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Het ou.de jaar is heengega,an~
Vfat hebt g·ij i11. dat je.,ar· gedaçi,n ?
Braclit g·ij anderen zonnesèl1ijn,
Al Vi!as de daad dan i1og zo k:lein ?
IIet oude jaar is hee11gegaan 9
YVat 11ebt gij in dat jaEtl" g·edaai1 ?

\7erd buurmans leed door U verzacht,
Daar gij uit liefde hem bedacht ?
0 vriend, wanneer c;ij slechts één keer,
Een enlc 1 le maal, al is •t niet meer,
Uw naaste innerlijke lJlijdschap gaf.
In het verdriet een vreugdelach o

(

Dan rijpt de vrucht in r t nieuvie jaar,

Staat gij gesterl>:t voor anderen klaaro
Dan wordt een rijlrn oogst gemaaid,
Vo,n liefdewerk, door U gezaaid.
To No

Lo
I, I J N

T R E K K E N,

Tussen twee punten kunt U een lijn trekken, een rechte
lijn e_n een kr_omrne lijno Nu spreekt men ook wel over de levenslijn. In de handlijnlrunde is die zelfs van groot belango Tussen twee punten beweegt zich het leven van elk
mens"
De rnens î

1\

Vlij verv1achten thans allè_s van. de rnen·so De rn.ens kan 'vat"

Hun kennis, hun kracht of hun handigheido Zij zullen het
wel klareno
Nu we snel-werkende geneesmiddelen hebben uitgevonden,
vliegen we bij ziekte naar een dokter en apothekero Aan
to bo sterft men nog zelc1en, De kanker zullen we op den duur
ook vrel onder de knie lcrijgen, De vroeger zo gevreesde longontsteking maakt niemand meer erg bezorgdo Wij hebben voor
alles onze uitleg. Al,s .we zo en zo leven, blijven we gezondo
Misschien moeten we ons iets ontzeggen, me,ar dan loopt ook
alles op rolletjes, Wij weten thans precies hoe de natuurwetten werken en welke factoren de geschiedenis bepaleno
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~./'erloop

naga,an" We lrnru1.en nu vvel eèn rechte

lijn trekken. Maar als we zover zijn, gaat er iets gebeuren. Een ongeneeslijke ziekte knaagt aan ons levensgeluk.
Jammer, nu meenden vre juist in staat te zijn een lijn te
kunnen treld:en. En wat gebeurd er ?
Het levensbootje loopt vast. De rechte lijn missen we.
Het is als een zeiljacht, die bij een flinke bries, te
dicht lJij het strand komt, en vast loopt, Dan komt er een
reddingsboot bij te pas, vrachtwagens met sterke kabels.En
de uitslag?
Een gebroken roer, een beschadigd scheepje, want het was
vastgelopen.
Tussen twee punten bevJeegt zich het leven van elk mens.
Het begin en het eind.
Wij hebben tus, ;en het begin en het eind van 1957 een
lijn getrokken,
Welke lijn hebben we getrokken ?
Hoe zullen we dit jaar tussen de twee punten de lijn
trekken ?
0

De Voorzitter.
M E JJ E D E L I N G E N van de Penningmeester.
Zeer tot mijn spijt kan het financieel jaarverslag =1957= niet in dit
nurmner v:rox·den opgeno1nen, daar ilc nog

een betaling viachtende ben. Ik hoop
evenwel dat dit wel in het komende
nummer kan plaatsvinden.

(

Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik U vriendelijk
te verzoeken Uw halfjaarlijkse bijdrage op postrekening
62.67.24 t.n.v. Nijdamstra Stichting te Sneek te willen
overmaken. Na 1 april a; s. wordt over het verschulÎigdl,
verhoogd met de onvermijdelijke incassokosten van ')0
cts, per postgiro-kwi te,ntie beschikt,
Dus gireer s.v.p.!!!!
Bij voorbaat dank !
C. van der Schoot Azn.
penningmeester Nijdamstra Stichting.
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Voor mij ligt het·.boek "Rembrandt" uitgegeven in 1956
tijdens de Rembrandt tentoonstelling ter herdenking van de
geboorte van Rembrandt op 15 juli 1606.
Tot mijn spijt moet ik U zeggen, dat ik door "tijdgebrek"
dit boek nog niet in haar geheel heb doorgenomen. Ik schrijf
dus niet over het. boek, maar over Rembrandt.
Wie was eigenlijk Rembrandt. Rembrandt Harmensz. zijn
de voornamen van de schilder Van Rijn, een molenaarszoon

