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Familiegemeenschap 

Wij, de familiegemeenschap, erkennen verbonden te ziJn met 
ons voor- en nageslacht en zijn ons bewust van een door God 
geschapen natuurlijke- en organische eenheid, die reeds 
eeuwen bestaat. 
Wij streven ernaar alle familieleden weer in deze gemeen
schap te verenigen, op grond van gemeenschappelijlce afstam
ming en geschiedenis en elkaar te helJen en van dienst te 
zijn. 
Als zonen en dochteren van een oud-fries~eigen erfd geslacht 
voelen wij ons verplicht de belangen van ons geslacht te be
hartigen, de familie-band te verstreken en de studie over het 
voorgeslacht te bevorderen. ( 

- 0 -

Familiedag op Hemelvaartsdag 1973. 
Suggewties voor plaats en programma zijn welkom. 

- 0 -

De Nijdamstra-boeken 

Nu het vijfde deel verschenen is, heb ik eehs de voorraad 
van de eerste vier delen opgenomen. 
De eerste twee delen zijn praktisch uitverkocht. 
De kleine hoeveelheid die nog aanwezig is, moet :'.n re
serve blijven. 
Bij uitzondering zal bij een hestelling van alle vijf 
delen (f 9,-- per st1.1k) worden uitgevoerd. Als een nieuw 
lid-abo:~:ioe ·:vordt opgegeven. 
Van de delen III en IV is nog een beperkte voorraad aanwe
zig; deel V is volop te leveren. 
Mocht u interesse hebben dan is spoedige bestelling gewenst ( 
en is het aan te bevelen het bedrag (f 9,-- per stuk) te stor
ten op de giro van onze penningmeester te Groningen. 
Nr. 826724. Dan loppt de administratie gesmeerd.-

- 0 

Op tiisdei 2 maeye o.s. sil it 25 jier lyn wêze dat Us 
heit en mem 

troud binne. 

J. 
en 
G. 

SCHEE NS TRA 

SCHEENSTRA-WIENIA 
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Betty en Eldert 
Fokje 

Tiid to lokwinskjen de jouns fan6f 8 ûre yn it Parochiehûs 
to Sint Nikelsgea. 
Dunegea, 29 apr:Î..l 1972. 

- 0 -

Vandaag 10 mei, is het 60 jaar geleden dat onze lieve 
ouders, grootouders- en overgrootouders 

PIET NIJDAM 
GEESKE NIJDAM-WIJNSMA 

( in het huwelijk traden. 

\ 

Marijke Riem, 
Heerenveeno 

Wij zijn erg dankbaar en blij, dat we deze dag met elkaar 
mogen herdenken. 
Geen drukte, ze zijn deze dag niet thuis. 
Hun dankbare kinderen, behuwd-, kleinkinderen en achter
kleinkind. 
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Dinsdag 16 mei hopen onze lieve ouders, behuwd-groot- en 
overgrootouders 

LIJKEIE AARDEMA .... 
en 
HIELKJE AARDEMA-NIEUWDAM 

hun 60 jarige huwelijksdag te gedenken. 

Hun dankbare lünderen 

Boornbergum: Bastiaan en Gé 
Attje en Gerrit 

Drachten: Anne en Jan 
Putten: Gjalt en Marie 

Emmeloord Sjoukje en Gerrit 

Drachten, mei 1972 
Ri spinge 64. 

klein en achterkleinkinderen. 

Receptie te Drachten 's avonds 17.30 - 18.30 uur in 
Restaurant "Smallingerhof" t/o De Lawei. 

- 0 -
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Nanne Wienia 
en 
Julia Nagelhout 

geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking op woensdag 
21 juni a.s. om 14.oo uur in het gemeentehuis van 
Wymbritseradeel te Sneek zal plaatsvinden. 

Lemmer, Schulpen 6 
Woudsend, 
Prof. T. Brandsmastraat 14 

juni 1972 

Voorlopig adres: 
Schulpen 6 te Lemmer. 

Gerrit Jan Langerak 
en 
Antje Wienia 

- 0 -

laten u, mede uit naam van hun ouders, weten dat Z1J 
op woensdag 5 juli, 's namiddags a uur in het gemeen
tehuis te Wolvega, in het huwelijk zullen treden. 

Oppenhuizen, 
Bonningastr. 52 
Ni jehoJ:tpade, 
Hoofdweg 248 

Toekomstig adres: 
Jan Groenewoldwei 16, 
Berlikum. 

