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Orgaan der Nijdamstra-Stichting
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is heel goed geslaagd. En om nu eens met het woordje:
jamri1er 11 te beginne11, is dit allee11 van toepassi11c: op al
die neven e11 niob.ten 9 die vers·Gek lieten gaan~
Niet echter voor de reünisten!
Overal in 1\Tederland rege11de het~ maar in Leeu_vvarden 9 v1aar
de familieled.e11 uit Arnl1em 1 De11 I-iaag· 9 .A1nsterc1am 9 Leersum 9
Ermelo? Gro11i11Ger1 en vveet ik: veel bijee11l<:11ramen? straalde
volop de zo11~ Aan de Emraak:ade lag' de scl1uit e11 Yin-C voor
schuit? De voorzitter kon blijkbaar het Sta·cenjacht niet
krijgen en clao.To1n 11ad 11ij beslac; ";reten te leggen 0~1 1 'de
nieuv;rgebouv.rde Salo!1boot ~ Pri11qehoftt? Trel:.ce de eerste proefvaart met onze familieleêLe11 zo11 1nak:en~ Yfel l{vram even het
beruchte kwartiertje om de hoek kijken, doordat een paar
nichten het spoorboekje pa.s gint;en bekijken op he·c perron
van vertrel\:: 9 iuaar clan}c 2ij de telefoo11 e:n.- een ter :Jeschikking staa11de 2.ti..to konden_ deze far11ilieled.en ongeraorlct van
het Leet1vrarcler Station cel1a2,ld ,,'lorden. Als op ee11 moment
zo 1 n zesti3· fe,:i:,1ilielec1en bijellca2,r ko1ne11 1 zijn er plo_tseling zoveel herinnerincen op to halen, zodat het cewoomveg
hele1naal niet 01)viel 1 dat .7e iets laten ve:ctrok:l-:e11 als oorspronkelijlc ox1s plan Yfas. JI:11 toen Yve tussen de lax1derijen
in voorjaarspracl1t ricl1tinc; G-rou.Yr voeren e11 als 't Yfare
ogen tekort l{;raraen ora al dat sc11oons in ons op te nemen
vfaren er \7eer lieftallit;e 11a11djes die bij cle koffie Sneker a.rablJelkoelcen e11 FI'iese d11irnpjes serveerden. Zoals U
ziet een ecl1te J?:riese aangelec;enheid 9 maar men moot nu eenmaal in het land, vraar men verblijft, kennis maken met het
voer~ i.1at dit land biedt 1 s Lo.nclszvijs, 1 s lands eer!
~Kaar het vrerd e,lpm [:;'evvaerdeerd. 'I1ijdens dit· koffiev:urtje
passeerden vrn de N.V. Scheepswerf G. Bijlsma & Zn. te Wartena, waar ons vlaggenschip van 26 bij 5.45 m. uitc;erust
met 125 PoK. DE.fmotor en .slecb:ts 1net ee11 c1iepgan,:;- van 65 cm 9
( orn. overal te kt1n11en l{omen) ·werd gebou1Nd, It1aal{te één onzer
neven er op ons attent, dat a_e familievlag weliswaar heel mooi
wapperde, maar dat we op ons hoofd moeten gaan staan om te
kunnen zeg15·en, dat wij er goed bijstond.
De schipper had haar namelijk averechts gehesen.
Dit mocht de J_Je]) niet drukken en met een snelheid van 14 km
per u1.ir voeren. vre langs Groui,-,r i1aar de spoorbrug, die ons
voor half één zou door laten, maar rustiG ,:se sloten bleef,
omdat een c;·oedere11trein iT1 aantocl1t vvas 9 iets rvat bij de
voora,fgaande besprel{il1.f;8Il e:n coi1trüle van de bei.-rv.ste dienstoe
11

(

1

(

re(_,'eling· niet ter spral{e v1as c;elcoînend
.•.
Gelul{lcig streel{ de brtlC,Trachter even over ZlJn goede 11art
e11 brulde door de microfoon, dat l1ij ons bij 11og·e ui tzonderin.g na 11~t pas se ren yan de g·oederentrein en het verlaten tijdstip zou doorlaten, Het duurde toen niet meer zolang
of \?e naderden 11 De oude Scl1ouvv·n 9 v1aar men reeds in c;rote spa11ning· naar ons had zitten ui tk:ijken,
De 2;ezicl1ten van 011ze @'2.Stl1eren lclaarden zicl1tbaar op, toen
-vve de ~loek àmk:wamen orn aan de steiger te i:i1erend
1:Ta een aperitief je smaalcte ons 11et g'ebodei1e, bestaande
uit tomatensoep 9 nieuv1e 80:1::.:...itzel, aard2,p1Jelen 1 div. groente:;.'1 en ijs 11 n1et 11 toe, voortreffelijko
(-- .tar c,-een zaal !Jescl1ikbaaT rras voor het VGI'to11en va11 het
filmpje van de gehouden 1TijC_an1stra-dagen l.7erc1 Oils. de geleGenl1eid geboden dit to c1oen in de schut1:c va11 een naburiQ,'8 lJoe:bde:Lij o Daar v1e ui -Cei11delijl{ toci1 van. boere11a.fl{o1nst zij11 9 vonden v1e cli t Vfel origineel 9 n1aa:L deze primitieve bioscoop 9 vvelk:e verre van volsla::s'e11 do11lcer 1oras 1 l{wam
de filrnvertoninc niet be:Jaald ten goede,
I-Ioe1vel een en ande:r min of meer op prijs 1ve:cd G,'esteld 9
voela_e de filmoperateu_r zicl1 r11in of meer opc;elateno
Jfever r11i:i.1d ! Allen vvaren i11 ee:i.1 opperbeste stcLi1rning en zo
voeren rre i1og vo_or het rnooiste mere11gebied i11 de ome;:eving
va:n ~~erne-\"rot1de terug naar Leeuvve.rden 7 v-vaar 1-_re met een
"rrel tl1u_isn en "tot ziensn 8.fscl1eid van ell{aaI' r1amen~
l>'amiliedac; 1966 \laS ten einde,