uit Leiden, die thans wordt erlcend als een der grootste
meesters van de schilderkunst.
Er zijn ongeveer 700 schilderijen van hem 1Jekend, benevens honderden etsen en tekeningen.
AanvankelijL, toen hij nog naar de smaak van de tijd in
de stijl VEn het barolc schilderde, die door uiterlijke levendigheid gekenmerkt wordt, had hij veel succes. Later,
toen zijn kunst eenvoudiger en inniger werd, begonnen de
opdrachten steed.s zeldzamer te worden. Hij is ten slotte
arrfl er1:-eenzaam gestorven 9 63 jaar oudo
Rembrandt, een vroom man, heeft vooral veel :Bijbelse
voorstellingen geschilderd, maar ook prachtige portretten,
Ook een portret van hem zelf. Er zullen niet veel schilders zijn, die zich zelf niet tot model hebben gehad.
Geen

ge1naldcelijker~

aangename1" raodel dan Z1Jn eigen persoono

Het is een model dat _men geheel tot zijn beschildcing heeft,
dat geen geld kost; dat. rJien ·op elke tijd van de dag krijgen
kan, dat altijd in hetzelfde humeur is, precies doet wat
men wil, immers zijn uiterste best doet, om de artist te
behagen, dat boos kijkt, of vrolijk, of' zwaarmoedig naar
believen, dat men kan laten gapen, lachen, schrikken, al
ne,ar men wil, dat zich laat uitdossen in iedere vermomming
en onveranderlijk op 's schilclers sympathie rekenen kan.
Het model mag lelijk zijn qf onbehagelijk, het mag zich
niet al tijd. schikken naar r s schilders luimen, toch kan
het er zeker van zijn, een weinig gevleicl te worden. Gelukkiger, dankbaarder model kan er wel. ni·et .gevonden worden.
Rembrandt heef:b van dat model een ruim gebruik gemaakt.
Geen wonder. Hij had een schilderachtige kop. Er mogen in
de verschillende portretten die hij van zich zelf gemaakt
heeft afwijJdngen te contateren zijn, hij mag dikwijls
meer het doel gehad hebben stucliekoppen naar zich zelf te
nemen, dat neemt niet weg, dat de type altijd herken'baar
is en sommige trekken en vormen steecls weerkeren, zoals de

(
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kleine s.chrandere ogen, de lange kroeskrullende haren, de
losse halsboord, waaraan wij een portret van en door Rembrandt dadelijk herkennen.Maar zichzelf te schilderen lag
in zijn aard, Hij was niet de man om de wereld rond te
reizen ten einde copieën te ma.~en naar grote meesters en
zich te laten inspireren door anderen. Hij is misschien
niet verder geweest dan Leiden en Amsterdam. In Amsterdam
heeft hij min of meer als een kluiz.enaar geleefd en geschilderd wat voer het grijpen lag, bij voorkeur de kleine
wereld, te midden waarvan hij leefde,
Zijn voorstellingen van Bijbelse onderwerpen zijn gekleed in het gewaad of van zijn eigen omgeving, of van
zijn eigen verbeelding, Zijn modellen waren zijn vader.en
moeder, later ook zijn vrouw Saskia. Maar zijn intiemste
model was wel Rembrandt zelf. Als hij voor zi.jn ezel zat
met ziohzelf in de spiegel voor zich, dan had hij met niemand te maken dan met zichzelf.
De Voorzitter.
0 B BY

