voor slechts 4 cts per stuk verkrijg
baar. Als U bij eventueel verhuizen hiervan één aan ons zendt 
zijn wij hiervan direct op de hoogte en kunnen de stukken aan 
het nieuwe adres verzonden worden. 

U bewijst ons daarmee vanzelfsprekend een grote dienst, 
te:rwijl U ons tevens kosten en moei te bespaart. 

Voor Uw medew·erking bij voorbaat hartelijk dank 

Het Bestuur van de NIJDAMSTRA-·STICHTING 

In dit nummer worden de "ingezonden" stuld<:en van twee neven 
uit Frie eland niet geplaatst. In de volgend.e Tynge hoop ik 
hierop terug te komen, 

Bedankt voor Uv;; bemoedigend schrijven. 
Redactie, 

ZO Tu!AllR EEN VERHAALTJE. 

De voorzitter vraagt miJn bijdrage voor "De Tynge". Nu, de 
ze bijdrage kan kort zijn. De reactie van de neven en nichten 
op mijn gedachte van vacantie-ruil, enz., demonstreert een gr 
te eenhei.d. Tulen mvijgt namelijk in alle talen. Hier valt dus 
niets over te schrijven. 

Daar ik de voorzitter echter beslist niet teleur wil stel
len, vertel ik u maar een gewoon verhaaltje. 

Er was eens een moeder, die 32 appels had, die zij gaarne 
wilde bewaren. Zij had evenwel een zoontje, die gaarne ap:pele 
lustte. Om nu te voorkomen, dat zoonlief ongemerkt een appel 
zou vreghalen, legde zij de appesl in een vierkant, en wel op 
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1 7 1 
.e volgende wijze: 7 7 U ziet, er liggen 9 appels op 

1 7 1 
lke rij. "En", zo dacht de moeder 9 "nu kan die jongen nooit 
en appel v.-eghalen, zonder dat ik het merk. 11 

Maar zoonlief lustte toch zo graag appels. Hij kon er 
.ie.t afblijven. En op zekeren dag verdwenen er vier. Zoon-
ief was echter slim en veranderde de hoopjes. Zo: 2 5 2 

U ziet, er liggen nog steeds 9 appels op elke 5 5 
·ij. Toen moeder telde, merkte zij dus niets. 2 5 2 

Maar die appesl waren toch zo lekker. Weer haalde zoon
ef er vier weg en verander_de hij de hoopjes. Zo: 3 3 3 

U ziet, er liggen ook nu nog steeds 9 appels 3 3 
p elke rij. Moeder en zoon waren c1us beiden tevre- 3 3 3 
en. 

Nog was de zoon niet uitgeput. Hij was zeer vinding
ijk. Er verdwenen weer vier appels en de hoopjes werden nu 
ldus gerangschikt: 4 1 4 • U ziet, er liggen nog steeds 
egen appels op een 1 1 riJ. Uu kon hij niet verder. Het 
estant van de ap- 4 1 4 pels zal dus wel op norm_ale wij
e verdwenen zijn. 

Dit was zo maar een verhaaltje. 
Misschien heeft onze penningmeester er nog iets aan als 

e kas tekenen van leegheid gaat vertonen. U ziet, het is 
lechts een kwestie van rangschikken. 

En misschien hebt u er ook nog iets aan, als u zich in 
w vacant ie eens verveelt. Met zo'n cijferspelletje kunt u 
e gasten dikwijls prettig bezighouden. Want iedereen wil na
uurlijk verklaren, hoe dat nu mogelijk is: steeds maar 4 
J?pels wegnemen en toch 4 rijtjes van 9 overhouden ? Weet u 

t ? 
Alkmaar H.Nijdam 9 Lzn. 

HOBBY'S 

Hoewel deze keer slechts één van de drie, op miJn ver
oek is ingegaan, om eens iets te schrijven over_hun hobby, 
lijven we deze rubriek toch handhaven. Misschien is het de 
ndere heren ontgaan en komt het nog. Ik bedoel hun bijdra
e; een hobby is er altijd. 