- 0 -
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Janos Osiba 

en 

Thea Nijdam 

Groningen, augustus 1972 
Gerard Doustraat 41 
Boerhaavelaan 113 

hebben het genoegen u, mede namens wederzijdse ouders, 
kennis te geven van hun voornemen in het huwelijk te treden 
De voltrekking hiervan zal plaatsvinden op vrijdag 18 
augustus a. 8 • des namiddag om 16.00 uur in het stadhuis 
te Groningen. 

Receptie van 17.30-19.00 uur in het speeltuingebouw 
"West end", Adriaan van Ostadestraat, Groningen. 

Toekomstig adres: Noorderhaven 49a. 

- 0 -

Erg blij ziJn wij met de geboorte van onze zoon 
JACOB MARCO 

(Jaap) 
J. van ii!:looten 
D,J. van Slooten-Nijdam 

Veenwouden, 22 juni 1972. 

- 0 -

Dag, 
mijn naam is 

NICOLE ATI WIJNANDA 

Ik ben geboren op 7 augustus 1972 

Mijn ouders zijn 

HANS EN INEKE NI JDAM 

Zij zijn heel erg blij met mij 

Kerspelstraat 39 - Mijdrecht 
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Heden werd van ons weggenomen mijn innig geliefde man, 
onze zorgzame vader en grootvader 

GERARDUS ABEL NIJDAM 

Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige van de K.J.C.P.L. 

geboren 15 oktober 1902 te Heer (Limburg) 

Epe, J.S. Nijdam-Luteijn 

Spijkernisse , A.G. Nijdam 

Epe, 6 juni 1972 
Dellenweg 46. 

- 0 -

A.H.L. Nijdam-Wijma 
Peter 
Marjolein 

Heden nam de Here uit ons midden weg, onze zeer ge liefde 
Vrouw en Moeder 

VOKELTJE NIJDAM-KORT 

op de leeftijd van 77 jaar. 

Andijk, 19 juni 1972 
Dijkweg 94 

Andijk: 
D. Nijdam 

Hoorn : 
J, Nijdam 

De teraarde-bestelling heeft plaats gehad op zaterdag 
24 juni n.m. 3 uur op de Oosterbegraafplaats te Andijk, 
na de rouwdienst van 2 uur in "Huize Sorghvliet". 1, 

- 0 -
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In het vast geloof dat de hemelpoort ook voor hem wijd open 
staat, is van ons heengegaan mijn innig geliefde man en 
onze onvergetelijkeihait en pake 

JELLE L. NI JDAM 

op de leeftijd van 64 jaar, na een gelukkig huwelijk van 
38 jaar. 
"Gods genade maakt ons vrij". 

J.Nijdam-Heegsma 

Woudsend A. v.d. Meer-Nijdam 
J. v.d. Meer 
Jacob, Jantine, Jelle en 
Lucienne 

Eindhoven L.M. Nijdam 
K. Nijdam-Jaarsma 
Jelle Otto 

Hilversum L.J. Nijdam 
J. Nijdam-Schulte 
Wideke - Annemieke 

Woudsend, 26 juni 1972 
Op 1 e Romte ·1s. 

Enige Kennisgeving 
Getrouwd: 
Joh. Winia 
en 
J. Bron 
Juni 26 -,6-1972 
Oppenhuizenweg 84 
Sneek. 

- 0 -

- 0 -

Wij bedanken iedereen hartelijk voor alle leuke kaarten 
en cadeautjes, die wij bij de geboorte van onze zoon 

JAAP 

hebben ontvangen. 

J. van Slo oten 
D.J. van Slooten-Nijdam 
Veenwouden, juli 1972. 
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H. Veenstra 

··en 
G. Veenstra-Wijnia 
bedanken een ieder voor de cadeaus en felicitaties 
bij de geboorte van hun zoon 

ERIK 

Wommels, juli 1972. 
Suderhaven 10. 

- 0 -

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
deelneming na het overlijden van onze lieve 
vrouw en moeder 

VOKELTJE NIJDAM-KORT 

zeggen wij u hartelijk dank. 

Andijk, augustus 1972. 

Burgerlijke stand. 