'S

De rubriek "Wat is mijn hob1Jy 11 blijft voor onze fm11iliel9den gereserveerd. Laat toch in ieder geval eenmaal
iets in het familieblad voorkomen. Geen tijd ? Toe nou !
Als het zo met U gesteld is, dat U geen enkel uurtje kan
vrijmaken, dan beklaag ik U. Maar zo is het toch niet mijne vrienden ! Daarom schrijf over Uw hobby. Ik relcen deze
keer op de neven'
P.S. lhjdam, Stuyvesantstraat 78zw, Haarlem
W.Nijdam, Kloosterstraat 95, Haarlem
G,Vleer, Engelozstraat 17, Haarlem.
De Red.
· Groningen, 13 januari '58.
Als een echte telg van het geslacht Nijdam, voldoe ik
gaarne aan het verzoek van U iets te schrijven over mijn
hobby's.
Als kleine jongen mocht ik al gaarne spijlcer's slaan,dat
later is uitgegroeid om van alles te timmeren, wat heden
nog zo is.
Toen ik een jaar of 16 was kwam het repareren van het
rijwiel er bij. Het kon nie·~ z() gek wezen of ik kreeg het
weer voor elkaar. Dan heb ik als jongen ook veel getekend.
Verder heb ik klokken, wekkers, horloges gerepareerd. Dat

-6doe ik nu nog wel eens, lJehalve horloges, dat laten de
niet meer toe, wat een norinaal verschijnsel is als men
66 is gepasseerd. Van november 1905 - januari 1957 was
van mijn vak schoen- en zadelmaker. Nu ben ik een jaar
pensioneerd en heb altijd nog van alles te doen, zodat

ogen
de
ik
geilc

mij geen ·minuut van de dag verveel. In de zomer gaan we
samen, mij1'1 vrouvr en ik: 9 veel reisjes rnaken op de fiets

en dat is nu ons beider hobby. Het houdt je jong en fit

U ziet dus 9 een manusje van. alles 7 of zoals ze vroeger Y?el

eens opmerlcten'
"net Haai-lemraerolie"

met vr. groeten,
Vindicatstraat 11a,
Groningen.
VAKANTIE

A.~Tijdam

en eohtgenote.

(

RUIL.

"Komt er in 1958 ook een familiedag ? Neen, •••••• " Dat
lees ik in de Tynge van december 1957. Verder kunnen we dan
lezen, dat het bestuur hoopt in 1960 (In het decembernummel' lrnmt een drulcfout voor. Niet in 1960, maar in 1959
vro~rl t e.en.. familiedag gehouden" Red~ ) 7 ter gelegenheid van
het tien-jarig bestaan, een familiedag te organiseren. Dat
duurt dus riog een jaar •. Niets aan te doen. Geen geld, geen
Zwitsers. Laat Uw bestuur besturen, daar is het bestuur
voor. Maar jammer vind ik het wel,
De eerste familiedag, welke ik meemaakte, was die in
Bergen. Ik was er 1 s morgens heen gewandeld uit een soort
plichtsgevoel. Wanneer je in Alkmaar woont, staat het zo
onbeleefd, indien je de familiedag te Bergen niet bezooht.
"Maar tegen de middag ben ik wel weer thuis", had ik tegen
m1 n vrouw geaegd. •t Liep heel anders. M'n zoontje, toen
een jaar of negen 9 die meegevvandeld ivas, zei om een uur of

elf.' " 1 k Vind het hier geweldig". Zelf dacht ik er precies
zo over. 1 t Was gezellig. En 1 t resultaat, dat ik om elf
uur mijn huis belde, om te zeggen, dat ik de gehele dag
wegbleef en eerst •·s avonds zou thuis komen.
De volgende familiedag begon in Irnsum en eindigde te
Leeuwarden. Voor ons veel echter. Want nu stapten we
's morgens in Alk.maar in een bus, waar· ook reeds Hagenaars
en Amsterdammers inzaten, terwijl in Hoorn nog twee passagiers werden opgenomen. Er was dus reeds familie-reunie ··:
voor de eigenlijke familiedag werd geopend. Het was geheel
anders dan in Bergen, maar niet minder gèzellig
voor verv. zie na familieberichten, •

.:J!'.... .4 ]~.:i: .....:J:: ...:i: . .E.. )?.J'l . . :f:! . . :J.:.. .,9.J:I.:PJ'l . :t!.....e''··'-··'···'··········

Jubilea

(

den Haag, 12 december 1957

De Heer Q.V.vYl:l.:L'!.> Vierheemskinderenstraat 128, schilderi
bij de H.T.M. is vandaag 25 jaar in dienst van deze·maat-.
schappij. Vanmorgen vroeg werd hij ontvangen voor de
plaatsvervangend directeur ir, A.W.Siewertsz van Reesema,
die hem de gratificatie aanbood en hem een trouw en toege~
wijd werknemer noemde. De Heer J. Goedhart vertegenwoordigde het jubileumfonds. Hij bood een enveloppe met inhoud'aan.
Schoolfeest ..............••..
te Zwolle
.......... ......
"

december 1957

"."