Mag ik thans verzoeken de neven: 

D. Nijdam, Dijksweg 94, Andijk 
J.Vleer, Joh.Sinthemstraat 61, Deventer 
A. J. Oostergestel, 's-Gravendeelsedijk 18, 
Dordrecht ? -vervh na ~Am~ bA~i~hT.An-



Heden ontsliep in haar Heer en 
Heiland na een langdurig, ge -
duldig gedragen lijden, tot. on
ze diepe droefheid, Ónze lieve 
vrouw, moeder, .behuwd-en groot
moeder, zuster, behuwdzuster en 
tante · 

ELS.JE HARTOG-NIJD.AM 

in de ouderdom van.64 jaar. 

Voorburg: A.C.Hartog 
Den Hêtag~ L.E.v.d.Drift 

Hartog 
C.v.d. Drift 

Bergum: JE A.Peereboom-Hartog 
Sj.Peereboom 

• Voorburg: D.A.Hartog 
Kleinkinderen en verde
re familie. 

Voorburg, 3 mei 1958 
van Sevenbergestraat ~5 

. Veilig in Jezus' a:rme1 
Hèden ·overleed in volle v: 
mijn onvergetelijke vrouw 
der kinderen .zorgzame moec 

GOOIKJE VLEER-BOSMA 

in de ouderdom van ruim 4: 
jaar, na een gelukkige ecl 
vereniging van bijna 23 j1 

Heeg, 14 mei 1958 

De diepbedroefden 9 

Tj.Vleer 

Oosthem: 

K. Vleer 
S.Vleer 
Ymkje 
Jelle 
Uilkje 
Foldce 
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GEBOREN: 

l. dochter van J .lïieuwenhuis 
. en Trijntje Wijnja 

YTJE 

' 

Domrn 
zoon van Beene de Leeuvr 

en Jeltje Nijdam 

Lc::.:,:::oi:,::: :::::,,~,:~~'"'' co '~'''''''!.!,,,,,:::,:,:~:::,.::::.~ ~
1
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:n volle vrede ontsliep onze 
.ieve man, vader, behuwd- en 
çrootvader 

OVERLEDEN: 

ANNIC-JE NIJD.AM - POSTMA 
KLA.!\.S NIJDAM in de ouderdom van 67 jaar o 

;eliefde eohtgenoot van Siets
:e de Bruin, in de ouderdom van 
>ijna 90 jaar. 

,eeu,varden, 25 mei 1958 
··>uwe Schrans 23 •. 

;.Nijdam-de Bruin 
L. v. d.Let-Nijdam 
>~v"d"Let 
:.v .d.Let 
[.E. Groenink (ver 1. ) 
'•Drijver-vod. Let 
:.Drijver 

>e teraardebestelling heeft 
>laatsgevonden op donderdag 
'.9 mei op de begraafplaats te 
~uizum 

>M•-•OHo•HOHMOOH••••rn~o •••••Ho•••:-••••-•oo•oo•••••••: 

fAGEKOJIIBN BERICHT. 

ALBERT SIEBEREN WIENIA 

en 

Grouvv
51 

maart 1958 

OVERLEDEN: 

ERRIT VLEER 

in de ouderdom van 85 
BEERS, maart 1958 

OVERLEDEN• 

LOLKE lîmITA 

in de ouderdom van 70 

Bolsward, maart 1958 

TJITSKE ROELOFKE JAARSMA 

jaar 

jaar 

do.:;ge hjirby, mei ût narnme 'fan harren ilden, to wit
ten dat hja ûnder de· geboadehs ste.an8 
Hja tinke to. trouen op Tiisdei de 21 Jannewaris 1958 
middeis om 2.15 ûre ·op i t Grietenijhûs to Langwar 

Fo1legea 43 . 
St Nik 1 _Jannewaris 1958 • e sgea . 
(Skarleien) · 

. i 



vervolg FAMILIEBERICHTEN • 
.............................................................•..•.... " 

Zond2,gmorgen vverd ons een 
welgeschapen zoon geboren 

LUITZEN JELLE 

' Blij en dankbaar zijn we, 

' voor ~~;i~::henk van God. 

