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FAMILIEDAG 1968. 

De heer J.Tj. Piebenga, heeft een boekje geschreven geti
teld: "Kent U Friesland ook zo"? Voor de toerist en niet 
minder voor een bewoner van het "Heitelan" kan ik het boek
je van harte aanbevelen. Een wonderlijk volk, die Friezen, 
zo schrijft Piabenga. Zij zingen vol overgave hun sentimen
tele liederen, die van de innige verbondenheid met de eigen 
grond spreken en van de een levenslang gekoesterde wens om 
daar eens begraven te worden. Dat wonderlijke volk wordt 
overladen met lofuitingen van landgenoot en vreemdeling. 
Jan Janz. Starter heeft in zijn "Nieuw liedeken tot lof van 
Friesland" (begin 17de eeuw), gezongen: ( 
O, Friesland zo vol deugden, als ik een landschap weet, 
Versierd met duizend' vreugden, uw bodem is bekleed 
lVIet korenrijke velden, uw steden zijn voorzien 
JV!et wallen en met helden, die wijslijk u gebiên 
O, Friese aard, recht edel land, 
Die door het zwaard uw vrijheid want. 

Natuur- en cultuurgebied lijken in Friesland vaak harmo
nisch samengegroeit te zijn. De honderden terpen - hetzelf
de woord als dorp - rijze schier ongemerkt uit het land
schap op. 

Een van de mooiste tochten die men in Friesland kan maken, 
is de door A.N.W.B. uitgestippeld "Friese Merenroute". Jll!en 
ziet niet alleen meren, maar ook bossen, kliffen, steden 
en stadjes. -

Het Friese merengebied, hopen wij u a.s. Hemelvaartsdag te 
laten zien, vanuit Sneek. 
Wij vertrekken om 10 uur uit Sneek. Ligplaats boot: Jouste, 
k:ade, Aankomst per trein: kaartje tekenen. Per bus vanaf 
Joure uitstappen op de Jousterkade. Stapt men in Leeuwarden 
in d_e bus naar Sneek, uitstappen Leeuwarderweg bij de Jous
terkade. Komt men per auto vanaf afsluitdijk-weg doorgaand 
verkeer volgen, men komt zonder meer op de Jousterkade, 
Komt men per auto van de richting Heerenveen, Hoofdweg vol
gen. Men komt in Sneek op de Jousterkad_e terecht. Komt men 
vanaf Leeuwarden-Eindpunt Leeuwarderweg bij de verkeerslich
ten links om en u staat op de Jousterkade. Hoe men ook reist, 
al is het met een vliegtuig; vergoeding van de reiskosten 
vinden 1!iJ, de familiedag per giro plaats op basis van het 
tweede-klas kilometertarief van de Ned. Spoorwegen voor dag
retours. 
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De deelnemerskaarten en consumptiebonnen voor het gebruik 
aan boord ivorden u tijdig toègezonden. Als u over een post
girorekening beschikt, vergeet dan niet hierop.duidelijk uw 
nummer te vermelden, dat bespoedigt de afrekening. Deze 
kaarten worden dus aan boord ingenomen en geverifieerd met 
de deelnemerslijst, En'tot slot nog iets OV()r de consumptie
bonnen, Wenst men koffie, zët dan op de achterzijde een K, 
Wenst men een ander drankje, vermeldt·dit dan even op de 
achterzijde. Dit vereenvoudigt de afrekening met onze Stuur
man. 

Heeft u nog iets af te rekenen over 1968; · 
het postgironummer is nog steeds 8 2 6 7 2 4 t.n.v. penn. 
Nijdamstra Stichting te Groningen. 

Goede vaart en behouden thuiskomst toegewènst. 
Tot ziens in Sneek. 

