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TOEKOMST
Schilder de mensen zoals ze willen ziJn, en niet zoals ze zijn,
Als je hen werkelijk schildert zoals ze zijn, zullen ze menen
dat je hun beeld vertekend hebt en je diep beledigd de· rug toekeren. Zo luidde het advies aan een portret-schilder.
En toch was er eens een schilder die zich niet aan dit advies
hield en de mensen schilderde zoals ze werkelijk waren.
En zijn succes? ••••••• , slecht!
Dikwijls moest hij horen, zo oud ben ik nog niet! Misschien over
twintig jaar zal ik er zo oud uit zien. En hij dacht er neg
bij: Zou ik er over twintig jaar zó oud uit zien? Nu zou hij
tóch graag een blik willen s:aan in de toekomst.
Toekomst?
Op vele perrons van de Ned. Spoorwegen zien we de weegschalen
staan. Vele maken van de gelegenheid gebruik om eens te weten
hoe zwaar of hoe licht men is, Natuurlijk zijn er ook mensen
die er nooit op gaan staan, uit angst dat ze zullen schrikken
van hun gewicht.
Ja ljet dieet dat de dokter hen heeft voorgeschreven, och wat •••
niet op de schaal.
Hebt U wel eens gemerkt dat kinderen graag de wijzér op de weegschaal zo hoog mogelijk trachten te krijgen. Zij zouden graag
enige ponden zwaarder wegen dan het apparaat aangeeft.
In Leeuwarden stond een kleine jongen op de weegschaal en blies
zijn wangen op om vooral zwaarder te wegen dan vorige week.
Maar zijn vriendje, die er bij stond was wijzer. Hij riep verachtelijk: "dat zal je niet veel helpen; je kunt toch niet
zwaarder wegen dan je bent".
Toen ik daar zo voorbij liep dacht ik, dat kereltje is niet t1·
vreden met het heden, maar verlangt naar de toekomst.
Toekomst!
1 s Avonds bij het televisie-toestel dacht ik nog na over de
schilder en die kleine jongen, - eigenlijk dacht ik aan de toekomst.
Nu moest er eens een televisie-toestel zijn dat beelden te zien
gaf van het toekomstig leven. Maar dat is onmogelijk zegt u,
en dat is ook zo, maar stel eens het geval, dat U een toestel
had dat de capaciteiten bezat om dat te doen.
Ongetwijfeld zou U in de eerste opwelling blij zijn, dat U nu
reeds zou weten wat er in de toekomst gebeuren gaat.
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daar komen de beelden al, Dat is een vacantie-trip. Prachtig!
Wat aardige mensen zal ik dan ontmoeten. En het weer? Zon,
ideaal vak@tieweer.
Dat alles zou zich op het scherm voor Thv ogen vertonen. Maar
het zou daarbij niet blijven. Ook de dingen die daarna gaan
gebeuren zou U te zien krijgen. Dag na dag, week na week, maand
na maand, jaar na jaar, zou aan UW verbaasde blikken worden
vertoond.
Hóe lang zult U de moed kunnen opbrengen om het beeld te blijven
volgen? Zullen we nog even naar het scherm kijken?
~r'9tseling worden prettige dingen afgewisseld door minder aan~crtame. Een ongeluk, Wie? U!
Een ambulancewagen, ziekenhuis, artsen, operatie. En de vragen
stormen op U af, Hoe zal het aflopen?
Af dat ding?
Gelukkig, het allerbeste televisie-toestel mist daarvoor de
capaciteiten,
De toekomst is voor ons verborgen. Wij leven in het heden.
Heeft het heden dan geen toekomst?
De Voorzitter,
SYBREN WIEGERS WIJNIA EN ZIJN AANTEKENEOEK
In één van zijnmoai.e F.ri.ese boaranromansn,l, "Sate Humalda"
zegt R, Brolsma over de Friese boeren ongeveer het volgende:
"Onder de Friese boeren zijn scherpe koppen, overl,egde, belezen
/ r~. geslepen geesten, die niet alleen thuis zijn in hun bedrijf'
.___ a,r ook bekwaam zijn in vele andere zaken o.a. de sterrenkunde en bekendheid met de instrumenten om de tijd en loop der
planeten na te meten, Ook als ze van de boerderij komen zijn
deze boeren niet verlegen en in staat over allerhande zaken mee
te spreken als bestudeerde mensen",
Tot dezulken behoorde zeker ook Sybren Wiegers Wijnia, waarover
wij in het oktobernummer van de Tynge schreven,
Zijn merkwaardig aantekenboek over de sterrenkunde geeft onseen indruk van de gedegen studie, die hij maakte van de astronomie.