Dat de H.<;;.'l.J'.'. . . :!l •......!IT.:U.4.9J!l.,. onze kranige voorzitter van de
Prov. Federatie Overijssel, een zeer geziene persoonlijk-·
heid is, bewees wel het grote feest dat ter gelegenheid
van het 30-jarig bestaan van de Openbare Jan Lighthartschool plaats had.
De heer Nijdam is n.l. sea.ert de oprichting dezer school
als hoofd daaraan.. verbonden.
De Ouderlrnmmissie nam deze gelegenheid te baat een g.rootse huldigingsbijeenkomst op touw te zetten.
De 450 leerlingen der school trokken in optocht van èie
school naar de Euitensociëteit, waar feest werd gevierd
en de heer Nijdam werd gehuldigd (ook zijn vrouw !)

\

Mey:r:.? ... ~9:~:':.'3:. . . ~.'?. C::I'!E> . . .~.C::li~P.Y..?. C::.'.'.:. . E-..!.'..~. ?.,. J!l'.~
Mevrouw .E.eli.l..gE>.:r:a.:::!:ij.J'.l:L''" echtgenote van de mini ster van
verkeer en waterstaat, heeft zaterdag het 7500 ton metende
passagiers- en vrachtschip Oranje Nassau in Ridderkerk gedoopt en te water gelaten. Het schip, dat accomodatie heeft
voor 184 passagiers, is bestemd voor de Koninklijke Nederlandse Stoomvaartmaatschappij, die het zal gebruiken voor
haar dienst in Suriname en de Nederlandse Antillen •
.::::''-'!.'.';:ï!'1:!!r:::;;;:l!~;:.:.;·.::::::: ........ "" •............

.".-... " ....." .."."... " ........" ...

Heden overleed zaoht en kalm
in haar Heer en Heiland, onze innig geliefde moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder
GEERTJE WYNIA
sedert 3 maart 1943 wed. van
G·. v.d. Heide, in de gezegende
ouderdom van 92 jaar en 8
maanden.
Soharnegoutem, 17 dec, 1957.
Hjoed forstoar hommels yn 'e
aldens fan rom 55 jier ûs
bêste freon
ERRIT VLEER

yn libben tsjerkfald fan 'e
Herf. Tsjerke to Bears.

~"

.... ..."."..."."................ ..... ,"._ .. ,......" ...." ... " ..... ".,
""
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Hjoed komt to hof te Whitenville Mass U.S.A. ûs laeve
broer
T.AEKE WIJNJ A
rom 45 jier ald, yn libben man
fan Ja:pke Veenstra, dy 1 t effer bloiwt mei 6 bern. Mei God
har kreft jaen om dit krÛs Him
vlillich mei to dragen.
Us broer wie nea thûs yn
lan fan syn frjemdlingski:p,
maar nou is er al tied thûs,
Dit toe witten jowt ûs birêsting"
Aldzijl:

j:

Vfed. J. Sigersma-Yqjnja
Holwerd, 29 jan. 1958.

Ut namme fan de tsjerkfalden

Dûmny Bosma
G. Dijkstra
s. Kalma
Bears, 5 febrewaris •58

.....
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···.\
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Hjoed de 5de febrewaris '58
is by ûs weinommen ûs sa
goede freon
ERRIT VLEER
:Bears:

Fam. W.v.d.Lageweg
Fam. H,Jlokkinga

\\
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BERICHTEN
..
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De Heer en Mevrouw

···~·

...•.........." ...." .... ""..............

KLAAS VLEER en SANDRINA v.DIJK

!

geven u met blijdschap en dankbaarheid kennis van de geboorte
van hun Zoon
JOHANNES CORNELIS

hebben de eer kennis te geven i
van hun voorgenomen huwelijk i
waarvan de voltrekking plaats i
zal hebben op zaterdag 1 febr.\
1958 om 11.30 uur in het Stad-\
huis te. Sneek.

Santpoort, 2 december 1957
Willem de Zwijgerlaan 70.

Sneek, januari 1958.
teek.adres: Oosthem 5

Van Dijk - Wienia

(

............... " ....... 1.