EXAlvlEN •••• , ; en dan 

Examen is maar een wonderlijk ding. Je ziet er tegenop als 
tegen een berg. En de berg moet worden beklommen en dan te 
weten dat wij mense.n in alles zo beperkt zijn. Ik licht een 
paar zinnen uit het boek van Robert Russell: "Een engel van
gen". Mens zijn betekent beperkt zijn, al zijn onze begren
zingen verschillend. Wij trillen allen van eendere verwach
tingen, we zijn allen gedwongen te handelen met ontoereiken
de kennis. Tot zover Robert Rus se ll. Ik geloof wel dat we .dit 
met de schrijver eens zijn. Wie de twintig jaar te boven is, 
weet, kan het tenminste weten, dat ons weten in alles be
perkt is. Ook dat wij dikwijls gedwongen worden beslissin
gen te nemen, waarvan wij de uitkomst niet weten, zelf n;Let 
vermoeden. Examen doen, is zelf klimmen, stapje voor stap.je, 
trede voor trede. Het leven ligt dan, zij het dan gedwongen, 
grote verantwoordelijkheid op ieder candidaat. Dan draagt 
men verantwoordelijkheid van zijn besl;Lssing. In september 
1967 stond in de krant: 
Nieuw Delhi (A.F.P.-A.P.). Omdat ze voor hun examen gezakt 
waren, hebben zeven Indiase meisjes geprobeerd zelfmoord 
te plegen. Zes van haar slaagden. Ze moesten vijf kilometer 
lopen, voordat ze een put vonden, die groot en diep genoeg 
was om er aan elkaar gebonden in te springen. Nadat ze hun 
vlechten en saris aan elkaar gebonden hadden, spraken ze 
gezamenlijk een gebed uit en sprongen in de put. 
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Een meisje ov<)rleefde de sprong, doordat ze aan een uit
stekende richel bleef hangen. Tot zover het bericht. 
Ik .las dezer dagen een gedicht, dat eindigde met deze regels' 
Voor hen die zakken is een troost 
In 1 t nuöhter feit gelegen 
Dat zij, die 1 t diepste zijn gezakt 
Vaak 1 t hoogste zijn gestegen. 

Examen is maar een wonderlijk ding. 
Nu u niet weet, wat u niet weet. En niet weet, wat wordt 
gevraagd. Weet u eerst na zoveel dagen. Of u met uw weet,je ( 
slaagt. 

Maar u behoort niet bij de gezakten, maar bij de geslaagden! 
Geslaagd •••••• en dan? 

Ja, wat dan? Deze vraag stelde eens een leraar van een Gym
nasium aan een geslaagde: 
Ik ga eerst rechten studeren. En dan? vroeg de leraar, 
trouwen. En dan? praktijk opbouwen. En dan?· flink geld ver
dienen. En dan? Toen zweeg de jongeman. Jij bent veel te be
scheiden, zei de leraar. Alles wat je genoemd hebt, bestrijkt 

. hoogstens een 60-tal jaren. En dan? 

FAiVIILIE-BERICHTEN 

Dankbaar en blij geven· wij u kennis van. de geboorte van ons 
dochtertje ·en mijn zusje 

JANNIE l!IARTINE PETRONELLA. 
·J,J. Wijnja 

G. Wijnja-Postma 
· · Dicky 

Workum, 19 februari 1968. 
Houtmolenstreekjé 8. 

Met dank aàn God en grote blijdschap gëven wij U kennis van 
de' geboortë vàn ons zoontje en broertje 

HAYO 
M. VVienia:. 9 ~ 
H ·wienia-J orri tsma, Folkert, Epie, Bert. 
Heeg 143c, 26 maart 1968. 
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Met grote blijdschap geven wij kennis van .de geboorte 
van ons zoontje 

FOEKE ANE 
S. Wijnia 
T. Wijnia-Nauta 
Leeuwarden, 3 april 1968 
Paulus Moreelsestraat 27 

Tijdelijk: St. Bonifatius Hos pi taal, kamer 71. 

( PIETER TIEMERSli!A en WYTSKE NIJDAllil, 

( 

geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun hu
welijk, waarvan de vol trekking op ·dinsdag 16 april 1 s mid
dags 1. 30 uur in het gemeentehuis te Wommels .Plaats vond. 

Hennaard, 
Monsemabuorren 4 
Waaxens, De Bieren 6 
april 1968. · 

Toekomstig adres' 
Monsemabuorren 8, 
Hennaacrd. 

Heeg 25 februari 1968. 

In het vaste vertrouwen op Gods beloften ging van ons heen 
onze lieve moeder, gehuwd, groot- en overgrootmoeder 

MAAIKE NIJDAM 
sedert 16 december 1965 weduwe van, Johan.nes de Jong, op de 
leeftijd van 78 jaar. 
Ik geloof in de opstanding van het vlees en een eeuwig le

" ven (zondag 22). 