Verscheidene voo:r:werpen over ons zonnestelsel en de sterren
worden daarin behandeld, Het begint met de schijnbare jaarlijkse

· gàng van de zon door de sterrenbeélden van de dierenriem en de
veranderlijkheid daarvan in dé loop der eeuwen van waarneming.
Tevens wordt er ingeschreven over de dichtheid en massa der
planeten met vele ingewikkelde berekeningen, die ons duidelijk
maken, da.t Sybren Wiegers behoorlijk thuis was in de wiskunde."
Beweegkundige berekeningen over de zwaartekracht, de cirkelvoJ:lndge beweging on de middelpuntvliedende kracht waren onderweJ:lpén, waarvan hij studie maakte.
Ook de parallaxis der sterren d.w.z. de plaats der sterren onderling had zijn aandacht.
En in zijn tijd kwamen de geleerden met bérekenirigen' over h,et.
meten van de afstand der sterren, de astrometrie, een ondel
l'P,
dat Sybren Wiegers uitermate boeide.
·
In ·de tijd vàn Siebren ~Viegers versche.en
een komeet ( 1843).
Alles, wat daarover gedacht en geschreven werd had zijn grote
belangstelling. Een apart hoofdstukje heeft Wijnia daaraan ge
wijd in zijn aantekenboek. Het is wel aardig hie:rvan iets over'
te
nemen.
.
"De komeet van 1843, die zoveel stof tot redekaveling heeft gegeven, begint zich thans voor de tijd voor ettelijke eeuwen in
het onmetelijke ruim des hemels. te verwijderen; gedurende de
korte tijd dat zij ons stelsel heeft doorgelopen, heeft zij een
menigte van waarnemingen in de handen der sterrekundigen achter~
gelaten.
De op verschillende sterrewaohten gemaakte berekeningen zijn
bijeen verzameld·door de heer· Arago aan de.akádemie van Wetenschappen voorgesteld. .
...
Hieruit blijkt,· behalve hetgeen wat uitsluitend voor de sterrekundi~n. van gewicht.kan wezen, dat: de komeet op de 24 febr.
meer dan ooit te voren enig gesternte tot de oppervlakte q-~ 1
· zon is genaderd geweest. (Arago bezigt de uitdrukking, dat\.~
komeet de oppervlakte der zón als het ware heeft aangeraakt
(vasé en qüelqö.e sorte); tengevolge der buitengewone nadering,
·die een ogenblik' tussen de komeet en het aantrekkingspunt,
rondom hetwelk zij loopt, plaats had, is gedurende enige tijd
. een voorbeeldeloze snelheid 104 mijlen in iedere seconde; zij
bewoog zich derhalve ·Vijftien maal sneller dan de aarde in kerenloop om de zon". Tot· zover Sybren Wiegers Wijnia.
Uit het boekje blijkt ook, dat hij kennis nam aan alles, wat er
in zijn tijd over de sterrenkunde werd geschreven en zeker moet
hij vele werken over de astronomie in zijn bezit hebben gehad.·
Zo noemt hij b.v. meermalen Bessel. Dat was een Duitse sterren-
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astronoom, die de wereld ooit gekend heeft. Vooral op het gebied van·de astrometrie blonk deze geleerde uit,
De Van Struves (Duits-Russische astronomen) waren hem niet onbèkend en hij wist van hun studie over de dubbe·lsterren,
Ook de populaire werken over sterrenkunde van de Nederlander
Frederik Kaiser behoorden zeker tot zijn boekerij, want de uitgave van diens Sterrenhemel in 2 delen viel in de jaren 18431844, Arago (1786-1853), Frans natuu~ en sterrenkundige, wordt
in zijn aantekenboek genoemd.Arago was directeur van de Sterrenwacht te Parijs' en gaf een werk uit in 4 delen getiteld: "Astrory.r.mie populaire n.