! T.Nijdam-de Vries 

! Woudsend, 4 mei 1958 
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J.WIJNJA 
S. WIJIU A-KRAMER 

35 jier troud vriene. 
Dat de Heare har noch lang 
foar elkoar en fcar ûs 

[_ Mi~s~X:"'.".~------~-?.1___ _ __ ..... " .............. 1 
sparj e mei, is de vJinsk 
fan har tankbre bern en 
bernsbern. By wolwêzen hoopje vry sneon 

10 maeije mei US alden 

Tul. WIENIA 
en 
B. WIENIA-DE JONG 

to bitinken, dat hja 40 jier 
troud \Je st haVJVJ"e" 

Har tankbre bern, 

Follegea 43, maeije 1958 
Tiid to lokwinskjen fan 2l 
oant 5t ûre yn hotel "De 
Vfildeman 11 

9 Lemmer" 

! Ho1Yrert, maeije 1958 
i· ........... "" ...... "" .. _"." ........... -... -"."." ... " ... "." ....... " ............ " ...... " .. "". ........... . 

De Laatste eer. 

Nieuwebrug, maart 1958. 

De heer H.C.Nijdam, die 
al 42 jaar de voorzitters
ha.11er zwaait en periodiek 
aftrad, is met algemene 
stemmen voor drie jaar in
gehuurd" 

'············· •••••••••••••-••O•o•H ... ••••••••••; 

Geslaagd voor het diploma melkcontroleur, uitgaande van de ~ 

Friesche Haatschappij van Lan-è,bouw, de heer J.WIJNJA te EX
J\!ORBA, verbonden aan.het laboratorium van de melkcontrole
vereniging "Us Bilang" te Tjerkwerd, 

EXPOSITIE PRINSETUN, "FEEST VJJ!f GLAS'~-

Leeuwaren- In samernirnrldng met de U. V .Koninklijke glas
fabriek te Leerdam heeft het Fryske Kultuerrie in het Kunst
centrum te Leeuwarden een tentoonstelling ingericht van het 
werk van een viertal Nederlandse glaskunstenaars, Het zijn 
Andries Copier, Willem Heeze, Floris Nijdam en I.Falkena. 
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Heren, ik reken op U ! 
Gaarne toezending voor 10 augustus a.s. 

De Redactie. 

Tuinieren. 

Nu het weer voorjaar is en de zomer voor de deur staat, 
besteed ik een groot deel van mijn vrije tijd aan de ver
zorging van mijn tuin. 

En dat doe ik heel graag. Het geeft mij veel vreugde 
en voldoening. 

Het is geen grote tuin, een voortuintje en achter het 
huis een gazon met bora.er. - · 

Het prettige van het tuinieren ligt dunkt mij vooral 
in het zelf ki-reken en ordenen van de beplanting. 

Voor afscheiding en achtergrond van mijn border had 
ik enige struiken nodig. De kreeg enige stekken van o.a. 
ribes, weigelia. Deze sloegen aan, ontwikkelden zich tot 
struikjes en zijn thans reeds krachtige struiken, die het 
prachtig doen. 

Zo heb ik enige jaren geleden wat bolgewassen aange-
- schaft, narcissen, tulpen, blauwe druifjes, bolirissen, 
anemonen. Nu .heb ik: ieder voorjaar van deze bolgewassen 
een schat van bloemen en lijken voor- en achtertuin door 
een aardige rangschikking wel een miniatuur Keuk:enhof. 
Zelfs een onbeduidend stukje grond kun je zo beplanten, 
dat er een weelderige bloemenpradht ontstaat. 

Tussen de zijmuur van het schuurtje en het tegelpad 
daarlangs heb ik een strookje grond van ±.t meter breed. 
Verleden herfst heb ik: langs het tegelpad op een afstand 
blauwe druifjes gepoot, telkens zes bij elkaar. Daartus
sen weer klauvrtjes van voorjaarsanemonen en daarachter 
wat tulpen. Wat heeft dit stulcje grond ons een vreugde ge
geven door zijn rijke bloemen en kleurenweelde. 

Thans heb ik weer een schema voor de zomer ontworpen, 
dat weer veel belooft. 

En zo geeft het border met natuurlijk veel forsere 
planten als pioenrozen, lupinen, zomer chrysanten, herfst
asters, aangevuld met zaaibloemen als asters, leeuwenbek
jes, goudsbloemen de hele zomer door tot diep in de herfst 
een schat van bloemen. 