D. Nijdam, Andijk 
J. Nijdam, Hoorn 

- 0 -

Leeuwarderadeel 27 mrt.~s april 1972 
Geboren Ytje Anita d.v. J. Hoekstra en A. Wijnia te 
Britsum 
Achtkaspelen §•13 april 1972 
Gehuwd H.A. van der Meer en s. Nijdam 
Gaasterland 12-20 april 1972 
Geboren te Bakhuizen 
Jolanda d. o. C. Zeldenrust en H. Wijnia 
Het Bildt '1 mrt - 8 april 1972 
Geboren te St. Jacobiparochie 
Hans z.v. Tj. Wijnia en L. Boonstra 
Gem. Leeuwarden juni 1972 
Ondertrouwd: H. Wijnia en A. Dijkstra 
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BurgEl:'lijke stand 

Bolsward 9-17 juni 
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Ondertrouwd D. Wijnia en H.R. de Jong te Oudehorne 
Sneek 10-17 juni 
Meinte Douwe z.v. H. Bosma en A. Nijdam 
Shèek 17-24 juni 
Getrouwd: P. Jellema 21 jr. en I. Nijdam 22 jr. 
Wymbritseradeel 16 - 24 juni 
Gevoreh: Sandra Jeanette d.v. A.F. van der Tempel en 
T. Wijnia. 
Bolsward 16 juni - 1 juli 
Geboren Eelkje d.v. G. van der Schaaf en R. Wijnia 
Sne.ek 1-8 juli 
Geboren Agheet d.v. C.L. Engwerda en M. Winia van Lemmer. 

- 0 -

Ge.slaagden voor het examen 
Geslaagd voor het L.E.A.O. diploma aan de Openbare I"E.A.O. 
school te Drachten op 29 me:\, 1972 Romkje Ni jdarn Fabriciuslaan 
85 te Drachten. 

GElllaagd voor het L.E.A.O. diploma aan de Chr. L.E.A.O. school 
te Drachten op 8 juni 1972 W. Wijnia Utein 34 te Oudega (Sm). 

Geslaagd voor het L,T,S. diploma aan de Gem. L.T.S. te 
Emmeloord juni 1972, 
H. Nijdam te Emmeloord, 

Aan de Rijkspedagogische Akademie slaagde juni 1972 
N. Nijdarn te Teerns. 

Chr. Mavo Bergum 
P. Nijdam, Eestrum 
Chr. Mavo Heerenveen 
s. Wynia Heerenveen 
Chr. Mavo JourG 
G. Wijnia, Joure 
Chr. Mavo Wommels 
Lieuwe Wijnia, Spannum 

- 0 -

Chr. Opleidingsschool voor kleuterleidsters 
A. Wijnja te Hitzum. 

- 0 -



Datum krant 

20-6-72 
21-6-72 

22-6-72 

24-6-72 

271&6-72 

28-6-72 

··2s-6-12 

29-6':-72 

30-6-72 

4-7-7';/. 

6-7-72 
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GESLAAGDEN 

School 

Chr. Pedagogische Akademie 
Pedagogische Akademie 
te Heerenveen 
Chr. Mavo Franeker 
Huishoudschool Sneek 
Vormingsklas 
H.T.S. Leeuwarden· 
Weg en Waterbouwkunde 
Chemische techniek 

Chr. Mavo Heerenveen M4 

H.N.o. Leeuwarden. 
Primaire Opl.Leerling
wezen dameskappen 
School voor Lab. personeel 
HBO-A medisch micróbiolo
gische specialisatie 

Chr.Scholàngem.Bolsward 
Vormingsklas "V 11 

Chr. Mavo Drachten 
Mavo vier 
Ichtus College Drachtén 
Havo 

Iepenbiere Skoalle Wommels 
Skoallediploma Frysk 
Huishoudschool Sneek 
Bejaarderihelpeter 
Kristl.Ped.Ak.Snits 
Havo Frysk 

- 0 -

Naam Woonpl. 

G. Wijnia Joure 

w. Nijdam Sneek 
J. Wijn.ia Hitzum 

w. Wijnja Sneek 

F. Wijnia Menaldum 
H. Nijdam Hoornst\ 

zwaag 
s. Wijnia N. Willi-

gen brug 

M. Nijdam Oudega(W) 

w.H. Nijdam 
Leeuwarden 

L. Wijnia Hardegarijp 

W. Nijdam 

A.W. Nijdam 
Drachten 

Murk Nijdam 

A. Wijnja Sneek 

G. Wynia, Joure 
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Familie-Nieuws 

1 juni 1972. 