s,

g_'lt_b_'2_~_z_e!."..i}~~

0 9 vrat hebben vrij genotend
Ve,u onze ~ey_~d~ Nijdamstra dac, Door de zon vol overcoten,
( . vrapperend in de mast 9 onze roodgele vlag.
I-leerlijk: -rras het Hen1elva2,rtsdag op het Friese raeer.
E,cl1t gezellig e11 genoeglijl( 9 een reünie, zoals rvel

eer~

Smalcelijk gegeten, zowel van aardappelen, vlees, groente,
soep, als van de friese d_uimpjes en over11Gerlijke drabbelkoek~ Daarna gingen alle11 vol verv1acl1ting naar de scl1uur
toen heen, Waar neef v,d, Schoot de familiefilm liet draaien, van zo door de jaren heen, Irnsum, Leeuwarden, Ams·cerdam, BergaID, Paterswolde,· Arnhem, En de toelwmst verwachlEn wij
Hemelvaartsdag 19 mei 1966 van hem,
L-ev.lc jezelf h.ierop nog eens·: terug te vinden,
Zien wandelen, stoeien, pootje baden, touwtje trekken,

- 4 Droevig voo-.:c 11en die ons 11elaas d.oor de dood 011tG'ingen 9
filOGe hen de Here sterken.
Voor Be à tuur lîijda1nstra-Sticl1ti11g alle lof!!
Alsmede a.an beman11ing·sleden van het m. s. ''.E~~-~~e~l1.0J: •
Vanuit Groni11gen 9 Paters'.rolc1e 9 Sauvverdsi l~iehove en I/ïoL" brt1g.
Wij danken u vooral a_atgeen, en blijven steeds trouw-; l.I.
IJijc1arnstra zijn 11e één!
11

H" l'Jijdam-Smi t.
!~k-~n ~i.E?2_

Met de -tent er opnit.
XXX}tX
l'~-u

T1ij ee11 s11to l1ebben 9 l<"L1J.1J.1en vve de ten_t GBE1ak:l::elijk mee11emen.
Een auto 11 b_il 11 zeg·0·e11 do De11en 9 spreek l1et 11i t als 11 1iel'l
De De11e11 zefs:c;en 11et la2:Gste c,ec1cel te van het ·woo:rc1 11 automobiel11 vrij· J.1et eerste"
De betelce'nis van het cehele Y!OOrd 11 auto110IJiolH is volgens 11et 11ooi"clenboek 11 zÎcl1-zelf 11 beTree;e:n.d 11 o
\Tan zicl1 ... zelf bevvegen.cl gaat e:;een roma11tielc uit.
Dan voorh.ee:..1 de roma11tinche lcoets en de trekscl1uit.

(

Voor mij li[;'t het boekje' Ook heden ja! In dit boekje gaat
het over oud~Leeuv:arden" Eiet 1;.,ras toen een romantische tijd.
In dit boekje is een foto opGenomen, van de eerste auto
in LeeL1'11arden, jammer, îra11t clar1 l:::rijg .je al het 2;evoel
dat toen reea_s de roE1antielc r1era_ afgesloten.
Inderdaad, 11et vvas· ee11 tijd vaï1 roro.antiek:,·. (rnaar) ra.aar vviJ
houclen ons liever aan de zelf voortbe',rngende voe:duigen.
Tempo, tempo, a_at zit ons L1 het bloed.
\fat is 11et een sensatie om langs ·ç"fegen te suizen, en eigen
baE'~s te zij:a. 1'îu ja, eigen ba,a,s te zijn?
\he zit naast u in de auto?
Iioe h.et ~olc is, achter het stuL1r is u de baas.
Een scl1eutje gas erbij, het voertuig doet precies 17at u
\Vilt o ~jn nu ga.an vve me·f; valca::1tie. De tank zit ·vol benzine~
hij rijbewijs en de wegenbelastingkaart zijn veilig opgeborgen •. Je moet tegenwoordig opletten want de polüie staat
met een foto-toestel klaar je karretje op een plaatje -te
drulclçe11.• !_'~isscl1ien krijg je a_e foto thuis [SeSt11"Llrd!
Da·t laatste Yreet ik niet me-~ zelcerhèid, vandaar 11et "mieschien11
V.iij slaan 011ze tent _op in èLe rimboe, zei ilc tegen mi-g_n
vrouvvo