L . vorenstaande illustreert wel voldoende, dat Sybren Wiegers
Wijnia, boer en beurtschipper, behoorde tot die scherpe koppen,
overlegde., belezen en geslepen geesten onder de Friese boeren
waarover Brolsma het heeft in zijn Sate Humalda.
Het doet ons genoegen, dat wij aan dit artikel een afdruk kunnen toevoegen van een bladzijde uit het aantekenboek van Sybren
Wiegers Wijnia.
A, Vleer.
ERRATA
Een stuk familiegeschiedenis der Wijnia 1 s II: onderste regel
blz. 77. S!taat abusievelijk Tjipke, moet zijn Tji tske.
Zelfde ar,tikel blz. 79 de hannekemaaiers kwamen niet uit Duitsland, maa~ waren afkomstig van Midwolda en Beerta~
Vl.

GOD VfOONT IN

1

Een wèlkenwàde wijd •••••
In loomheid neergevlijd
Op 1 t vlakke veld,,,,
Een nacht van mist,
Een kille huiv'ring is 't
Wat haar verzelt,
2

.

Maar aan de Hemel praalt
Met majesteit omstraald
De maan ••• ,. in 't li9ht~····
Al klimmen névelen hoog,
Een Stille stralenboog
Blijft opgericht.

1

T LICHT, •••
3
Ligt in Uw ziel een leed,
Een last, die wreed
U drukt?
Ligt in Uw hart verholen
Een zware zorg verscholen,
Gaat gij gebukt?
4
0 hef Uw névelend oog,
Tot Gód de Héér 1 omhoog
Die woont in 1 t Licht,, ••
Dáárheen Uw hart geheven
En àl Uw leed gedreven
Naar GOD! in 1 t Licht ••••

FINANCIEEL.JAAROVERZICHT 1960.
Boeksaldo 1959 f.41, 15
Nagekomen betaling over 1959 " 4,25 f. 45,40
Reservefonds ·Familie11
boek
1089,20
Il 360,80
Aanschaf'f'ingsfonds
Aan Donaties (contributies)
Nog te vorderen·

f.279,-11
4 -

Abonnementsgelden N.T
etc.
Nog te vorderen

~Vrijwillige

f.975,-·
tl
15,--

f.1495,40

f. 283 ,--

f. 990,--

bijdragen
voor het aanschaffing&fonds

f.

29 '75

Losse verkoop Nijdamstra
Boek etc.

f.

55 , -

Totaal:

f. 2853' 15

=:::::========

Uitgave: ''Nijdamstra Tynge"
Uitgave' ''Nijdamstra-Boek"
deel IV
Drukwerken
Porti en telefoopkosten
Rei&- en verblijfkosten
Vergaderkosten
Donatie: "Fryske Akademy"
Aanvulling: Fonds Familieboek
Reservefonds
Aanschaffingsfonds
Dubieuse vorderi11gen
Saldo per 1 januari 1961

Totaal

f.
tl
Il
Il
Il
Il

Il

Il
Il
Il
Il
Il

401 '60
1165,-46,80
58,75
47,35
11,70
10,75,80
483 ,65
390,55
19,142,95
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ONTVANGEN
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN IN 1960 VOOR HET AANSCHAFFINGSFONDS
te
te
te
te
E.P.-J
R.d,G.-N te
te
.A.J.V.
te
G.A.N.
te
P,HoN•
,---JileEoNo
te
(
te
..N ,-N
K.H.-J
te
H.N.

De C.N.
A.J •

A.
A.
A.

B,

c.

E•
E,

a.
w.

w.
o.

f. 1.50
" 1.50
" 1.50
" 0.75
"Il 1.50.
1.50
1.50
" 1·.50
-1-1
Il .
'1. 50
Il

2.--

"

0.50

A,D.-N.
OoW•

H.T,Neo
G.H.N"
J.V.

J,d.J,-N
J,F.N.
A,V.
H.W.
J(tK"N.

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

H,
H.
M.
0,
R.

s.

s-.

s.

:_p,·

s.

f, 1. 50
" 1. 50
" 1. 50
1.50
" 1,-"
" 1.50
• Il
1, 50
1; 50
."
I.'
1. 50
" · 1. 50

f, 29.75
N,B. Het verbindingsteke.n (-) inplaats van "punt" duidt. erop
. '
dat voor de.ze initialen de aanduiding: "MEVROUW" behoort te
TOTAAL

-

staan.