J. Blanksma-de Jong 
C. Blanksma. 

Arnhem, 25 februari 1968 
Iz. Evertslaan 2. 
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De Here nam tot Zich onze innig geliefde Man,. Vader en Opa 
GERRIT NIJDAl!l 

in de ouderdom van 61 jaar. 
Psalm 121 onberijmd. 

2e Exloërmond, 18 april 1968. 

Zuiderdiep 269. 

J. Nij dam 
A. Nij dam-Haan 
G. Nijdam-Warringa 

Californië 
A. Nij dam 
J, Nij dam-Prins 

Sellingen 
'-~-K. Folkers-Nijdam 

F. Folkers 
Nagele N.O.P. 

G. Nij dam 
R. Nijdam-Booy 
en kleinkinderen 

De begrafenis zal plaatshebben op maandag 22. april a.s. 
om 14. 00 uur te 2e Exloërmond. 

Zij die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen 
worden om 13.15 uur in de Geref; Kerk verwacht. 

Aanvang rouwdienst 1 3.• 30 uur precies. 

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het gebouw. 

( 

De Heré nam tot Zich, Zijn kind onze lieve Broer, Zwager en( 
Oom GERRIT NIJDAlliI 
geiiefde echtgenoot van A. Haan op dè leeftijd van 61 jaar. 
Psalm 121 onberijmd. 
Klazienaveen: T. Tees-Nijdam 
Westerbork• P. Nijdam, l!l. Nijdam-Pot 
Amstelveen• A. Geertsema-Nijdam, D. Geertsema. 
Valthermond• H. Nijdam, H. Nijdam-Barends 

A. Barends. 

2e Exloërmond, 18 april 1968. 
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RECTIFICATIES. ; < ' 

Neef Nijdam uit Maartensdijk maakte mij attent op eén slip
ping of the pen, waarvoor ik hem heel hartelijk dank zeg. 
Onder IX 848 (zie oktobernummer 1967). 
werd niet de geboorte vermeld van AREND NIJDAM 
+ 7.3.1861 te Lieve Vrouwen Parochie. 
t 12.5.1935 te Groningen. 

Hij was hoofdconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen en 
.huwde 22-1-1881 te Ulrum met Tuî.ARTJE MUNTING 
+ 20.6.1861 te Zoutkamp 
t 8. 6. 1953 te Zu:i,dlaren, 
·dochter van Paulus Munting en Rieka Kolk. 

Onder IX 851 vermeldde ik, dat de vrouw van ATE ARENDS NIJ
DAM een dochter was van Roelof Schuilinga en Geertje Smeenge. 
Dit moet zijn GEE.§JE Sll!iEENGE. 
Dit echtpaar had nog een zoon, GEERT genaamd, welke omstreeks 
1870 of 1871. te Zuidlaren gEboren moet zijn •. 
Positieve gegevens heb ik nog niet, maar bij .bezoek aan Ti
naarlo (Dr.) zal ik zijn zoon Geert aldaar be.zoeken, 

Op pagina 68 van hetzelfde oktobernummer niaakt.e. ik nog een 
foutje en dat nog wel met ons bestuurslid H'.IN'.DERKIEN (ik 
schreef Hendrikje) SMIT geboren 25-9-1908 te Rooden (Dr.). 
dochter van Libbertus Smit en Pietje AX. De 26ste juli 1935 
trad zij in het huwelijk met ANDRIES NIJDAM, technicus te 
Groningen. 

GENEALOGIE 

Zie pag. 372 9 deel IV 

( Kinderen van SYTZE SYTZES NIJDA!tl EN ·(s )AETSKE PIETERS EEN
HUISTRA (1e huwelijk) 

IX 903. PIETER SYTZES NIJDAI.!, 
+ 10.11.1831 te ~askerdij]cen 
t 13. 2.1864 te Akkrum9 in leven boer, trouwde 

8.5.1859 te Utingeradèel met 
EISJE GERRITS NIJSINGA, 
+ 3.2.1836 te Oldeboorn 
dochter van Gerrit Pieters Eijsinga! boer, en 
Mijpkje Pieters Speerstra. 
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KINDEREN: 
ifi'f? (SJAETSKE, 
f~tcV SYTZE, 