0

- 5 ja 9 i11 de rin1boe dat vvas }1et nu dadelijl;:: niet toen v:ri2
onze tent op een stil plekje hadden uit3ezet.
PrachtiG leven, de,t leven, clat leven in tenten.
Wat is <1-e prille morgen mooi 8,ls men een flinke wandeling ::::,·aat malcen., en maar s1-:ieuren naaT l\:onijnen 9 fazanten 9
patrijzen en herten.
Het is ·een feest vroeg op paà te gaa11.
En dan plotseling breekt o.e zon door en al;Les ligt te vonken· E..1..ls een s~Jrook.ie va11- e;·ot1c1 G11 g·eel~
Als je dan eidelijk
je tent Yreer o~ozoekt, d2.n é;eniet je
nog 11xe11 na, over 11et fa11ta.s-~iscl1 schouviTspel c'lat je cezie11 11ebt. G~·oc1 heeft alles zo IJ.Ooi 12;ernaalct.
(- Kom rne.n" c;a jij even melk b.e.le11 bij ee:;1 boer 1: 9 hoor ilc
mijn vro1117 zege;·en en nat11u.rlijlc G'a je 1 maar i)_c nee1~1 i;1e
voor:: i.~org·er1 9 vroeg' uit de veren!
~Ju.

]·{e a~e~d.ie.l_i~~G._e_n_,y_B;.11__ .,:~~i--~i!.§ t~ll_r__o.
Vrij k:ort na d.e gel1ouden familiedac; ontvingen rie zeer
spo11te,:..1e reacties i11 de vor111 va:n vrijY1illige bijdragen 9
hartelijke da11~:::zeggingen en bericl1ten over de zeer rsezellige dac; etc.
Deze spreelmoo:;co.elijke klopjerJ op ë.e schouder, welke gervoo11lijlc 011tb:celcen~ deed ons J.1u des teIBEer bijzo11der c·oed
en is
voor
ons sti1i11...1la11d om op de ingeslac;e11 \1ecs
voort te gaan.
J'.~et

zeer veel da11k:

I-ïet bestuu_r!
Neef A. Vleer te Sneek

(

;t~,-i·s-~e·r··Rtü-0~1-î-,;;11 c~lCOmene

:1eef v·ieer uit ;Jneel: n1oest om

csezono.heids redenen bedanken als bestuurslid val1 de Hijdamstra~Sticl1ting.

Heef Vleer ve:;czorgde enige tijd in ons familieblad cl.e rubrielr nFan i t lï':r:yslce met". Zijn voorstellen en
adviezen in het Bestuur werc'en steeds op prijs e;-esteld.•
Voor D,l 11et 1YeTlc dat neef ·vieer voor 011ze farn.ilieverenie:;i11g
l-1eeft geclaan 9 zeg ik hem 9 rüede nan1ens 11et best111...:.r,
hartelij'' dank,
'lriencl Vleer 9 ilc hoop van l1arte dat 1lîf gezo11dl1eid inag toeneme11 e11 l l nog vele jaren c-;·e,spaard r.aag blijven voor ons allen en i:n 11et lJij zonder voo:r u:fr vrol,_"::.r en lcintlere11.
De Voorzitter.

- 6 ..
In aai1slu_iting op 11et boven,st;aa11de vifend ilc Bij tot u allen,
daar neef Vleer mij verzocht heeft u allen hartelijk te
groeten 9 Vfat ilc bij deze 2;aar:ne doe.

De -voorzitter.
Tijdelijk verblijft c;rnt v;e,cantie in ons land èchr, Th. Hijdam, Aannemer op Aruba,
Hij maalcte E1etee:11 va11 c.,_e celecenl1eiè_ gebr1.1ilc opc~racl1t gegeven,
tot 11et inalcen eei1 boelcje en C;'e-Gi teldo
"Fiet Y\fOOnhuis op Aru.ba •lEn1aî de tijd. der I11dia;_1e11 tot 11ede11 11
J)it ruim 60 :Ja,c. tellend boekje (in offsetdru!c 1ütGevoerd)
wordt (Seillustreerd, met een aantal tel<eninc;en en foto 1 s.
Locht U hier belangstellin,~· voor hebben a.an kun-c U zich
tot de redalctie van 011s lJle.d. 1::-e11den.

(

F .f:.l~g:-~-~~- ~":'- _B_~11_I_ç_-':1i_TEl:f
iiei tai-ik oan l~oa. en e;reate
bliidens dogc;e r.ry ty11g·e fan
cle berte van
fm.ike en
suske
GERLOFKE
Sj. Vlinia
E. Ylinia~De Vries
Sjouke
l.iartha
Skearnegoutum 277
1 4 april 1 966.

us

In plaats van kaarten
liet dankbaarheid en grote
blijdschap :;even wij

kennis van de geboorte
van ons d.ochtertje en zusje
BAUKJE JAWKE
K. Vleer
W. Vleer·-van Gosli ga
Klaas Fokke
Oudega (w.) 3 mei 1966.

