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)l!IET EEN MASKER VOOR, DE WERELD RÖ]'ffi. 

Vorige zomer kon men in de krant lezen, dat John W.Guth, 
met een masker voor 9 in een vliegtuig 9 de wereld rond ging. 

"Wat al een gekke vertoning," zei mijn vrouw. 
Ik moest even laohten. Ik had beter kunnen huilen. Is 

deze Amerikaan de eni;;e die een masker voor heeft ? Neen, 
wij allen hebben een masker voor, en daarom had ik beter kun
nen huilen. 

Elk mens is anders, dan hij zich voordoet. Een zakenman 
heeft een masker voor als hij tegen een klant spreekt. \Jat 
kan hij soms thuis tekeer gaan ! Een ambtenaar is anders op ~ 
bureau dan thuis. Hij spreekt anders over een collega, die \ 
afvvezig is 9 dan als deze er bij is. Een vroUl'il is anders op 
een kransje bij vriendinnen, dan tegen een vriendin die haar 
op een middag komt bezoeken. Wij allen hebben ons zelf terug
getroltlcen achter een me..slcer" 

In alle gevallen waren wij niet waar. Wij hebben maar ge
daan alsof ~ VTillen 1-:e dé:.11 niet vvaar zijn ? 'ilfaaron1 dan niet? 
Vaarom dat masker ? Waarom droeg John.W.Guth het masker? 
Allemaal vrag·en, ma1-::r vrag·en clie ons moeim.bezighouden_ 9 waarop 
-ivij persoonlijlc een ant.,,voord moeten geven" 

Daar is een boek verschenen van André WJalrau.x: "Het men
selijlc telcort 11

• Wij zijn. er saruen vvel van overtuigd :r van 
dat menselijk tekort. Hoeveel plannen en daaruit voortvloeien
de daden staan niet in dit teken, het teken v2n het tekort, 
wat we ons hadden voorgesteld, Het is wat we kennen in de 
grote en kleine wereld. 

Het menselijk tekort doet ons diep beseffen 9 hoe weinig 
we ten volle bereiken wat "e op het oog hadden, 

Maar zouden wi.j ons te spoedig cccchter c•at menselijk te- \, 
kort verschuilen ? 

Al weer een vraag er bij. 
Hu stop ik maar. 

V 0 0 R J AA R. 

De Voorzitter. 

"Wat een opgewekt leven heerst er toch in de natuur ! 
Hommels en bijtjes zoemen zo bedrijvig rond alsof de baas in 
de buurt is. Vogels vliegen ononderbroken rond om inkopen 
voor hun kinderen te doen. Ja, zelfs de planten spannen zich 
in. Zo'n boom produceert heel wat bladeren, en dat allemaal 
in één maand. \,Jat een bedrijvigheid l" 



Dit is een citaat uit het aardige boekje' "Hier lacht 
de asceet" van I'Jichaël Horatcz.uk. 

Inderdaad, wat valt er in deze tijd veel te genieten 
in de natuur. Het is l)ij uitstek de tijd, waarin de stads
mens de bewoner van het platt<iland benijdt. 1 s Morgens bij 
het wakker worden terstond de frisse lucht en de heerlijlce 
geuren te kunnen .ops,nuiven va..'1 de ongerepte natuur, het is 
voor de meeste mensen in de stad alleen maar weggelegd ge
durende de vacanties. J3ezine-dampen en stofwolken beh·or:en 
meer tot zijn dagelijks menu. Vooral in de zogenaamde rand
stad Holland wordt het landelijk gedeelte steeds kleiner 

L
. en dringen de huizen-massa's al maar verder op. De druk be-

reden snelwegen snijden overal doorheen. . 
Op Hemelvaartsdag roept ons bestuur ons samen voor een 

familiedag in .Amsterdam, nog steeds de grootste stad van 
Nederland. Een stad vol benzine-dampen en stofwolken. Is 
dat aantrekke .. lijk ? 

Ja, want men is er in geslaagd een programma .samen te 
stellen, dat "elck wat wils" biedt. Voor hen, die van bui
ten komen heeft een l)ezoek aan een g-:rote stad nog altijcl 
iets aantrekkelijks. De wijze, waa,rop wij vele bijzonder
heden van .Amsterdam gaan bezichtigen, is bijzonder goed ge
vonclen. Zelf heb ik die rondvaart misschien al wel 25 maal 
gemaakt. En het verveelt nooit. De een zal zich bijzonder 
~angetrokken voelen tot het pitoreske van de stadsgraohten, 
de a..'1der za,l meer genieten van de ruime rondblik, welke het 
IJ een de havens bieden. Voorts een bezoek aan Schiphol, 
het internationale vliegveld. 