JOHANNES R.All.Wï:ER en CORNELIA E. WYNIA
hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
nebben op vrijdag 20 december a.s~ om 11.45uur ten stadhuize
te Utrecht.
!
{erkelijke bevestiging te 15. 00 uur in de Pieterskerlt te Utrecht!
ioor de Weleerw. Heer Ds. G.A.Hoekstra
Jtr~cht, 6 december 1957
~schdoornstraat 21,
\'an Musschenbroekstraat 87 •

!'

Teek. adres: Steenweg 28 huis.

!

....."....."......"......................".............".....".".......".". . ".""."..... ""..... ". . "..". ."".".""""."".". . "."."."" .."..........."........."......."........". . "". . "."..."".....". "." .."........"............."t
Dinsdag, 18 februari a.s. hopen onze lieve Ouders, Opa en Oma

!

W, ter LAAN
L. ter LAAN- NIJDAM
1un 10-jarige Echtvereniging te herdenken.
i

:i:uri

danlcbare kinderen:

faterhuizen:
C.G. ter Laan
T.J. ter Laan-Schutter
}roningen:

G.S.Veenstra-ter Laan
H. Veenstra
Roelie en Wim

L.W, terLaan

~=~~!:15..~.!l.1. . . . ~.~.~=::'.l::~ . . :. ??~:. . ~.~~::1ll~~V.~.'°i ..:.~.~. '.. . . . . ·········································································· ··············

FAM

LIE

BERICHTEl'i"

.. 1
VERFWINKEL. VAN

KAMMEN

Doklrum.

op de Fetze -

bericht hiermede aan. haar klantenlering, .
dat het bedrijf is overgenomen door de
heer G. WYN.IA. Wij zijn bijzonder verheugd, dat met deze persoon weer een
volledig deskundige lcracht in deze zaak
staat. De .heer V!ynia is n.l. als schilder èn behanger wettelijk volledig bevoegd met àlle vereiste diploma's. In
"VERVJINKEL van KA..11JJMEJN 11 - Dokkum 1 s speciale zaal<: voor wie zelf verft - houdt
U dus de bekende prima voorlichting l
Het hele bedrijf wordt op dezelfde voet
voortgezet,

d~w~z~ g

-

VAN

KAMMEN

G. WYNIA

op de Fetze

~

(

een grote voor-

raad in alle mogelijke verven en gereedschappen (alleenverkoop van de prachtige
juweel verven!) - een uitgebreid assortiment Behangselpapier en alles wat er
bij hoort, (als iinnen enz.) en een LIJSTENMAKERIJ waar U op 't gebied van Lijsten en Standers alles lrunt lcrijgen.
Voortaan vindt U de advertentiesaangekondigd onder de naam
VERFWINKEL

.. i

Doldrum

Opening op zaterdag 4 januari 1958

l
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De voorzitter was er natuurlijk, maar ook ziJn dubbel.ganger liep er weer rond. En prompt vergis je je een keer.
Er waren weer bekenden uit Groningen. 1 t Vlas machtig. Deze
keer waren er twee zoontjes meegegaan. Ook zij besloteng
"In 1958 gaan we weer mee ! 11 Eilaas, onze vroede vaderen,
die de stichting besturen, zeggeng "Neen", en daar hebben
we ons aan te houden,
Nogmaals: jammer. U moet goed begrijpen, het is niet alleen de gezelligheid. Och, die is· oolc wel op andere wijze
te bereiken. Het is vooral het onderling contact, dat onze
familiedagen hun geheel eigen kara:kter geeft. Dat te missen is het vervelendste. Het bestuur ziet dat ook en belegt enlrnle avondvergaderingen. Prachtig.
Toch heb ik er over gepeinsd of er, zonder kosten voor
onze verenigingskas, ook nog niet iets anders gedaan kan
worden om de familieband te. versterk.en. En zo ontstond de
volgende gedachteg
Misschien hebt U een jongen of een meisje, dat met de
a.s. Paasvacantie wel eens uit logeren zöu willen gaan.
Misschien zoudt U het prettig vinden met Pasen een jongen
of een meisje te ontvangen.
Misschien zoudt U hetzelfde met Pinlcsteren wensen, of in
de zornervacantie.