.GENEOLOGISCHE PUZZEL
Onlangs vernam ik van iemand het volgende:
Hij trouwde namelijk een weduwe, die eem meerderjarige dochter
had, Zijn Vader werd daarop verliefd en trouwde haar. Zodoende
werd deze dochter zijn moeder en zijn vrouw zijn grootmoedér,
want z:lj is de moeder van zijn moeder,
Daar de man van zijn grootmoeder zijn grootvader is, was hij
dus zijn eigen grootvader!! 1!!!

C, v.d.
(

s.

MET MELK MEER MANS
Wij allen ziJn geroepen om ons te beijveren het aantal donateurs
uit te breiden. U zou wel graag actief werkzaam wilJ.en zijn,
maar U weet niet hoe-tr de zaak moet aanpakken,
Mijns. inz:iBns is een persoonlijk bezoek het beste,
Mocht U een ruggesteuntje nodig hebben, dan is er in Uw woonplaats wel een neef of nicht die met U mee wil gaan,
Uw voorzitter is al tijd genegen een ads.:pirant-donateur, na· een
bezoek enkele paperassen te zenden,
Succes gewenst,
De Voorzitter.

-8In haar Heer en Heiland is
ontslapen onze lieve Moeder
CORNELIA WERDINA
VAN DER FLIER
weduwe van de heer
F. Wynia
op de leeftijd van 83 jaar.
Utrecht: L.H. Wynia
A. Wynia:-Brouwer
Ermelo:E.J. W;Ynia·
J.G. Wynia-Cramer
Haarlem: S.Barontsen-Wynia
W. Barentsen
Zeist:
J.G. Marsman
G. Marsman-Verhoeff
Klein- en achterkleinkinderen.
Huis ter Heide
6 december 1960.
Duinweg 10.
Condoleance-adres:
Van Mussenbroekstraat 87,
Utrecht,
De overledene is opgebaard in
Duinweg 10,
De begrafenis zal D,V. plaatshebben te Zeist op de Nieuwe
Algemene Begraafplaats (nieuwe
ingang), zaterdag 10 dec. a.s.
om 14 uur. Vertrek van Laan
van Beek en Royen 16 om 13,45
uur.
OVERLEDEN
YMKJEN NYDAM
89 jaar Surhuisterveen deo, 1 60.

Hjoed gie by us wei, nei in
forduldioh droegen lijen us
leave man, heit en pake
HOITSE S. NIJDAM
yn de äldens fan 76 jier, nei
in lokkioh houlik fan 52. jier
Ljouwert:
J, Bangma:-Nijdam
H. Bangma
Ljouwert:
S, Nijdam
T. Nijdam-Engelsma
Grous

H, Sohoustra:-Nijdam
s. Sohoustra
en pakesizzers.
Grou 28 novimber 1960
Friesmast:rji.tte 8
M, Nijdam-Engelsma
Heden nam de Here tot Zich onze lieve Vader, Rlhuwd-,
Groot- en Overgrootvader,
JAN BENES
weduwnaar van Maria Nijdam 1
in de gezegende ouderdom van
ruim 91 jaar,
J, Hoving-Benes
B.R. Hoving
P. Benes
E. Benes-Spanjer
Tr. Benes
H. Lemstra-Benes
J. Lemstra
klein- en achterkleinkinderen,
Groningen, 16 december 1960
Hereweg 24a.

-9Hjoed waerd tige needlottich
by ûs weinommen ûs leave soan
en broer
FOPPE WYNIA
krekt 29 jier àld.
Rien, 1 februari 1961
·
De djipbidroefden:
J, Wynia
Sj, Wynia-Sohotanus
Ljouwert:
'i• Hiemstra-lVynia
J{, Hiemstra
Rien:

JOHANNES HARM HOGEVEEN
en
RIEMKJE WIJNIA
geven, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgen9men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op
donderdag 17 november 1960 des
namiddags 2 uur ten gemeentehuize te Joure.
Echtenerbrug 97
Rottum, Badweg 24
November 1960,

Hette Wynia
OVERLEDEN
DURK lVYNIA
84 jaar Wed, van
TIETJE STAPERSMA
Wommels. december 1960,
Voor de vel13 blijken van
belangstelling, voor en bij
ons huwelijk ondervonden,
zeggen wij, mede namens onze ouders, hartelijk dank,
S, lVynia
,
P. Wynia-v.d, Zee
'·.L'tens, december 1960.
Tankber en bliid dagge wy
to witten de berte fan ûs
jonkje
RINTSJE DOUWE
P,H, Winia
F, Winia-Twynstra
Nijegea (H.A.) 18 9
10-1-1961.