(

- 7 ·l<et blijdSC11ap Q'8V8:i1.

i\TlJ

lcen~1is

van de e:;elJoor-Ce
va~1 een do6l1te:rje
PIER \VIJNJA
YIIEKE \iIJNJA-Prins
Artesia (Califor~i~) UoSoAo
G juni 1 966.

Tige bliid binne wy mei
de 1Jerte fa~1 Us jonl{je en
( ··roerke
t~I:tlli SIJE
s. 1Jijde,ri1
1(~1. 1Tijclam--I-Iotsil1a
'·''jerk
1: oarnjum, 9 juny 1966.
Let vreugde berichten wij U dat Goa.
011s een dochter 11eeft toevertrouvrdo
T."ij noe1nen haar
rn::;:tIB }Li;îTDilII(A
J.A. Nijdam
D.A. Eijdam-Reijnhout
SchEveningen, 9 juni 1966
T;Testduinwee 190 F
'J:iijdelijk adres~ E1mnal{li11iek
Parl;:rrec; 21 9 Sclieve11ingen~
( "...e t

bl lJ
· ··a_sc11a:çi
'
· van
geven TllJ k e11111s-

de geboorte van ons zoontje en
1Jroertje
SIEBE
S~

Hoitinga

A. Hoitinga-Hijd.am
Antje
Enschede, 10 juni 1966
Diezestraat 41
Tijdelijk:
Zielcenl1uis 11 Ziekenzorg' 1 •

- 8 \/om;,;els, 15 juny 1966
Taz1lcber en tig·e bliic1 c1ogg·e 1Ny
t;y-11c;e fan 1G berte fa11 tls t11adde
j 011l{j e en brt1orlç:e, d;y t t v7y naame

FOLKiLRT
A~Ec

IJijdar1
1.Tij dam.-l:iaber
Ooikj e A1111
C~.

11.xilce
l\':1oraas !.1.t1lce
1

Inplaats vcm kaarten
liet grote blijdscl1a~) c·even
vrij· k:ennis van de e:;eboorte
van onze zoon
JüHA!HTES
J.S. NIJDAM
J. NIJDA!l-BOS
Eelde, 23 juni 1966
Hoohrn[;' 12b
allen onze l-iar-Gelijlce
ook: nar;1ens de k:i11-daren,. voor de vele blijken
van telangstellin;;· die Yrij
op 27 mei bij ons 50-jarig
l111·,7elijksfeest mocl1te:1 o:nt.A.2-l'l

c~2":11:t,

va11c)·e:;.1.

E. Wijnia
H. Wijnia-Vel tman
r:elsrijp, juni 1966,

liede namens onze ouders
danken wij voor de vele
blijken van belangstellil1e;
voor en bij ons huwelijk

ondervonden
S. Vlij nia
1Vijnia-·1'Tauta
Leemmrden, mei 1966
Paulus ]ioreelsestr. 27.

·r.

(

- 9 I-Iedex1 overleed_ 011ze
lieve raoeder en c;root-

moed_er
TRIJHTJE KAlIST11A

geliefde echtzenote van
P. '.!ijnja
Sneek, 10 april 1966
De diepbedroefden'
iv. \7ijnja
E"

cc,
(

Hede11. overlëed 9 gel1eel
011.ve:rrTacl1t 1 onze lieve
vrou-r1 9 moeder en
3·roo-Ci.11oeder

Antje Fijdam-a_e Boer,
in de ouderdom van 77
jaar.
Offi11gaîvier z
W. lhjdam

~ijnja-Boerstra

Hauwerd'

Calf-'.Tijnja

G. va11 bs-l\Tijdar.i1.

J. Calf

Deersum:

R. Yfijnja
J. \ïij:ii.ja-I(roon

D. Sierdsma

G-" \Iijnj a
:B. \Jijnja-JT'eenstra

B. Nijdam
J, Nijdam-Hulstra

P. \hjnja
F. \Iijnja- Grasman

Offi11:sav1ier?

J. Sierdsma-l:Tijdam

Oppenhuizen:

Sneek~

en kleinkinderen

1 5 april 1966.

1-I" ·uïjnja en verl"
G. -c!ijnja
en kleinkinderen.

Tot onze diepe droefl1eic1 overleed_ heden 9 in i-I"uize nT,Iariaoo::cd119 te 11osmalen, gesterl\:t door 11et H. Sacrament Cl.er
zielcen, 011ze lieve zorgzame ï_~oeder, Schoonmoeder en Oma
VILHELNIHA EARIA VJ,N DORS'l'

(

v;ec1l"!.Tfe van
LAUR:cl'.S VLEER
in O'l"!.derdon1 van bijna 74 je,ar.

s--Hertogenbosch' J ,p .V leer
A.P.M. Vleer-van Iersel en
1

k:inderen.
Groenel<:.an~
J·.F~A.• r!I~·

Vleer
il. Y. J. Vleer-Vleer
Iierten ~

L.G .s .ll. Vleer
F ol.Io H"

Vleer-l~ompa

kinderen.

en

- 10 -

Ilosmalen, 6 mei 1 966
Huize ~~aria~oorcl i
Corr.-adres' J. Vleer, Kon. f/ilhelminaweg
11

1

329, Groenekan.