Een felle uitslaande brand legde zaterdagavond de boerderij 
bewoond door de familie P. Nijdam te Hask.:irdijken Gem. 
Haskerland in de as. 
Allen het woonhuis, dat wel veel waterschade opliep, kon 
worden.behouden. 
Men was verzekerd. 
De boerderij is het eigendom van Pons Automobielbedrijven 
te Amersfoort, 

( -0-

' \ 

GENEALOGIE 

In aansluiting op de genealogische gegevens van ons vorig 
nummer, laat ik hieronder de ontbrekende gegevens, voorzo
ver mij NU bekend, volgen. Jallllner genoeg wederom onvolle
dig, daar ik tot op heden nog geen .. realc.tie mocht ontvangen 
van diverse rechtstreekse afstammelingen ondanks dat ik 
porti voor antwoord bijsloot. 
Wefl.licht zal de vakap.tie-tijd :hiervan wel de reden zijn. 
In de zomer schuwt men in het algemeen de pen. 
We blijven evenwel h o p e h! 

X.-2024- Jelte Thomas Nijdam 
;ii:. 18-9-1888 te Gorrèdijk, koopman, trouwde 28-11-1912 te 
Gorredijk met.: Jantfe Kniezenberg 
*• 15-5-1886 te Noordwolde, + 30-5-1956 te Almelo, 
dochter van Johannes Lodewijk Kniezenberg, van beroep 
Mandenmaker/rietvlechter, en Wybegje Landkroon. 
Kinderen: 
Tjeerdje ;ii:. 11.7.1913 te Gorredijk, trouwde ••• ? ••• ? 

te • "?, •• ? met Jan Kok. Door. oorlogsgeweld 
(granaatinslag in schuilkelder) ••• ? ••• ?1945 
omgekomen. 

Johannes 
Wybogje 

Hertrouv'i'de •• ·1,? • •• ? te o " • ? • " "? met R" ·" " • 
Lutten te Almele. 
Lodewijk :!i, 2.8-7-1914 te Gorredijk, volgt, 

*• 14-9-'1916 te Gorredijk, trouwde 14-6- 1 41 
te Almelo met musicus Kasparius Harmannes 
Oling, *• 9-12-1910 ~e Zwolle, zoon van 
Harmannus Hinderikes Oling en Johanna 
Hillegonda Grol. 
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Klaske "'• 7-11-1921 te Lippenhuizen, trouwde 12~12'-1946 
te Almelo met Hubertus Frans Smits, 21-1-1918 
te Almelo, zoon van Hubertus Frans Smits en 
Geziena den Ham. 

Thomas Jeltes "'• 8-7-1925 te Lippenhuizen, volgt. 

XI. Johannes Lode:Wijk Nijdam 
*• 28-7-1914 te Gorredijk, afdelingschef bij een· textiel
bedrijf trouwde 24-11-1934 te Almelo met: 
Hendrika Kroon, 
*· 11-6-1911 te Emmercompascum, + 18-5-1969 te Almelo, 
dochter van Harm Kroon en Hindrika Blok. 
Kinderen: 
Jelte Johannes, *• 30-3-1935 te Almelo, volgt 
Hindrika (Riet je), "'• 

+ 30-4-1938 omgekomen bij een verkeers
ongeval. 

Jan Johannes, *• 11-12-1950 volgt. 
XI. Thomas Jeltes Nijdam, 
*• 8-7-1925 te Lippenhuizen, hoofdagent van Politie te 

·Amsterdam, trouwde 20-11-1946 te •••• ? •••• ? met: 
Maria Hendrika van der Schoot 
*• 22-12-1927 te Amsterdam, dochter.van ••• ? ••• ?van der 
Schoot en .o.?o •• ? 
(Ik ben ontzettend benieuwd in hoeverre ik persoonlijk 
weer familie van Neef Thomas Zl.Jn vrouw ben, maar vanwege 
"zomerse geneugten" nog gaen bericht van één hunne.r gehad). 
Kinderen: 
Elisabeth, *; 4-3-1948 te Amsterdam 
Tom *• 13-1-1952 te Amsterdam 
Hans. *• 14-3-1953 te Amsterdam. 

- 0 -

Van ons nieuw bestuurslid neef W. Wijnia uit Emmen ontving 
ik "Reisindrukken uit .Oostenrijk". 
Met genoegen ruim ik hiervoor ~n de Tynge een Plaat~e in. 
Zoals.neef Wijnia schreef, bestaan de Reisindrukken uit een 
serie afleveringen, zodat we ook in de volgende Tynge, een 
aflevering zullen aantreffen. · · 
Neef Wijnia hartelijk d.ank voor .het punctueel verslag. 
Wij gaan met u de reis maken naá.r "Oostenrijk". 