GEBOREN
RINTJE DOUWE
zoon van
Pieter Winia
F. Winia-Twynstra
Koudum jan. 1961.
GEBOREN
MAAIKE
dochter van
Sake Lieuwe Kracht en
Jantje Vleer
Dokkum december 1960,
GEBOREN
HARMEN
zoon van
Kornelis Wynja
Tijtje Bijl
Sneek januari 1961.

-10Voor het vakdiploma Aannemer is
o.m. geslaagd
s. Wynia te Holwerd
Leeuwarden oktober 1960,
Eenmaal in het jaar en wel in de maand december, is ·aan de
groenteveiling te· Leeuwarden een bij zonde re attraktie verbonden.
De kweker.s zenden hun beste kwaliteiten in, meestal smakelijk
verpakt, zodat 'de kwaliteit van het product beter naar voren
komt..
·
Op 13 december 1960 werd 11hèt beste beentje voor" geblazen.
Keurig verzorgd werdèn ·de producten aangevoerd·.
· r;
De vele bezoekers waren verrast, dat met gewone groenten zoïets
was te bereiken,
Aan omze neven Gebr. Feenstra, Achter Landbuurt 10 te Leeuwarden werd de eerste prijs toegekend,
SUCCESVOL OPTREDEN.. VAN COR NIJDAM IN
BUITENLAND._
(Van een medewerker)
Afgelopen week gaf de Mllnsterscher Märmer-Gesangvèrein in samenwerking met hEJt Heeressymphonieorkest in de Zoo-Festsaal te
Münster, een stad van ongeveer 200,000 inwoners, een concert,
waar de directeur van Wolvega 1 s Manne~koor, Cor Nijdam, als
gastdirigent optrad en de :p:tanobegeleidj_ng verzorgde bij de
zang van de solist'· de bekende baszanger Arie de Rijk uit Emmeloord, die men meerms,,len voor de radio beluisteren kan.
De uitvoering werd bijgewoond· door ongeveèr 800 bez.oekers. Na
de pauze werd het koor o.a, geleid door Cor Nijdam en dat zijn,directie zeer op· prijs werd gesteld bleek wel uit de ovaties '·
die men hem ~raoht.
Ook de zang van Arie de Rijk, die Negro-Spiri tuals zong en
aria 1 s uit "Die Zauberfll:lte" van Mozart, waarbij Cor. Nijdam de
pianobegeleiding verzorgde, werd zeer gewaardeerd. Zijn prestaties vergeleek men met die van de bekende zanger Jozef Grindl.
De indruk, die beide musici in Münster gemaakt hebben, moet wel
een buitengewoon gu_nstige geweest zijn, want direot na afloop
van het concèrt werden pogingen in het werk gesteld hen tè bewerken om eveneens in Stuttgart op te treden.
-

-11Het moet voor het Wolvega 1 s Mannenkoor een grote voldoening
zijn een directeur te bezitten, wiens capaciteiten ook in het
buitenland zulk een· waardering vinden,
10-11-1960,
FOARDRACHTKRIICH OP 'E JOUWER TIGE SLAGGE
(23-12-1960)
De JOUWER - De Foardrachtkri.ich foar skoallebern ut de heechEl_te klassen fan de fjouwer legere skoallen op 1 e Jouwer, dy
'( ';bad organisea=e op 22 desimber op 1 e seal fan Van Terwisga
op 1 e Jouwer is prachtich slagge, De foarsitter fan Redbad, de hear.S, Westra, iepene de middei mei in gemoedlik 1 mar dochs
ek earnstich praetsje, Hy wiisde binammen de bern der op, dát
it o sa maai wêze soe, as sy, lyk as de stllldinten, dy nou foar
harren stiene, èk as se fier fan hüs gyngen, de tael en gewoanten fan heit.en mem heechhäldden, It lytsguod, dat nei him har~
ke, wie dêr wol mei iens,
De foárdrachten waerden knap nei foaren brocht, Men koe soms
wol merkbi te, dat de tiid dy se hiene. om ien en oar to learen
hwat oan de krappe kant west wie, mar just hjirtrooh kaem i t
miskien ek wol, dat it troch de measten desto spontaner nei
foaren brocht waerd,
Oars wurdt dit bernewurk wolris tofolle byslipe trooh de greaten dy ha=en helpe.,
De prizen waarden troch in jury (ek studinten) takend oan:
1, Maeike Wind, 2, Henk Nijdam, 3, Wiesje Husiman, 4, Bennie
Holtrop, 5, Knilles Hoekstra,
P.~ it krystkongres to Frentsjer like goed wurdt, as dizze pan\_ .1 op 'e Jouwer, dan kinne de Fryske studinten dit jier tofreden wêze.
J, NIJDAM BOUWT KERK VAN 105,000 LUCIFERS
De mensen kunnen hem geen groter plezier doen dan een doosje
lucifers mee te brengen, als ze op visite komen, Ook zelf besteedt hij een groot deel van zijn geld aan doosjes licifers,
In totaal kocht en kreeg hij zevenentwintigduizend doosjes; dat
is honderdenvijfduizend lucifers, En toch is hij besli.st geen
pyromaan, deze 34-jarige meneer J, Nijdam uit de Tuinstraat in
Assen, Wat hij dan wel met de lucifers doet? Wel, dat wordt