De solemnele uitvaart 9 r1aarbij U y1ordt 11itc-J·enodigd 9 z·al
pla,ats 11ebben op c'..insc1aG 10 inei 9 om 10~30 l1ur 9 in de ];)arocl1ieh:.erl{ van de H" Lidr1i11a 9 Geno Kockstrao:C te ifilburg 9
t'laarna de -begrafenis OlJ è_e Centrale Bec;·raafplaats Viest te

Til burgo
Bijeenkon1st dam.es en heren

i11

de lce::ck:o

De ove:clec:"1-eI1e is 011c·ebaai~d i11 cle rourrk:a::1er Iioomsoh
Leven, ·r uinstraat 65. Aldaar g'ele:_;'enl1eio_ tot bezoek:
E1aa1'lcl8..gavond van 7 o 30 tot 8 u11r.
Gele3·e11:1eid tot co11clolere11 na ci..e
HB011ne At1berc.;en 9 Tro11y1laan 1890

be~;rafe11is

(

i:n llestaurant

RoK. BegrafeniG Re,seli115 nst" Dion;ysius 11 v.11. 11 j~oornsch Leven. 11 7
kantoor 'I'uinstraat 65, Tilburg, Telefoon 23542 b,g,g •. 33286.
Heden na;n de Here zeer onverwacht tot Zfoh mijn' innig
c;eliefo_e zuster
SY'rSKE NIJDAJ.I
in de ouderdom van 71 jaar, zijn wil is altoos wija en
goed_"

De ~iepbedroefde zuster
St. Nicolaasga.

Y'rJE lTIJDAll.
8 mei

Plotseling werd u_it ons
oom.
ICLAAS DTI v~·lIES,
c;eliefèle echtgenoot van
van 57 jaar.
Des I-Ieren v1eg is in het
}'ÏOGe· God onze zuster en

illidden Jveggenomen onze ZTVaGer en
1

J. de Vries-Hij dam OJJ de leeftijd
b.eiligdom.
11aar kinderen ge:nac1iG zijn"

Woudsend:
J. Eijdam
J. Hijc1am-Heegsma

W. Nijdam

ICatlijlc~

Emmen~

E" Hoel{stra
J. Hoekstra-1Hjdam

C. l!ijd.am
G. liJijda111-i.Iaat
1Iaarlemg
D" Nijdam
S. · Nij daiil-J ellema

Emmeloord~

p. ]'!ij a_am
l:I" Nijcle,rn-Jaarsma

Den !faag:

'r.

1966.

Nijdam-Wijnia

Woudsend:
1. Nijdam
T. Nijdam-de Vries
e11 l{iJ.1deren .
Hoorn,

7/6 1966.

(

- 11 zonda,s· 12 juni is overleden
\/IETZE îUJDAlî.
In cle ouclerd.om vän 88 jaar lfoarlem, 12/6 1966.

ÜjJ

YJ" î~ï j darn

Kloosterstr.

95.

I\?p_i]:~lc_l~~j_~~e~ __0}1.dt?..:t;i=J_c_}le_~-çt__~_11~e~~"
AEt.l.1. i1eef 1\. 1'Tijdam te Gro11i11gen, is voor 40 ja,rige ti"OllYre
dienst het Ere medaille uitgeredkt verbonden a2,n de Orde
van Ore.:c1j0 :tTassau"

(

23 a11ril j .1. slaagde aan Brouwers fouziekschool te Ciekerk
)Or diploma voorbereidend A- accordeon
§_'f_'.r}E .GJl_Il.llI_T_-}I._:i;J_l_lj\ii,

te :Beetsterzwaag~ }Iet exan1en rrerd af(Senon1e11 door de heer!
F. van Capelle, hoof dl ere.ar aan het Utrechts Conservatorium.
_L_,_ WiJ1~.ta, .:-. •v.r_ci_e_g_<'!_r_j'_y!_e}._h_i_I];fia..-. xr_~rn.o.v_e_e_r_<J,_e. _i}.l_ _G.~~o.n.:i_n;;:_e_p_~.
Op het procefschrift "Panmyelopathie, een klinisch onderzoek"
:Promoveerde aan de rijlcsuniversi tei-C it1 G::co11inGen tot doctor in c'..e geneesk:und.e de l1eer L" \lij11ja te Gronin.o, e11 1 afkomstic; van Uitwellingerga. Drs. Wijnja, ê.ie weteirnchappelijk med.ewerker is in de hematologie op de kliniek voor in11endige seneeslrunde van het Acadern.iscl1 Ziekenlltlis 7 is OJ?
8 oktober 1933 geboren. Deze boerenzoon komt uit een hardrijdersfamilie. Zestien jaar oud heeft hij in Sneek heel even de krans voor het kampioenschap van jongens op de korte baan om de schouders gehad. Hij had toen alle ritten ge( ·onnen 9 1veshalve men hem de 1(2L1J?ioe11sk:rans omhing 9 n1aar de
-.J.aberel{enin0 leerde 9 dat een aD.clere deelnemer een totaaltijd 11ad, die Oo025 se-conde korter vras cla:n die van Lieuyve
YTij11ja, die daardoor het karapioenscl1ap aan zijn neus voor~
bij zag gaar1.
0