+ 29.2.1860 in Haskerdijken) 
+ 18.10.1862 te Akkrum 
+ 16.10.1864 te Akkrum t 25.10.1865 aldaar. /h~ t PIETJE, 

Uit 2e hroi.welijk rnet 
JANIOCE GERRITS ZANTEMA. · 

IX, 905. GERRIT SYTZES NIJDAM 

KINDEREN: 

+ 19.6.1843 in Haskerdijken 
t 26.9.1892 aldaar, in leven boer, 
"trouwde 17.5.1868 in Haskerland rnet 
WIJTSKE TJITTES DE JONG. 
+ 8.11.1847 te Akkrum, t 28.11.1924 aldaar, 
dochter van Tjitte Uiltjes de Jong en 
Maria Gerrits Zanterna. 

( 

j.}12 TJITTE, + 26.11 .1869 te Haskerdijken, 
t 30,7.1951 te Akkrum 

(J-17 JANKE ·+ 17.11.1871 te Haskerdijken, t 17.4.1916 te Akkrum 

1,r1t/ MARIA + 13.10.1873 te Haskerdijken, 
!(, t 26.s.1914 te Joure 

/.j'l' SYTZE · + 13.4.1875 te Haskerdijken 
t 11.4.1948 te Akkrum 

zie pag. 374 deel IV 

Kill11JEREN VAN WILLEM SYTZES NIJDAM en TRijNTJE PIETERS 
EENHUISTRA. (1e huwelijk). 

IX 91 O. PIETER WILLEMS NIJDAM 
+ 5.10.1838 te Oldeboorn 
t 26.11.1906 aldaar van beroep bakker 
·trouwde I-11.5.1865 in Utingeradeel rnet 
JELTJE TETTES HOFSTRA 
+ 12.5.1840 te Oldeboorn 
t 4.11 .1885 aldaar dochter van Fette ·Hotzes Hof
" stra en Niebrigje, Franses Pasrna. 

trouwde II-30. 4.1 s91 in Utingerad:ee1 rnet 
EELKJE THEUNIS KUIPER 
+ 10.10.1864 te Oldeboorn 
t 23.4.1949 aldaar dochter van Theunis S. Kuiper 
·en Martha Everts Post. 
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' KINDEREN: 
f{r-1, 

G WILLEM PIETER + 24.5.1892 te Oldeboorn· 
n (bestuurslid) Nylansdyk 32 t~ Leeuwarden) 

J j?J f MARTHA CATRINA + 18. 7 .1894 te Oldeboorn 
t 22.7.1896 aldaar .. 

/fb(THEUNIS PIETER ·+ 3.6.1898 te Oldeboorn. 
(adres: Nachtegaalplein 1, ·Laag Keppel 

(Gld.) 

( 

zie pag. 375, deel IV 

IX 911. KLAAS WILLEMS NIJDAM. 
+ 2.10.1840 te Oldeboorn 
t 9.10.1903 te Goënga, landbouwer trouwde 9.5.1879 
'in Utingeradee 1 met DIRKJE HILLES BOOJVlSTRA. 
+ 21.4.1850 in Goënga 
t 15.6.1909 te Oldeboorn, dochter van Rille Fei
'kes Boomstra en Froukje Niebrens Speeistrà. 

KINDEREN: 
PIETER KLAAS + 29.6.1880 te Goënga 
WILLEM KLAAS+ 31.3.1882 te Oldeboorn 

/. rtf! TRIJNTJE 

t 4.6.1882 aldaar 

+ 29.4.1883 te Oldeboorn 
t 20.5.1883 aldaar 

I f(f ~IILLEM KLAAS 
tr/:J.J., HI LLE KLAAS 

+ 11 .6.1885 te Oldeboorn 
+ 10.10.1887 te Oldeboorn 
t 3.10.1888 aldaar -f R (1 Lli< :t E 

l 11 -·' .. ?" '?--

( IX 912. 