-12men gewaar als men de kleine huiskamer van de heer Nijdam binnenkomt. In de hoek ziet men daar namelijk een re.i;tsachtig model
van een kathol·ieke kerk staan. En dan weet men het ineens: de
heer Nijdam plakt lucifers aaneen tot een>kerk.
Een speciale stijl heeft de 'kerk niet. Aile bouwstijlen zijn er
in vertegenwoordigd. Een tikkeltje romaans, een stukje gotiek,
terwijl de boogvormige uitbouw achter het altaar weer aan de
renaissancestijl doet denken.
W. WYNJA WON TE FOLLEGA
In Follega werd op 25 januari 1961 een hardrijderij voor mannen{~
gehouden waaraan 14, waaronder zeer bekende, rijders hebben
deelgenomen.
Onze neef Wie.):ie Wynja uit Uitwellingerga ging met de 1e prijs
strijken.
Van het Nijdamstra-boek is het vierde deel verschenen, dat een
begin heeft gemaakt met de achtste generatie, W.Tsj, Vleer, à.ie
weer voor de samenstelling zorgde, laste tussen de families door
weer vele geschiedkundige bijzonderheden in en besprak onder
meer het aandeel .dat de Nijdams in het ontstaan van het Paterswoldsemeer hebben gehad.
Het boekje is een uitgave van de Nijdamstra Stichting.
Reoentie:
Nieuwsb.Lad van het Noorden dato 27 oktober 1960.
EEN ZEVENTIENDE-EEUWSE DICHTER ZIET EEN STAMBOOM
Dat er reeds in de 17-de eeuw aan het vervaardigen van een
(
stamboom werd gèdaan, ·moge blijken uit onderstaand gedicht van
Jan Vos, glazenlodeD-toneeldich ter, die leefde van 1620 - 166 7.
Het luidt als volgt:
"Stamboom ten huize van.den E.Heer Advokaat P, ·van der Gracht".
Wat Huis, dat luister zoekt, dit hoeft ze niet te raapem
Want deze stamboom blinkt dwars door een lange nacht
Van Jaaren, als de stad in 1 t midden van haar waapen,
Niet heerlijker dan een loffelijk geslacht,
Een goede wortel past een stam met braave telgen
Hier v:i.ndt men mannen die 1 t gemeep van Amsterdam

-13Behoeden, door hun raadt, voor laagen en verdelgen
Zoo leeft men bij he:f; volk, zoo bloeit en pronkt de .stam
Der Smitten, Hulftens, ja van Hoorns en van der Grachten.
Een vaste stamboom pronkt tot luister de geslachten.
Dit gedicht is te vinden onder de afdeling Puntdichten (No.347)
in: "Alle Gedichten van Jan Vos" deel I, blz. 477.
(1726)
FAMILIEDAG 1'961
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Wij hopen óp Hemelvaarsdag 11 mei 1961 onze traditi.oné""e familiedag
te houden, Waar moet het worden gevierd?
Hoe moet de dag worden ingedeeld?
Geef eens wat tips,
De Voora.i tter.