Het is begrijpelijk, dat de voorzitter mij schreef 
over a.e grote drukte, welke de voorbereiding van deze :fa-

' miliedag hem brengt. Reeds zijn meer dan vijftig deelne
'- mers aangemeld. Ik ben de beste vrienden met onze voorzit

ter, maar ik hoop van harte dat.hij het nog veel drukker 
l<rijgt. Machtig, wat zal dat een gezicht zijn mensen, wan
neer er b.v. eens drie rondvaartboten, allen getooid met 
de Nijdamstra-vlag, door .Amsterdam varen. En dan luid op
klinkend ons familielied: "In Nijdamstra. zi,jn wij één. 11 

Want dat is toch ook weer het allerbelangrijkste. Wij 
ontmoeten elkaar. Wij spreken elkaar •. Een groot aantal na
zaten van Willem Willems den Oude zijn in grote eensgezind
heid vereend, zoveel honderden jaren, nadat hij leefde. 

Komt U ook ? 

AJ.Y,..maar. H.Nijdám Lzn. 



HERINNERINGEH. 

Wat li,_,gen mijn schooljongensjaren al ver achter miJ. 
Meer dan vij:ftig jaar ! En toch' hoe leven de herinneringen 
aan die jaren nog sterk: ih mijn geesto 

Prettige sohooljaren heb ik gehad op onze kleine dorps
school, waar een hoo:fdonderrrijzer met, zoals men dat toen 
noemde, een hulponderwijzer, het schoolonderricht gaven. 

Bepaalde dagen en lessen kan ik mij nog zo levendig voor
stellen. Wij begonnen de schooldag steeds met het zingen van 
een paar liedjes uit een boekje' 11Kun je nog zingen, zing 
dan mee". Dinsdagmiddag was er altijd dat heerlijke uurtje 
vaderlandse geschiedenis, waarin meester zo prachtig kon V',
tellen. Na a:floop van de les mochten we vaak oude historis<;!ÎE 
prenten bekijken, welke met punaises op het bord geprikt wer
den. De prenten over de vermoording van de De Yli tten en de 
onthoofding van Oldenbarnevelt zie ik nog voor me ! En dan -
was het Vrijdagmiddag ook zo'n fijne middag: verteluur en 
tekenen. I\!eester las dan een mooi verhaal voor uit de jaar
gangen van "Het kleine Volkje" van de lJekende kinderschrij
ver P.Louwerse. o, die verhalen over• De vos van Berkenheim, 
De twee Hugo 1 s, .Al:fer en \lala, hoe spralrnn ze tot onze ver
beelding ! En hoe maalden we daar eén spel van met zwaarden, 
pijl en boog en lansen. Aan de "Alddijlc" improviseerden wij 
kastelen en syeelden onze ridderspelen. En dan, na het voor
lezen 7 l0.'1ar:1 het tel>:enen in een groot grijs tek:enboek r11et ge
le omslag en dae,r schuin overheen het woord "Schetsboek". Soms 
mochten Y!e het mee naar 11uis ner11en en d2,ar onze teken- en 
schilderkunst uitleven. En dan l~vam het mee terug op school 
om de werkstukken door meester en schoolvrienden te laten be
V-1onderen e11. bel"Cri tisereno 

Maandagmiddag moesten we een vrij opstel maJrnn: eerst c) 
de lei en dan keurig overschrijven in een cahier. Het lJeste 
opstel 10,;am in het Opstellenboek, a_at r.ieester onder zijn be
rusting had. Welk een eer, als je uitver!coren -,;erd, daarin je 
opstel te rnogen oversél1rijven. 

En dan de rekenlessen ! Hoe zaten wij in de hoogste klas t 
vossen op de vraagstukken uit de rekenboekjes van Wisselink, 
o:f uit dat moeilijke rekenboek' 'Je Toeissteen. Dan w·erden er 
staaltjes van imzzel- denk- en cij:ferwerk verricht, waarin 
meester en wij veel plezier 'hadden. 

Och, dat zijn zo maar ènkele :facetten van ons schoolleven 
van meer dan vij:ftig jaar geleden. Toch denk ik wel vaak, hoe 
moedern de f!Choolgebouvren thans ook zijn ingericht, hoe ver-
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nieuwd het nnderwijs ook mag uezen of worden, met meer ge
noegen naar schoolgaan dan wij deden, kunnen de kinderen 
van heden vast niet. 