+ 22.12.1888 te Oldeboorn 

SYBREN WILLEMS NIJDAM 
+ 15.2.1842 te Oldeboorn 
t 2L5.1903 aldaar 
'veehouder, trouwde I-10.5.1866 te Utingeradeel 
met RICHTJE BARTELLES HOFSTRA 
+ 9.6.1843 te Oldeboorn 
t 3. 7 .1867 aldaar en hertrouwde II 16. 5 .1873 in 
'Utingeradeel met ANNA JOHANNES BOTTElVIA. 
+ 11 .4.1851 te Oldeboorn 
t 5.3.1922 aldaar dochter van Johannes Sipkes Bot
•tema en Akke Jans Hannema. 
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KINDEREN' 
WILLEM SYBREN + 17. 5.1867 

t 19.5 .1867 
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te Oldeboorn 
aldaar 

WILLEM SYBREN + 11.6.1874 te Oldeboorn 
AKKE + 31.8.1876 te Old.eboorn 

/ (" f i~ JOHANNES 

/ )rf) AKKE 

t 3.1.1878 aldaar 

SYBREN + 3.3.1880 te Oldeboorn 
+ 23.7.1887 te Oldeboorn 
t 2.4.1913 te Terhorne tr. A. DIJKEMA 

JrZ., TRIJNTJE + 21.11.1890 ·te Oldeboorn, trouwde· 27 .1.192/' 
in Utingeradeel met WILLEM SYTZES NIJDAM. ( 

Uit het tweede huwelijk met 
ELISABETH LEFFERTS ANNEMA. 

IX 913,. PIET(ER) WILLEMS NIJDAM 

+ 19.8.1844 in Smalle Ee, t ? ? ? ? 9 kruidenier 

trouwde 6. 7 .1868 te Leeuwarden met 
AALTJE FEENSTRA 
+ 27. 3 .1847 te Leeuwarden, dochter v.an Wepko 
Feenstra, mv. timmerman en Grietje Broersma. 

? 
KINDEREN' ' 

? ? 

IX 914. SJOERD WILLEMS NIJDAM 
+ 1 9. 5 .1 846 te Oldeboorn, t 11 • 5. 1 885 te Zaandam 
van beroep bakker, trouwde·10.5.1873 i/Wonseradeel 
met SYBRIGJE KUIPER ( 
+ 3.7.1847 te Makkum, 
t 4.8.1879 te Bolsward, dochter van S'imon Kuiper en 
·Aaltje Martens Feenstra. 

KINDEREN' 
WILLEM SJ_O;ERDS + 27, 4.1876 te Bolsward 

t 4.9.1877 aldaar 

/ ( ]/2 ~ALT JE + 1.4.1878 te Bolsward 
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(Vervolg familieberichten) 

In het februarinummer (blz. 11) is het overlijdens-bericht 
opgenomen van onze neef dokter Vleer uit Herpen uit het 
"Brabants Dagblad" knipte ik het onderstaande artikeltje,. 
dat ik u niet wil onthoude·n. · 

DOKTER ·vLEER UIT HERPEN OVERLEDEN. 

Herpen, 2 januari. 
De huisarts J .F.A.M. Vleer uit Herpen is zaterdagavond op 
37-jarige leeftijd overleden in het St. An.naziekenhuis te 
Oss. 
Hij was hier op de avond van 2e Kerstdag ,opgenomen in ver
band met een ernstige ziekte. 
Dokter Vleer en zijn echtgenote mevrouw M. Y.J. Vleer-Vleer 
die eveneens arts is, namen in oktober 1966 in Herpen de 
praktijk over van de naar B1;\kel vertrokken dokter ·A.C. Over-
toom. . ·. . 
De heer Vleer, die op 22 januari 1930 in. Padang (Indonesi.ë) 
is. geboren en die medicijnen heeft gestudeerd. aan de Ri:jks
universi tei t te Utrecht, is korte tijd huisarts· in Oss ge,
weest en hier ook aan het .. ziekenhuis ve.rbónden geweest. · · 
Enkele maanden geleden overkwam hem een ernstig vèrkeers.On
geval in Den Bosch. 
Door zijn voortdurende zorg voor zijn patiënten heeft do.k
ter Vleer zich in Herpen zeer gezien gemaakt. 

( Voor de vele blijven van belangstelling en hartelijke deel~ 
neming bij het overlijden van mijn innig geliefde man, schoon
z_oon9 _broer 9 zwager en oom 

JOZEPHUS FRANCISCUS ALPHOSUS MARIA VLEER 

betuigen wij U onze hartelijk dank. 

Utrecht, maart 1968 
v.d. Mondestraat 64. 

Uit aller naam' 
M. Y.J. Vleer-Vleer. 
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1968 - 2000. 