MOET DAT NU ZO?
Men zegt wel eens dat het ouder worden vergezeld gaat van een
zekerè zwaartillendheid. l\lfisschien komt het daarvan, dat ik
bij zoveel meningen en plannen, welke gepresteerd worden mij
afvraagi "Moet dat nu zo?"
We hebben hier in Alkmaar eerst een plan gèhad, waarbij zo ongeveer alle stadsgrachten gedempt moeten worden. Als ·ge·volg
van een heftig protest van vele zijden is dat plan, hetwelk de
gemeente ongetwijfeld vele duizenden guldens belastinggeld gekost heeft, i.ngetrokken. De grachten worden dus niet gedempt.
Maar zonder plannen gaat het natuurlijk niet. Er is een nieuw
plan.gemaakt, Ook dit zal wel niet gratis tot stand gekomen
zijn, Opnieuw wordt een aanslag gepleegd op Alkmaars stedeschoon, Een groot aantal gebouwen moet worden afgebroken, waaDonder zelfs zeldzame gevels, welke op dé lijst van monumentenzorg staan, En opnieliw vraag ik mij afi "Moet dat nu zo?"
Wanneer men oude foto's ziet en het afgebeelde silhouet van een
straat vergelijkt met hetgeen er nu staat, dan is het ontstellend
hoeveel prachtig vakwerk vervangen werd door niets-zeggende
oonfeotie. Er is in het verleden heel veel vandalisme gepleegd,
vooral in de steden,

-14-Karaktervolle gevels verdwenen. Hele straten van niets-zeggende
foei-lelijke eenvormige huizen verschenen, Er bleef ons maar
weinig over, Moèt dat weinige nu ook nog verdwijnen terwille
van het reeds zoveel verslindende monster "verkeer?"
Is het nu conserfatief, is het ouderwets, wanneer men de band
met het verleden wil bewaren? Men behoeft toch het oude niet
te verwerpen om het goede van deze tijd te kunnen waarderen?
Wij, leden van de Nijdam-stam, willen in onze vereniging ook
de band aan het verleden bewaren, Wij mogen trots zijn op onze
afkomst, op ons voorgeslaèht.
Onder hen waren en onder ons zijn mensen van allerlei statuur,
verschillend in denkwijze en levensbeeld, Maar in Nijdamstra ,1
zijn wij één,
Op dezelfde wijze zou ik z6 gaarne bij onzè overheden meer besef, meer eerbied zien, voor hetgeen de voorgaande geslachten
hëbben opgebouwd, Het is beslist niet vooruitstrevend, ook al
wordt het dikwijls zo genoemd én daarvoor versleten, wanneer
men slechts minachting heeft voor het verleden en het heden
onmatig verheerlijkt, Tenslotte i·s er niets in het heden, a.at
niet zijn wortel.vindt in het verleden, Ailes is de vrucht van
een eeuwenlange ontwikkeling, En niet straffeloós kan men verachten hetgeen door voorgaande geslachten werd opgebouwd,
M, Nijdam Lzn.
Alkmaar.

Wat betekent: "geboorte" voor een man, als het een schande is
voor zijn voorouders hem tot nazaat te hebben?
(SIDNEY),

Hij die zijn familie-eer niet acht, veracht zijn eigen eert
Wij moeten er een eer in stellen het erfgoed aan hen, die ons
zijn voorgegaan, vermeerderd en verbeterd over te dragen aan
de geslachten, die na ons komen.
(GAMBETTA).

-15De geschiedenis van één of andere gewone familie, hoe nederig
ook, over vijf of zes· generaties verhaald, zou ·een beter-beeld
geven van de toestand en de voortgang aer maatschappij, dan de
meest doo:rwrochte verhandeling.
·
(IJit het Engels SOUTHEY).
Voor het beoefenen van genealogie behoeft men geen geleerde
te zijn.
Gezond verstand en liefde voor eigen bloed zijn alleszinds
voldoende.

(~ ~lke taák kan grootser en heerlijker ziJn, dan het leven aan
zovele doden, de herinnering aan zovele vergetenen en het licht
aan velerlei wat in het duister verscholen bleef, terug te geven!

(HIERONUS DE SOSA) ~
Het is goed trots te ziJn op onze voorouders, ·beter nog is het
wanneer onze voorouders trots kunnen zijn op ons.
In het voorleden - ligt het heden, In het nu, wat .worden zal,
( BILDERDIJK),
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