Natuurlijk spraken wij over de school ook wel eens 
als het "bargehok" en waren Yre ook echt blij met een ons 
in de schoot gez:orpen vaca..vitiedag, als meester naar een 
vergadering moest. Toch gingen Yle graag naar school en we 
hebben heel Ylat geleerd op die kleine tweemansschool van 
ons dorp. 

A. Vleer. 

ONTV_l\NGEN vrijwillige bijdragen voor het Aanschaffings
- :fonds in 1958. 

lievroB-I te A. f" 5,-- H, W, te D. f. 0,50 G"~~f"te H, f. 2,--
H.N. " A" 

Il 1,50 PvrIBte F. " 7,50 H.L.K.-H. 
,, 

1,--
D"C"l'f" " A. Il 1,50 H.N.te G. Il 0,50 G-H te H Il 0,50 

T.N. " A. Il 0,50 n-s te G Il 1 '65 Y-W te L Il 0,50 
A.J. il A. Il 1,50 P.H.,.N. G Il 1 , 50 s-v te M Il 2,50 

I1evrP-J il l3 Il 1 '50 N-P te G Il -1, 50 H. Tj .N. M Il 1,50 
Tuievr" v. Il l3 Il 0,40 Po S"lî" H " 3,50 l3-W te 0 Il 0,25 
MevrG.N. Il c Il 1,50 U-R te H Il 1,50 G.H.H.teO Il 1,50 
Mevr"E-~T " E Il 0,50 A"J "V. H Il 1 ,50 J:-N te S Il 1'50 

G"A"N." E Il 1,50 0-,Wte H Il 1,50 A.V.te_ s. Il 1,50 
N,.,N" te s Il 1 ,50 H.N,te v Il 0,75 ~f"YV.te v Il 0,75 
F.E.N.te w Il 1,50 V-N te w Il 1,50 K-N te· z Il -3,--
Mevr H.J. Il 0 Il 0,50 J .K.N" s Il 1,50 H.~Vl. te· p Il 1,50 
Mevr.D-li Il H Il 1,50 ' 

-. ·- .. 

N.l3.' in tweede en derde l{ölom aanduiding Mevr. weggelaten. 
In die gevallen i.p"v 11".Qunt 11 streep gezet tus·sen n:ai.-nen · 
b"v. N-1\f etc) 

Totaal• f._ 63,30 ================ 

Aan mijn verzoek uit eigen be'7eging te·voldoen het 
verschuldigde op bovengenoemd gironummer, werd door_ zeer 
velen voldaan. Hiervoor mijn oprechten dank. · -

De postgiro-l~~~tanties voor de andere leden gaan nu 
ten spoedigste de deur uit. Dat er nu eens geen een onbe
taald retour lrnmt is de hartewens van penningmeester 

C.v.d,Schoot Azn. 



FAll!IILI: 

Heden nam God, na· een moedig lijden, 
uit ons midden weg, onze lieve man, 
vader en grootvader, 

He.den overleed, nog 
in het Academisch z: 

· ningen, onze lieve 1 

der, SJOERD .JAC. WIJNIA, 

in de ouderdom van 65 jaar, na een 
gelukkige echtvereniging van bijna 
39 jaar. 

De bedroefden: 

Kornwerd: 
A.Wijnia-Gietema 

Espel: 
. .Jac. Wijnia 
L.Wijnia-Postma 

Kornwerd: 
W.Wijnia 
A.Wijnia-de .Jong 

Fervvoudeg 
M.de Witte-Wijnia 
S.de Witte 

Harich: 
D.Dijnia 
K.Wijnia-Twijnstra 

Kornwerd, 3 april 1959. 

: GEBOREN: 

WENDY P EJlRL 

j dochter van 

I.NI.JDM.[ en 
F.NI.JDAJ!ff-HOEKSTRA 

IR.R.2 Georgetown, Canada 
! maart 1959 
n•••mH••••••M•••••••••• '""'''"',.. ... ,..,.._, ••MM•••••••n•••••-••-M•oM-oo• •••••-MM"""'''""'~"",,,,_,""_",,,n".l 

BEREt'ID J 

in de ouderdom van 

Eelderwolde, 17 feb: 

.J .Nijdam-Oving 

J.ll!I.Nijdam en verlo 

M, vq.n Es-Nijdam 

B, Veenhuis-Nijdam. 

ONDERTROUVJ]): 

.J OH.Al'lNES AUJ 
t. 

en 

BOK.JE DE VR 
t· 

januari 1959. 

-;,-ïïc-iïäv{- ä:Eï:r- :k:iäntën:· me ·ë~v: 

Klarten, die hij vroeger n 
in de Ureterper YJeibuorreJ 
zijn moderne groentezaak · 
kist, met zijn temperatuu: 
tuurlijk heeft Nièuwdam O• 

schrabmachine voor aardap: 
electriciteit biedt ook V• 
gelijkheden zonder tal! 