Mijn vrouw kwam weer eens thuis met de verzuchting: 
Wat is alles duur!. 
Vroeger deed ik met een tientje "wonderen" nu is het z6 
weg en je hebt er bijna niets voor terug gekregen. 
Dan was het vroeger toch prettiger winkelen. 
Natuurlijk is alles anders dan vroeger. 
Wat wist men vroeger van electriciteit, atoomenergie en 
ruimtevaart om eens een paar te noemen. 
Wij wonen etage num/ner zoveel, flatnummer zoveel, alles. om( 
de tijd bij te houden en nog hebben we haast. 
De geleerden schrijven, geloof ik, meer over het jaar 2000 
dan over het jaar 1968 dat we· nog niet zo lang geleden. 
zijn ingegaan. 
Wat willen we toch, wie jaagt zo achter ons aan. 
Waarom'niet rustig met het jaar 1968 te beginnen, dan te 
profiteren over 2000. 

·Hebben we genoeg van deze planeet en willen we ons z.o mo- · 
gelijk vestigen op de maan, waar het misschien rustiger is. 
Alles holt en jaagt. 
Zien we in een bocht van de weg die wij nog moeten nemen,. 
het jaar 2000 hangen. 
Maar helaas wij .. kunnen de weg niet overzien, de bocht houd 
het verdere voor het oog verborgen. 
Juist door de 'haast en het hollen, raken we zo gemakkelijk 
de weg kwijt. 
En elkander kwijt, onze familie, vrienden en collega's. 
Je moet goed oppassen, want we zijn elkander zo kwijt •. 

·lloor alle drukte om ons heen, weten we dikwijls niet meer 
welke kant we uit moeten. 
In de auto hebben we nog een snelheidsmeter, maar wij men
sen hollen door zonder "meter" en hebben een zeer hoge 
snelheid, dikwijls boven het maximum. 
Wij reageren slecht, hoewel de dokter zijn best doet om 
ons op een minimum snelheid te brengen. 
Wij hollen maar door als .een op hol geslagen paard. 

( 
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Het is wel anders geworden in de wereld waarin wij leven, 
dan vroeger. 
liloeten .we nu het "vroeger" veraf goden? 
Duizend maal, neen. . 
Vroeger was het ook niet alles maneschijn •. 
Waar we misschien wel op moeten letten is, dat we v:i;oeger 
niet gaan afschrijven met de woorden, dat .is geweeE!t, .. en" 
het heden als "je het" beschouwen want dan lopen we.kans 
op hol te slaan, zoals we dit wel eens kunnen zien 9p de 
T.V. waar de "walletjes" nog V1!n terug deinzen. 
Laten wij elkander niet kwijt raken, oud en jong niet, 

( jong en oud niet. 

( 

Maar samen bouwen aan een gemeenschap, die a_e jaren trot-, 
seerd. 
Vrienschappen kweken, die leven lang duren. 
Dan blijven we op de juiste weg, dan riemen_ we de bocht.· 
in de weg, zonder dat brokken maken. 

DE KOMIEK. 

De vroeger zeer bekende Engelse komiek, die altijd diep· 
in schulden zat, werd eens door twee gerechtsd.ienaars op 
straat aangesproken, die schriftelijk bevel hadden om 
hem, indien hij een ·schuld van tweehonderd. pond ste:riling 
weigerde te betalen, in gijzeling te nemen. 
Juist op hetzelfde ogenblik reed de bisschop van Ely voör
bij. 
De komiek sprak tot de gerechtsdienaars' "Heren, daar rijdt 
mijn oom, de bisschop van Ely voorbij. 
Ik ben overtuigd, dat hij mijn schuld wel zal betàlen. 
De mannen gingen eerbiedig op zij enhij liep naar het 
rijtuig. 
De bisschop beval de koetsier stil te houden. 
"Mylord" zei de komiek zachtjes, "daar staan twee ongeluk
kigen die door zware gewetenswroeging gekweld worden, ze 
zouden zo graag bij u hun geweten ontlasten. 
Vol deelneming zag de bisschop hen aan en wenkte hen. 
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"Kom mor·gen vroeg bij mij aan huis, dan zal ik u tevreden 
stellen". 
De mannen lieten nu de komiek vrij gaan, die niet aarzelde 
en zich haastig uit de voeten maakte •. 
De volgende morgen kwamen de gerechtsdienaars bij de bis-
· schop. 
"Wel mijn vrienden", sprak de bisschop tot hen, vertel me 
eens waarin bestaan uw kwellingen. 
"Kwellingen?" 
Wij hebben .. geen kwellingen. 
Wij hebben slechts een opdracht om die man bij niet beta
ling van tweehonderd pond in gijzeling te nemen en u hebt ( 
ons gezegd_ om hier te komen, dan zoudt u ons tevreden stel
len. 
De bisschop zag dat hij door de komiek was bedrogen en 
betaalde het bedrag. 