Misschien wilt U Uw woning ih de vacantie ruilen.
Zo zijn er nog tientallen mogelijl<heden. B.v. nogg
Misschien wenst U zelf ergens bij familie te logeren en
wederkerig eens iemand te ontvangen.
De vraag is nug "Hoe vlnden v,re elkaar ? 1·1·

Welnu, dit kan op eenvoudige wijze; door middel van een
centraal adres. Indien U dit goed vindt, wil ik mij daar
wel mee belasten.
Voorlopig he"bt U dus niets anders te doen, dan mij een
briefje te schri.jven, wat U graag zoudt willen of wat U
be.schikbaar hebt in de geest zoals boven aangegeven.
Indien daar combinaties van te maken zijn, ontvangt U
direct bericht. Voorts hoop ik in de volgende Tyngè· dè resultaten mede te delen.
Natuurlijk zijn hier enkele onlcosten aan verbonden. Voor
postzegels b.v. Laten we afspreken, indiener een combinatie
tot stand komt, betaalt U daar f. 1,-~ voor. Komt er niets
tot stand, dan betaalt U niets.
Uit deze guldens moeten dan de portkosten enz. betaald
word13n,Verantwoording volgt t.z.t. in de Tynge.:Slijft er
iets over, dan gaat dat in de kas van de Stichting.
Alkmaar, van Everdingenstraat 1.
H.Nijdam Lzn.
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VERGA D EI(:\:]\[Qf!:)'!
De eerste vergadering, aangekondigd in het decembernummer heeft reeds plaatsgevonden en wel te Paterswolde op 18
januari j.1.
Hoe de vergadering was ?
Gezellig man !
Lees maar het verslag,
Het was slecht weer, regen en storm, maar wat moest ik
constateren, dat familieleden die dicht in de buurt woon-

,

den verstelc lieten gaan en zij die va11 vei"af' moesten k:6men 9
aanvrezig vraren"

De vergadering, die eenmaal in het jaar wordt gehouden,
rnogen v:re niet verzuirae11"

(-

Denk er om Amsterdam en den Haag.
De vergaderingen te Amsterdam en Den Haag zullen plaats
vinden in het laatst van maart.
U ontvangt een convocatie, en dan relrnn ik er op dat U
komt.
Afgesproken ?! !

~

De datum van de vergadering in Leeuwarden kon nog niet
worden vastgesteld.
VJie vvil- me h.el11en

ee11

en ander te or,ganiseren ?

Liefst 20 man. Vele handen malrnn licht werk.
Stt1ur rfle een JJriefl~aa~rtje of bel me even op"
l"a.11treden Leeuv1a:rden !

De Voorzitter.
Y':'E!'è'1ct'3r:~l1!'è ~ A:. '11 ~ ~ '.l Y! ? ~ P..1.'l '.
Onze 1e familiebijeenkomst in het jaar 1958 werd op·18
januari j, l. ten huize van Neef Nijdam, Café "De Passage"
te Paterswolde gehouden, Ondanks het bar slechte weer was
de belangstelling behoorlijk te noemen. 16 leden waren aan-'
wezig. Een enkele had van verhindering kennis gegeven, Onze
Voo:rzi tter uit Leeuvvarden had voor deze z.g. n" Nieuvvjaars-

visi te ook zijn vrouw meegebracht, hetgeen door de aanwezigen zeer op rrij s werd gesteld. In een heerlijk verwarmde
zaal en onder het genot van een lekker kopje koffie of thee,
gepresenteerd met koek en de traditionele Nieuwjaarsrolletjes, deze een tractatie op zichzelf, heette Neef Nijdam uit
Paterswolde alle aanYrezigen hartelijk .welkom en gaf daarna
het woerd aan de Voorzitter Nijdam uit Leeuwarden. Deze begon met een uiteenzetting over het wel en wee zo in en om
de Nijdamstra Stichting. Gekomen aan het financiële gedeelte, wekte de Voorzitter de familieleden op, toch vooral onze

'

'-13steun te verlenen aan de Vereniging, gezien dat ·de contributie daarvoor zeer laag is gesteld en de onlcosten steeds
stijgende zijn. Verder werd de avond doorgebracht in een
prettige wel zeer intieme sfeer en was de stemming bizonder gezellig, dit mede door het vertellen van de voorzitter van. eigen en z"g"n" but1T·raans belevenissen op vvel .zeer