- 0 -
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Reisindrukken uit Oostenrijk door W. Wynia. 

28 mei: Wij vertrokken±. 3.30 uur uit Emmen, en kwamen 7.15 
uur te Venlo aan. Daar ontmoetten we de leider, de Hr. D.J. 
Swen uit Bussum, en de reisgenoten samen 22 in getal. 
De nachttrein arriveerde om s.45 uur. Wat de groep betreft 
al spoedig bleek, dat we 1 t goed met elkaar getroffen hadden. 
Ze bestond uit getrouwden en verloofden, maar ook was de 
vrije sector vertegenwoordigd: oud en jong en allen één 
in geest en streven. Het was onze eerste kennismaking met 
de N.C.R.V. en ze was aangenaam en hield een belofte in, voor 
de dagen, die komen zouden. Dat zou een 12-tal zijn- •• En zo 
waren m'n vrouw en ik over de goede start zeer verheugd en 
voldaan. De coupe's in de trein waren bestemd voor 6 pers. 
voor wie men de banken gemakkelijk tot slaapplaatsen om 
kon vormen. We sliepen niet vroeg en niet lang. Persoonlijk 
stond ik 4.45 uur, reeds het Beierse Berg.land te bewonderen, 
de Alpen met die kleurige huizen langs de hellingen, de 
eersten, in de dageraad: bijzonder boeiend. 
Salzburg was voor ons 1 t laatste station. Van hieruit reden 
we per bus naar hotel Seerose, romantisch en fraai gelegen 
temidden van een wondermooie natuur: begroeide bergen, met 
de witte wolken, gehuifd over hun hoge toppen: een facinerend 
gezicht! De koffie kostte hier 6! chilling of 91 et. niet 
al te goedkoop dus. Ook in Oostenrijk, zijn de prijzen iets 
gestegen, dat bleek ons gedurende de hele reis. 
Maar hiervoor hebben we veel genoten veel waardevolle in
drukken opgedaan en. is onze blik verbreed, 
De panorama 1 s waren boeiend en gaven 1 t oog menig verhef
fende aanblik: de heldere meren, omringd door groene rot
sen, met aan de horizon de blauwe bergen. WiEJ die enig gevoel 
bezit vo% ~choonheid en pracht, blijft ·dan onberoerd en 
onbewogen'l'V'l\'Js hotel te St. Agatha, heette 'Agathawirt" en 
maakte op allen een vriendelijke en aangename indruk. 
Het eerste diner bestond uit aardappelen:,, met groente (sla) 
shampignonsoep en een liflapje na. De aardappelen glazig 
en slecht hebben in Nederland ge·en familie. Over 1 t alge
meen viel wat 't menu betreft, de vergelijking uit in 't 
nadeel van Oostenrijk. Ik althans eet lekkerder bij moeder 
de vrouw. Echter de indringende pracht van rots en ravijn 
domineerde bij ons allen. En dan komt de kost op de tweede 
plaats. We raakten al spoedig bevriend met de Heer en Mevr. 
van der Lijn uit Leeuwarden. Hij was vroeger Hoofd te 
Zwaagwesteinde geweest: een collega dus. 
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Voor het verdere van de reis, zijn we dag aan dag met dit 
echtpaar opgetrokken. 
30 mei: Het werd woensdag 31 me,i: een dag van regen. 
Niettemin klommen we met de seilbahn 8 tegelijk, in'2 
wagentjes van 4 naar boven, naar een zoutmijn. Niet,meer 
in werking nu toeristisch object van de eerste rang: 
klimmen en dan per glijbaan weer rutschen naar dieper 
grotten en gangen. De gids gaf uitvoerig uitleg over da 
zoutwinning, maar in zulk een afraffelend en Oostenrijks 
getint Duits, dat de meesten onzer er zeer weinig van 
verstonden. Hij toonde ons ook een onderaards zoutmeèt, 
waarvan de oppervlakte een gewone vloer leek, zo dik en 
donker. Eerst toen hij met behulp van aani'litsende lampen 
zichtbaar voor ons een scherf liet ketsen, ontdekten we 
dat het een meertje was, waarop ook een bootje dreef. 
Hij vertelde ons ook, en demonstreerde dit met behulp van 
staven in de wand- dat er wel een continuhandeling van een 
8-tal personen voor nodig was, aleer de negende een brok 
van de zoutrots, kon doen springen. We zagen 't verloop 
voor de buizen, waardoor de zoutoplossing naar boven werd 
geperst, om te verdampen. Allerlei, producten, zelfs papier 
en wol, met als grondstof zout, werd,en de groep getoond 
onder fantastische lichteffecten zichtbaar vergenoegd en 
trots ging 'de gids dan verder. Per lorrie reden we de mijn 
weer uit. En keerden terug per seiltahn, voeren toen over 
het meer (De Halstättersee) naar het fantastische plaatsje 
Halstadt, waar vanaf ,de rotsen, neerstortende beken en water
wallen, ons een verrukk!li jk schouwspel boden. In razende 