Drs. \'Tijnj a heeft twaalf stell:bc;en aan zijn proefschrift
toe:;evoee;·d. Practisch allemaal he1Jben betrekkinc op het
medisch terrein. De laatste stelling heeft dat echter bepaald
niet" Daarin stelt de pron1ove11c1us 3 11 Ui t historiscl1e berichte:~ zou men kunnen concluderen, dat Donifacius, levenseinde is be•;verlcstelligd door de beuoners van cle k11ststreek
tusse11 Lav.1-;ers en :Cems 11 "
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ALKI/IA.AR - De J_1eer I-Io lTijdarn Lzï.10 '.1 p:roc11ratiel1ou_deI' vai1 de
Noordhollandse levensverze 1.cerin:;Haatschappij 1 t Hooge Huys,
heeft woensdag met goed cevolg een examen af c;elec;<l, dat hem
vrerd afgenon1en door de classis A1Icn1aar der c;ereforraeerde
kerl<::en" i:Jij Y.Terd [.çeëxan1ineercl o:! ho1niletiek:? dogr11e.tielr en
exec;eBe van het Oude en het Hieuue Testament.
De heer lîijdarll 9 clie in Koed.ijl{ vvooi1-t en daar reeds ee11 zestal
jaren ï.verkt als evangelist vaï.1 de e,'e:reforr,1eerd-e k:erlc te
Ber[,·e11 9 heeft nu 11et recl1t verlc.rer~·ei1 on1 godsdienstoefeningen
te leiden in alle gereformeerde kerken van c~e classis Alkmaar.
In verband hier1J.ec1e is de 11eer l:Tijda~n voor11e1ne11s 9 zeer bi11nen-(-kort zijn rrerl'.::za2,inl1eden als :procu.ratiehoucleJ:: van 1 t :_Iooge
Iluys te beëindigen.
Uit All<;:raaarse Coura11t van î 3 n1ei î 966.

Aan de Cl1r" l'Tato Scb.ool te Dl1itenpo_,::;it is be11oe1ild tot hoofd
de heer H. lhjdam thans hoofd C. V.O. te Nijega E.G.

Hoewel de t~eede periode alweer.nadert 9 hebben velen het
verscl1uldigde over het eerste 11c..lfjaar nog niet overc;emaakt 9 11.iettec;enstaande reeds ee11 :;_Jaar malen eGn r;irolcaart,
v1erd meege0011den~
neven
0 nze
. t
worclen vriendelijk, doch zeer dringend vernic 11 en
zocht de lidmaatschapskosten vai1 het l_~de. jaar irnr c;iro
over te maken. Ho. 82.67.24 t.n.v. penn. Hijclamstra-Stichting
te Sneek:o Dit is voor de pe11:1in3T1eester z.1el de n1eest i):rettige oplossin.g;, a:nders moet 11ij teI1 l'::oste van U ee11 dure
(_
postgirolcYii tantie (aan porti ï11inim.aal 80 cts o) ui tscl1I'ijven,
w·at hij van bij voorket1r over 11et gel1ele je,arvoet 9 om U de
dubbele incassol?.:osten. te lJesparen.
IIij is erva11 ove::L~tuigd 9 dat U hem die tijdve:cs)illiï1C '.7il t
besparen en zegt hij U bij voorba2>G gaarne dank voor Uw mede"verking.
-oenn~ C. va:n. der Scl1oot Az11.
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Reecls geruili1e11 tijcl moest l1e·G Bestuur \•_;orden aangevuld 9
dit n1ec1e in verbe,nd met c1e be]7e..linge11 in de Sticl1tin:;s-acte
r.roe:n wij ee:n 1)eroep dede11 op neef VVoPo 11ïijdam '.Tonende te
Leeu.11arc1en 1 Nïjlänsdyk: 32 9 •Jvas c~eze g·ene5en ons verzoek
in te lHillicen"

Van deze plaats roep ik hem een hartelijk welkom toe, en
wij hopen dat hij nog vele jaren in ons midden mag vertoeven tot :1eil van onze Stichting~
Namens het Bestuur
de Voorzitter.

(

'·a_~~ a_llt _iet&~.".

Als ooit het spreekwoordg "Zoveel hoofden, zoveel zinnen"
zij11 betekenis demonstreert, dan is,dat vrel in de vakantietijd. Verleden jaar moest ik voor Hen pastoraal bezoek in
een der valca11tiekarnpe11. zij11 11 vvel::e lïier in c1e or:1trelc veelvuld.ic; voork:ome110 Een groot aantal 11outen b:i1isjes op e11kele ïiJ.eters van elkaar o~;;)c·ebourJ"d bergden eve:nveel gezinne110 In de raeeste 11Li._isje2 stonè_ een radio te spelen 9 tussen
de ~111isjes srieelden kinde:r-011 9 over een a.fsta11d van drie
of vier b.uisjes hielde11 -C :ree c~ames 9 ·ui terao,rd 01) ll1ide
too:n 7 een Q'CS:prek 9 k:ortom er Yvas een cacopl1onie va11 cell.1i1