Het tuinieren is ook een prettige en gezonde ontspan
ning • .Je bent bui ten, je doet werkzaamheden als_ wieden, : 
harken, planten, gazon maaien, enz. welke zonder te zwaar 
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te zijn tooh een goede lichaamsbeweging geven; 
In de tuin vrerkzaam zijn met je bloemen en planten geeft 

je zo'n echte rust, die je zo zeer behoeft in onze tijd van 
spanning en op•vinding. 

En ondertussen doe je ook nog heel wat kennis op van plan
ten en kweken. 

En tenslotte, ik geloof. dat er waarheid sohuilt in wat 
Mrs. Charteris tegen haar oude tuinman zegt in dat aardige 
Engelse boekje "Old Herbaceous" van Reginald Arkel' "indien 
de mensen wat meer tijd besteden aan het kweken van bloemen, 
de wereld zou gelukkiger worden." 

Sneek. 

GE LUK. 

Gaát u.missohien dezer dagen trouwen ? 
Onze hartelijke gelulmensen. 

A.Vleer. 

Hè, waarom zeg ik dit ! Is het gelule dan niet blijvend ? 
Irnmel'S neen, want als het gelule een voortdurend bezit vras, 
dan zou niemand het behoeven te YJensen. 

In die wens ligt nogal het een en ander om te overdenken. 
Het ligt er maar aan wat we onder "geluk" verstaan. 

Is gelul~ een auto, televisie, geld en weet ik niet wat ? 
Laat ons ·dat laatste woord maar even vasthouden. 

"Geld". Geld is wel het slijk der aarde, mo.ar niemand heeft 
er iets op tegen, zijn handen in dit slijk te wassen. Geld 
betekent inm1ers raaoht 9 invloed, comfort. 

Wie geld heeft, kan vond.eren verrichten. 
kelijk gelu..1': ? Of moeten v;e het gel~ zoelcen 
ander terrein·? 

. J J\J'J NIJDJ\J\1 

en 
J'J'JKE TEJ!T BRITu1C 

Is het bezit vver
op een geheel 

hebben de eer u, mede namens \7ecforzijdse 
ouclex·s kennis· te geve-11 van hun voorgenomen 
hmrelijk9 waarvan de vol trekking zal plaats 
hebben op •••••••• 

Gel~ gevenst ! 
Maar na al de goede wensen is het toch een gel~, dat er 

op die dag ook nog een stil uur komt, waar de tv•ee· mensen sa-
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men zijn. 
Wie nadenkt, moet weten dat dit het uur is, dat ze 

voor een machtig vraagstuk staan. We zouden dat kunnen aan
duiden met het "leven." 

Heb ik nu het bovenstaande geschreven voor hen die 
een dezer dagen gaan trouwen ? Natuurlijk voor hen, maar 
ook voor U. 

Immers, U kent die kaarten wel. Er zijn hele mooie 
bij. De één is ook deftiger opgesteld. De boodschap is de-
zelfde. . ·· 

U hebt destijds ook een dergelijke kaart laten druk-
~ ken. Moeder zoekt U de kaart maar eens op.' In een album of 

doosje is er nog.wel eentje te vinden. Nu U gaat zoeken, 
vindt U ocik andere kaarten. Soms oud en vergeeld. Soms wordt 
U even stil. Die is er niet meer, gene is geëmigreerd. Hoe 
zouden onze oud-buren het m.aken ? 

Het leven :is wel een .beetje anders gegaan, van hen en 
van ons, dan we gedacht hadden. En met het zoeken vinden we 
ook een pakje brieven, die we destij.ds ontvingen. 

Prachtige gelukwensen ! 
Zijn ze in vervulling gegaan ? 
De vraag blijft hangeng 
Wat verstaat U onder geluk ? 

Bladvulling 

De Voorzitter. 

Die 't Ambacht wel verstaet daer van hij leven moet, 

En die •t, niet wel alleen, maer wel en geerne doet, 

Beleeft het grootst geluck dat ijemand kan begeren. 

Hij spoedt, en spoedt met vreugd, hy wint, en wint 

met eeren" 
(Constantyn Huygens). 

Niet wat je hebt, maar v1at je bent, 

Niet wàt je geeft, maar hoe; 

Niet wat je leert, maar wat je kent, 

Niet àf je leeft, maar hoe ! 
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