LVerwacht, 
.s te Gro
_er en broe-

159· 

lll 

; in zijn winkel 
·ekpleister van 

de diepvries-

' 

HENDRIK NIJD.AM 

en 

ELISABETH DE JONG 

geven u, mede namens wederzij<l.
se ouders kennis van hun voornemen in het 
huwelijk te treden op zaterdag 11 april 
a.s., om 11.15 uur in het Stadhuis te 
Leeuwarden. 

Franeke:ç, 
Lamb. Doniastraat 3 

Leeuwarden, 
Franekerstraat 40 

maart .1959 

GEBOREN: 

dochter van: 

Vlinsum 9 

januari 1959 

JELTE SIJKE 

Kornelis WIJNJA 
en 

Geertje VIYNIA 

' 

· ::.i;;;~;~;;;a: · t ~i 1~:r~,;,:ä.-~ -ä:;;- · 1;;:,g;;::.:: 

8 graden. En na
:nijmachine ·en een 

gebruik. Ja, de 
winkelbedrijf mo-

re landbouwschool te Beetster- · 
zwaag de heer G.NIJD.AJIJI te Dwinge~ 
loo (Dr.) 6.1.1959.-; 

. ' 

januari 1959 



FINANCIEEL JAARVERSLAG 1 5 8 • 

Saldo 1957 
Reservering 
Aansohaffirgifonds 
v.rijw. bijdragen 
hiervoor in 1 58 

11 8' 65 

63,30 
-------

f. 
Il 

" 181,95 

aan donaties(contributies)" 324,-
Abonnementsgelden voor N,T, 
.en Nijdamstra boek " 1, 140,--

TOTJJJ.L: f,2.352 93 ===================!== 

Uitgave "Nijdamstra Tynge" e.d. f, 
Uitgave "Nijdamstra-Boek" 

deel III.+verzendkosten 
Donatie' "FryskG i\kademy" 
Drukwerken 
Porto-kosten 
Reis-en verblijfkosten 
Vergaderkosten 
Diversen 
Reservering voor Familiedag 
Reservering Aanschaffingsfonds 
Saldo per 1 januari 1959 

TOTAALi 
=====~ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

181 '55 

923,--
10,--
84, 78 
54,71 
80,80 
15, 50 
24,--

700,--
181 ,95 
96,64 

Ondanks het feit, dat het ledental terugliep kon nog uit de ontvangen abonne
mentsgelden de kosten van het Nijdamstra-boek(deel III) en de Nijdamstra Tynge 
worden bestreden. 

De hiervoor gereserveerde f. 700,-- kwamen ér niet aan te pas en konden dus 
bestemd worden om het te verwachten tekort van de te houden.familiedag in 1959 
te dekken, 

Het aanschaffingsfonds liep, dank zij de vrijwillige bijdragen op tot f, 181,95, 
Het spreekt vanzelf, dat het een dringende eis wordt het ledental uit te 

breiden, teneinde in de toekomst in staat gesteld te worden van de op ons geno
men verplichtingen (uitgave Nijdamstra-Boek) te voldoen, 

Een aanmoediging om leden te werven is hier dus wel op zijn plaats. 

Sneek, 10 april 1959, 

) 

B.v.d,Schoot - Azn. 
penningmeester. 
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LEESTEECE1JS".o"" •• o • 9-?! 

Dertl< om de leestekens 

Om het lezen en het verstaan van het geschrevene 
gemaldcelijker te maken, maakt men gebruik van leestekens. 
Het plaatsen er van moet dan ook met zorg geschieden. Maar 
dat gebeurt lang niet altijd. lV!en moet niet vergeten,dat· 
een zin door het weglaten van een leesteken of dat men 
deze op een verkeercle plaats zet, een niet bedoelde bete
kenis krijgt. 

Mag ik u een voorbeeld geven: 
a) Het vervvonderde ons,niet meer van die zaal< te 

horen" 
b) Het verwonderde ons niet, meer van die zaal-c te 

horen. 
a) Te Haarlem, niet te Leiden wordt het agentschap 

gevestigd. 
b) Te Haarlem niet, te Leiden wordt het agentschap 

gevestigd. 

U ziet, het plaatsèn van een leesteken moet met zorg 
geschieden. 