den, vereend tot een zeer vnharmonisch geheel.
Ik dacht" "~,'.oe kan iemand nu op deze wijze zijn vakantie

bestede:n? 11 Toch ware11 alle }iuisjes bev.roonè. en ;;enoot men

' buitenleven.
klaarblijkelijk van dit gezame11lijk
Andere mensen laten zich il'1 een autobus laden en trekken
zo een croot deel van i:uropa door, terwijl men ook in een
vliec-st1..i"ig· tot boven de zrollcen l{a11 stijgen orn op de snelst
(_ "oc-;::elijlce 111ijze ee11 ander i:1ereldc1eel te bereike11" Zo is er
ee:n (-,'root aantal mogelijlchede~1 9 l)er trei11 9 per boot 9 per
ai.,i"to, per brorrm1er of 11eel c,·ev1oon OJ.J de fiets" =:en ,7ell1aa.st
011beperl{t aa11tal mogelijlcl1ec1..Gn~ ma2"r 11et moeilijkst; is het
wel voor die rnensen 9 die ii-rerlcelij~c rust zoelce11" \•laar is
1

in onze wereld van 1966 nog een plekje van echte rust te
vinc1en. Juist hetgeen we het meest nodig heb1Jen is het
moeilijkst te vind.en.
We leven niet, we worden ::;eleefd_. Zet is alles tempo.
Het rnoet altijd nog iets vlugc;er da11 mogelijl( iso

Het begint al bij de zeer jonge kinderen.

0

- 14 Op zes jaar naar de eerste l{las lagere scl1ool is normaal,
maar als door middel van voorbereidend onderwijs die eerste
k:las lcan TV-Orden OV8l'"'C8Sle.gen 11 c.lan zeg·cen Tl8 Z rt~en jaar· YVinst in
Een dat blijft zo door gaan. J.;en jaar winst. Gen maand winst.
Ee11 dag r1inst. Een 1111r vvi11st~ Ylinst? Cb11 arme. Het irrocht \Vat.Door
al die vvi:nst verlieze11 vre een van de belang'rijl::ste dingeno
We verliezen de innerlijke rust. We raken overspannen. We
raken ovei"-aer~ct o Onze i1ervositei t neen1t toe" r1e ~aken or1s
zelf ar1n~ Een me11s is c;ee11 i-:iacl1ine" Een rllens lca11 :tl.iet teren
op een vveeh: of een maand valca:1tie als recreatie 9 zoals ee11

machine een revisie ondergaato

~en

mens heeft nodig datgene 9

wat een ino,chine ka11 misse11~ 1Jezin11ing 9 zelf i!lk:eer.
En v1aar is dat i11 deze tijd te vinden? rv·e ja3'e11 1s morgens
naar ons vrerlc toe 9 -vre je,gen overdag door ons 1~.rerlc l1een 9 vre
j age:a 1 s avonds naar hu_ is terucç o
:2n tl1l1is? Rad.io en televisie. l(inderen inet 11uisvrerka Vergaderingen en besprekingen. 1 t Is zelfs moeilijk om op bed
tot rust te 1'~:oi::1e1'1 9 1,va1'lt oolc da:::i l'lOg blijft l1et tempo 011s be-m
11eerseno Zo11der rt.1st is er ceer1 bezi1111ing 9 geen zelf in·k~er~
Vlo neten ontzettend veel ove~ ontzettenc1 veel d.ingen. liaar
heel dik:vvijls vveten '!Te i1iets over al die vele di11gena I-Iet
is alles even oppervlalclcig. Die oppervle,klcigheicl_ is het gevo.lg va11 de onrust 9 rre hebben c;een tijd om ons dieper te
bezin11ena Er is veel te veela };:ijk 7 en dat maal<:t ons leven
zo ar1n~ dat \'Ve G'ee11 tijd meer 11ebben om over ons leven te
denken. Het gaat zo snel. In een flits ontdekken we plotseli11g· dat cle jel1g·d voo:rbij is 9 r,1ae,r zelfs dan he~Jben we geen
tijd on1 daar hij stil te s-taa:n~
Zo snellen ue naar het levenseinde. Want bij alles wat onzeker is~ is c1i t 11et e11ige dat zek:er is~ aa11 dit leven lcomt
een eind@o :,_Lealiseert U dat lll"!. eens Bezi11t U d:açi,r eens op
in U1;v va~(a11tietijdo
Als U daar nee klaar komt, dan vindt U ook de eohte rust.
En als U d.aar niet mee klaar hmt komen - en het staat vast
dat U er niet mee klaar komt - ·:,ri,jpt a.an eens naar Uw Bijbel. Daarin is de werkelijke rust te vinden.
I(oedijk~
Ho Nïjdam Lzn"
o

Ji._s>.Emb~~~eJ~.--=--~h.~u,.g_~:q_a.

Er moet rrnl iets mis zijn met ons normbesef en met ons gel1et1gen~ I.Ie11sen die ons syn1patl1iek zijn, lcv.n11.e11 niet gemakk:elijk: kvraad bij ons Cl.oen? daarentegen zijn er ool·: n1ensen rraartegen wij antipathie koesteren.