(

humoristische vdjze, waarvan allen oprecht hebben genoten.
Ook Mevrouw Nijdam uit de Alb. Agnesstraat bracht nog een
bijbelse gedachte naar voren.
Bracht het onze Voorzitter misschien zo in de stemming,
dat hij nu eens niet voor deze avond steeds op de klok
moest letten, om in Groningen de laatste trein te lrunnen
halen ? Neen, op deze avond kon hij nu eens rustig, gezellig, als hoofd van een gezin, aan tafel (mooi zitten zeggen de Friezen) zitten praten, omreden lifeef Nij dam uit Paterswolde zo bereidvvillig was om de familie met eigen wagen naar Groningen te ,brengen. Hartelijk danlc Neef ! ! !
1 k Geloof dat é',8J'.l zulke familie-avonden meer behoefte bestaat. ':i'elnu op 13 maart houdt de Nijdamstra-stichting een
2e familie-bijeenlrnmst in Café Bleker aan de Vismarkt te
Groningen~ Vla.ar Neef Vleer zal sprelcen overg

11
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ten uit het verleden"

---ëOïiVOëätiST;-hië;;voor

worden U spoedig toegezonden.,

of heeft U reeds in Uw bezit,
Houdt dus deze Elatum in gedachte en toont Uvv belangstelling voor onze familieverenig·ing, door deze avond te

l~on1eno

Dus 13 maart a.s. vergadering te Groningen bij Bleker,.
Vismarkt7
H. Nijdam-Smit.
MIJN

VERLANGLIJSTJE

Het is toch geen St. Nicolaas meer, z~lt U zeggen.
Heen, het is oudejaarsavond 1957. Het laatste uur wordt
door de klok af getikt.
En juist in dat laatste uur maak ik mijn verlanglijstje
op voor het nieuwe jaar. Hoe het er uit ziet ?
Indonesië en Nederland gaan samenwerken;
De strijd tussen Franlnijk en Algerije beëindigd;
Vrede tussen Oost en West;
Koude oorlog is ten einde;
Overschot van goederen naar noodlijdende gebieden;
Onschadelijk maken de ruim 55000 atoombommenf
Bestedingsbeperking opgeheven;

-14Vierldoosheid hoort tot het verleden,
Aardig lijstje
Maar wat geeft dit alles, zult U zeggen. Heeft U verleden jaar ook zo'n lijstje OiJ!lgemaakt en wat is er van terecht
gekomen ? Laat het .eens zien ?
Vriend, het lijstje wm verleden jaar heb ik vernietigd,
maar dat neemt tocl1 r1iet- viTeg 9 dat il.;: i1u -\Nel '\Veer een ver-

langlijstje mag samenstellen.

V/at acl1ter ons ligt 9 is voorbijo VVij streY,Jcen ons naar

hetgeen voor ons ligt.
Dan opeens klinkt het conm1ando' Alle reizigers overstappen.
(
De !dok slaat 12 harde slagen, Het jaar 1957 is voorbij.
Wij moeten overstappen. Moeten w·e lachen of snikken ?
Veel heil en zegen !
Laat ons vandaag n1e,ar lacl1en. 1 januari 9 n1orgen zi13 il;:
\Vel \;veero
Morgen !

l\lorgen trap ik vreer stuk vat ik vandaag heelde.
IJlaarom raorgen de stok ,-,eer achter de deur vandaan gehaald ? Ik hoor het al, er is niets veranderd se.dert 1957.
llfeen 7 vrai1t vve namen ons zelf mee over c1e grens.

Ons zelf.

En juist "ons zelf" moet veranderenc
Een me11s kan vol zijn. van onrust" De v1aarheid daarvan
zal nie1nand· ontlcenneno Op de meest onver-rrachte r.aomenten

ploft er wat op je schouders neer en je zakt even door de
knieën. Je moet even lucht happen. En toch: Verbeter de
wereld en begin bij U zelf, is een '7aarheid die wij allen
moeten leren.
Verscheur dan het verlanglijstje maar en kom dan 1 s avonds vermoeid thuis.
Achter het gezicht zy:eeft een glimlach, vrant we hebben
een overninning op ons zelf behaald,
Sterkte toegewenst.
De Voorzitter.

Het vervolg op "Het leven van Adam Hurdrider" moet deze
keer vervallen. We beloven U de volgende keer een paar
bladzijden over deze geschiedenis te geven.
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