( 

vaart joegen ze naar, het meer. Het regende die eerste dagen 
intens. in Oppen-Oos,te:n,rijko De kleine oude markt, omringd door, 
de karakteristieke. decoratieve gevels van huizen en hotels \ 
met 'CkèU:rig houtsnijwerk versierd de fraai gebouwde woningen 
op de hellingen van de bergen, met verder de rotsen in blauw. 
viole·tte tint<an, begroeid met 1 t etgroen van de bessen en ge
flankeerd d.oor de liefelijke Alpenweiden- dit alles schiep 
in ons een schoonheidsontroering, waarvan wij tevor;!'ln geen 
voorstelling ons hadden kunnen vormen. , , · , 

- 0 -
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Een Cllud beroep; de wever, 

Zodra de mens draden zag, meet hij aan het weven. 
De weefsels waren reeds in oude tijden, want de bijbel spreekt 
dikwijls over fijn geweven linnen, 
Er moeten al vroeg weefstoelen zijn geweest. 
Simsons speer was als een weversboom. Job klaagt, dat zijn 
dagen lichter zijn geweest dan een weversspoel en Jesaja 
heeft zijn leven afgesneden gelijk een wever zijn geweven 
stuk afsnijdt. 
Is niet, ons leven een weefsel van omstandigheden, die 
elkander kruisen en van een karakter, dat er als ean wever
spoel doorschiet. Is ons leven niet van vreugd en smart 
doorweven 9 va11 gebe11rtenisseJ.l ,'3ri 1 ot gevallen. 
Wij zouden het kunnen. noemen, iiet grote weefsel der ·ge
schiedenis, De wever die een weefstoel hanteert en de 
spoel tussen de draden schiet, is wel de meest po!itische en 
symbolosche handwerker. Om hen en om hun werk hun zweven 
de geesten van allerlèi gedichten en dichterlijke beelden. 
We zien, als het ware, de oude we var zitten. 
De tijd heeft zijn gelaat gegroefd. Hoeveel draden zijn 
door zijn hand gegaan? 
Maandags he8ft hij het jaren op het "touw" gezet, zich· 
neergezet met he.t bewegelijke gevaarte voor zich. 
Met een enlrnle vlugge han,dgreep heeft hij duizend malen 
de spoel tussen de gapende draden door geschoten en de spoel
draad aangedfukt. Als een automaat, volgen de bewegingen 
van handen en voeten op elkaar en ondertussen tuurt het 
oog op het vordereii.d weefsel. Totdat, de wee:f:'stbel wordt. 
oud en hij loopt niet inÈîer zo goed en de spoelen lijken wel 
niet zo vlug meer door de draden te schieten, •••• en de · 
eigen oude stramme benen en ·armen van de wever? 
Nu gonzen de grote. :fabrieken. Nu ratelen met een zenuwachti§e 
haast honderden ijzeren toe('ltellen luidruchtig door, driftig 
angstig en gejaagd. Ginds is de machinekamer staat het 
monster, dat s:imend dit spel drijfto 
Ik wil nog even terug komen op het spinnenwiel in de oor
logsjaren 1940-1945 toen vele "onderduikers" het oude ambacht 
van "spinnen" handteerden. Op vele boerderijen verscheen 
weer het spinnewiel en ijverig gingen de jongens aan het 
werk om schapewol tot garens te verwerken. Natuurlijk ging 
er wel eens iets mis, een paar dr,,.den te ontwarren of een 
knoop te verwijderen. Toch was het muziek van de arbeid. 
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