(

- 15 De lae.tste ,.:-;·roep k:rij[.;'811 :aooit onze 3·oedlce-l1rinc», hun dader
blijven in. onze ogen zv1a:rt~ I:~et 011s 3·el1euc·en is 11et ook
al i1iet zo hest mee r3'estelcl~ Onze eisen e;oede dade11 y,rorCLen
nat:.YiJie1)_riG aa:ngetek:end 9 vastgel1ov_de1~ en verder_ verteldo
Onze verlceercle dade11 9 zo i.-rij ze 2~1 gel1ad 1'1ebiJe11, daarentegei--1 ver'g'ete:n 1-ve liefst zo OJ:.)Oedig mogelijk:. Zand er over!
En ~1oe staat 11et me·t onze-- lcennis over ons zelf. Yle 11eb1Jen
er lnaar ee.n hekel aan als l111isgenoten _de k;e,1nerde1.-1r achter
zicl1 open laten staan 9 raaaI' als we 11et zeif ·doen nocb. zeur
niet 9 ik: lcv1am im1ners zo terug 0 o ltls vve eerlijl\: te[;en ons
zelf zijn 9 inoeten i,ve toec;·even dat 011s norn1besef niet deugt,
dat ons gel1e'b'llgen son1s vreei:.id 11eJ:kt 7 cl.at onze l{en11er over

(

is zelf niet klopt met de feiten.
en
-Jan ___

.C'riet.
Vroeger + 50 jaar geleden uerden steeds sensationele liedjes
aan de deur verkocht. I:r behoefte niet eens zoveel te gebeuren of een week daarna uerd een toepasselijk liedje aan
de de1.1r -ve:cl:ocl1t. Dit is ;·el111';:k:ig· n1l: niet meer zo.
Ilc v:caao; me oolc af 9 of alle dicl1ters en dr11lcpe:csen tl1ans
~

"

-·-----·~--~

viel bij maalcte11 zo11den _zijn. l1et se:n.sationele :r1ieu.-r~rs te
vervverlcen" 1-Ioe het ook zij 9 i;vij Voi1den ze' destijds prachtig·o i-Iet e;i11g da11 over 11 88:i.1 zeen1an 1: 9 1·ieeri m.ei,sjeu 9 11 8811 inbraal..;:11 7 11.me·_G de l Tomrderzo11 ve:ctrol<1.:::en 11 en noc,' vele anderen.
1

Vele liedjes zijn me. bij(;'eiolevèn. Ik zing ze zelf wel ·eelts !
Eve::'.l lacl1è111 IC ent u het l~ec1je va;n 11 d.e ZeeBa:i.1. 11 o Il< zal
u vier raadselen i:s'even 7 9 111ij11 lief aanvalliG h::ind.Da:b door
UîV lief matr.OOSje_ o ~ o"Q .• o o · o . o o.
Zeg mij 9 uat is een koning,
Een !rnninc, zonder land.
( -=)g rnij Y!e,t is het v\rater
.net vrater zoncler za,11do
Zer; mij vrat is een s:pier_, el
0

Een spiegel zonder glas
Zeg miJ wat is de sleutel

De sleutel iie op alle sloten past.
Een lco11i115 op een kaart is
Een lco11in~: zonder lando

Het viater uit mijn ogen
Is 11et iT2,te:r zonder za11d
De spiegel va:;.1 mij11 11a,rt is

De

s~iegel

zonder glas

l!Jn 11et gel cl dat is de

sleutel
Die op alle sloten past.
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'1'. Hijdam, Coornhertstra'1t

Voorzitter:

12, Leeuwarden,

tel. 05100 - 22167.
liio!Io l\Tijcl.am-Y:ijl1ol t 9 Itobert l(ochstraat 21
Leeuwarclen, tel. 05100-21232.

Pennin"''··,1eester:
......
··""- ... ·---

9

C. v.d. Schoot Azn,, Leeunarderweg 63,
Sneek, tel. 05150-3028.

L E _Il, }f. JI '

TI. Nij dan-Smit, Boerhavelaan 11 ),

Groninue;~.

(
i·TijlB.nsd;~rk:

W.P. !Tiji'.am,

32" Leeu.Yrardeno

Anna v. Burenstraat 14, Sneek.

82.67.24 t.:o.v. penningroeester NIJDAMSTRASTICHTING, Sneek.
11

FA:HLIEBLAD'

De J:{ijCtaiJstra- 1rynge 11

3

liC:_/abonnees betaleng

f 4,25 per half jaar. Donateurs (leden
f 1.-- per half jaar) •
•
_!l.EDACTE_U}'.,__:_

T. Nijdam, Ooornhertstraat 12, Leeuwarden.

ADl]TJ:!.I.f:i.T_]1_4_'.['_IE:

K. Nijclam, Anna v. Burenstr, 14, Sneek,
tel. 05150-3739.

BIJ ONBESTELBAAPJIE:j:D GAARNE RETOUll "\AN:
Anna v. Burenstraat 14 9 Sneek, zo mo:.;elijk met opgave van nieuw adres'