Ik heb eens gelezen van eenltaliaanse koning, die 
een verzoekschrift kreeg van een gevangene, om gratie. 
De minister van Justitie had naast het verzoek geschre
ven: "Gratie onmogelijk, in de gevangenis te lateno 11 

De konin las met aandacht de brief van de gevangene, 
liet zich het dossier van de man brengen en bestudeerde 
dat. Dan nam hij zijn pen en streepte de .komma van de 
minister door en plaatste die een woord eerder. 

"Gratie, onmogelijk in de gevangenis te laten"o 
Daaronder zette hij zijn naam en daarmee stelde hij de ge
vangene in vrijheid. 

Wat kan een leesteken toch van grote betekenis zijn. 
Ook in onze samenleving spreken we wel van punten en kom
ma1 so Als we met iemand iets van ernstige aard besproken 
hebben, zeggen we dikwijls' "Een punt er achter". Maar 
ook dan kunnen we slordig omsi1ringen met de leestekens. 
Waar wij een punt achter moesten zetten, schrijven we een 
komma, en de komma komt vaak te staan v1aar een punt be ." 
hoorde te staan. Wat gebeuren er vele dingen in ons leven 
waarvan we zeggen: "Een punt er achter", maar in ons hart 
hebben we nog niet eens een komma geplaatsto 



En wat we oolc graag doen ? Een punt of komma verplaatsen, 
zodat men niet de bedoelde betekenis krijgt. 

Het plaatsen van een leesteken moet dan ook met zorg ge
schieden. 

De Voorzitter.· 

FAMILIEBOEK. 

Zo nu en dan bereikt me de vraag: Is het familieboek ook 
voor anderen (geen abonné of donateur) te verkrijgen ? 

Inderdaad, vrij hebben nog enige exemplaren van deel I, 
II en III. Deze stellen we beschikbaar voor de prijs van 
f. 6,50 per deel. 

Bestellingen bij de voorzitter, en betalingen aan de pen
ningmeester. 

De.voorzitter. 

GRONINGER(S) •••••••• aantrede~ !! 

Is er ook een familielid.te Groningen genegen, miJ gere
geld de advertenties etc. op te zenden uit de Groninger 
Coure.nt(en) betreffende onze familie ? 

Wie zal het zijn ? 
Redacteur. 

Eri nu_.., • "' •• "' " "' 

onze 

~ HEMELVAARTSDAG 

Nu ••••••• zwetende mensen die de zaak voorbereiden. 



Dan"" a "". "a hè- 9 ben jij d'r ook ?? 

LAATSTE OPROEP ••••••• 

ï1îeen 9 niet •rar1 alle familielede11 hebben ·vve een in
schrijffornmliertje ontvangen, om de familiedag in Amster
dam mee te vierene 

Wat hiervan de reden is, weet ik niet. Natuurlijk zijn 
er 9 die 1 Y1'a-t vve noerne11, vvettelijk verhi_nderd ZlJn~ maar · 
er zijn ook anderen en tot dezen zeg ik: K 0 M ! ! 

En UY: antvvoordo o" "" o ... " • " •• 

l~=-~-,~ 
{ "°''J '- r C..Y 
f ~ ~~--'<<--\~~·"-----.._ , \) 'r ~· . .:.J1~-----· 
/:...,)-,rb. L --'·>~ 
['/// ":-:-"""' - "-'-.", 

y;:>·--·· v:oord; 
te verstevigen, ook door 

Zal het een prettige, 
Dat hangt grotendeelE 

ziet er verzorgd uit, 

• stuur het formulier nog heden 
weg, zet de schaar er in en 
doe het nu. Dan is Uv; ant

Ik kom, om de oruillerlinge band 
mijn aanwezigheid ! 
een gezellige dag worden ? 
van U zelf af. Het progra!lh~a 

Wat zegt U ? "Is u niet in een feeststemming ? " Och, 
uvr voorzitter ook niet al tijd, 

Maar laten we, het doel van onze Stichting nooit uit 
het oog vei"'liezen 

De Voorzitter. 

P.s,, Over de reisgelegenheid (bus) ontvangen we allen 
nog nader bericht ! 



BESTUUR . N I J D A M S T R A S T I C H T I lif G. 

Voorzitter: T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden 
tel. 05100 - 22167 

Secretaresse' IJ, H.Nijdam-Nijhol t, Robert Kochstraat 21, 
Leeuvvarden 

Penning.meester' C. van der Schoot Azn., Leem1arder'<7eg 63, 
Sneek, tel. 05150-3028 

LEDEN' 

P.Agema-1'7ynia, Stationsweg 18, Dol<kum 

ILNijdam-Smi t, Paterswoldseweg 132b, Groningen 

]\'lo P b ~7ienia, b/ d brug· 43 5 Follega 
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