JISK NIJDAivl EN THEADORA HETTINGA geven, mede namens weder
zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan 
de voltrekking zal plaats vinden op D.V. vrijdag 10 mei 
a.s •. 1s namiddags om 2.30 uur in het stadhuis te Sneek. 

Kerkelijke bevestiging en inzegening om 3.15 uur in de Oos
terkerk door de weleerw. heer Ds. G.J. Brinkman. 

Sneek, april 1968 
J.W. Frisostraat 28 
Boeierstraat 20 

Toekomstig adres: 
Achters.traat 1 Oa, Hattem. 
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HET AUTOKERirnOF. 

Gisteren reden wij voorbij een autokerkhof, 
Wat lag me daar een rommel! 
Oude verhikkels, verwrongen staal en iJzer, alles lag/stond 
schots en scheef door elkaar. Was dat eens een glanzende 
auto geweest, waar menig zaterdag aan was opgeofferd om de
ze toch een mooi en. schoon aanzien t.e geven. Was dit ervan 
overgebleven? Laat ons even kijken, zei ik tegen mijn vrouw, 
maar die 1vou hiervan niets vveteno 
Druk maar op' het gasped.aaL Rommel kunnen we altijd nog eens 
bekijken, rommel, genoeg in de wereld. Lees de krant maar 
eens. Ja, de krant. De krant publiceert het nieuws van .elke 
dag, van de gehele bewoonbare wereld. 
Inderdaad, de wereld geeft in de regel geen mooi beeld van 
zichzelf. Ik bedoel natuurlijk, de mensen die de wereld' be
vrnnen. De natuur is prachtig. Aan onze rechterhand strekt 
zich een prachtig vergezicht uit, een panarame, zo schoon! 
Links een boomgaard met knoestige en met mos begroeide ap
pel bomen. Een merel liet zijn alarmkreet horen. Het is een 
schitterend schouwspel, die ons van alle somberheid moet 
ontslaan. Rondom ons, de kleuren van rood, purper en groen. 
Het is machtig en in die prachtige natuur leven de mensen. 
De kranten moesten ellrn dag vol staan; over het mooie in 
de natuur.en het goede van.de mens, die in deze prachtige 
natuur mag leven .•. Laten Vlij nog eenmaal terug rijden, naar 
het autokerkhof. Wat een rommel! Kom, laten wij verder gaan; 
even een druk op het gaspedaal. Wij hebben het autokerkhof 
achter ons gelaten, we zijn'weer in de heerlijke frisse na
tuur. ·Wat ik u raden mag? Hou uw wagen in de hand, dan_ komt 
het goed. 

Mijn boot is zo klein en groot is de zee, 
Stuur •t scheepke dan zelf, o Heer en reis mee! 
lllet u ben .ik veilig in 1 t dreigendst gevaar 
En vrees ik geen storm en geen hooggaande baar. 
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T. Nijdam, Coornhertstraat 12, 
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W.F. Nijdam, 

K. Nijdam, 

Nijlansdyk 32, Leeuwarden 
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=========================================================== 
POSTREKENING 

FAMILIEBLAD' 

REDACTEUR: 

ADMINISTRATIE: 

s2.67.24 t.n.v. penningmeester 
NIJDAMSTRA-STICHTING, Groningen 

"De Nijdamstra Tynge", lid/abonnees 
betalen f 4.25 per half jaar.· 
Donateurs (leden f 1.'-- per half jaar). 

T. Nijdam, Coornhertstraat 12, · 
Leeuwarden. 

K. Nijdam, Anna.van Burenstraat 14, 
Sneek, Tel. 05150 - 3739, 

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN• 
Anna van Burenstraat 14, .Sneek, 
zo mogelijk met opgave van nieuw adres. 

( 


