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-----30 APRIL - KONINGINNEDAG-----
-=·-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Op 30 April vierden wij in ons land de verjaardag van 
H.M. Koningin Juliana. Wij hebben om haar feest gevierd in 
geheel ons land. 
Zij regeert ons door de gratie Gods. 
Dat dit nieuwe jaar voor Haar en voor het hele koninklijke 
huis een gezegend jaar mag worden, tot heil van ons volk. 

-=-=-=-=-=-=-

=====ONZE NATIONALE GEDENKDAG===== 
======================== 

Wij mogen gedenken dat tien jaar geleden ons land werd ( 
bevrijd van de vijand. Duitsland capituleerde, de vijand was 
oyerwonnen.Door ons volk ging een zucht van verlichting. Ein
delijk, na 5 jaar strijd, vrij. 
Het was werkelijkheid. Voor angst, foltering, deportatie, 
gijzeling en honger, kwam in de plaats VRIJHEm. God had uit
komst geschonken. 
Deze bevrijdingsdag, deze 5 Mei zou nimmer vergeten mogen 
wora.en, het moest een gedenkdag worden, opdat het nageslacht 
zou weten. 
Tien jaren zijn voorbij geg2,an en met schaamte vragen wij 
ons af, was onze dankbaarheid wel ernst? 
Was het voor U en miJ niet meer dan een vreugdekreet, een 
eind.elijk vriJ, zondei· meer? 
Hebben WiJ meegeholpen om 5 Mei tot een gedenkdag te maken? 
Hebben wij uit da11kb8.a:rheid voor de nabestaande van de oor
logslacl-itoffers ~ die 11un le\ren gaven: .voor 011s, on.ze dank
baarheid getoond? 
Waren wij blij als 5 Mei na<lerde, om te gedenken? 
Wij mogen toch niet vergeten, wat het nageslacht zal moeten ( 
weten en wij moeten het hua vertellen, dat we 5 Mei ·bevrijd 
zijn, de tirannie verdreven •••..•• 

Opdat zij wete •.•••• 

"TIEN JAAR VREDE" 

Nationaal gedenkboek: boeiend, aantrekke-
lijk, gevarieerd 

"Tien jaar Vrede" heet het nationaal gedenkboek, dat onder 
auspiciën van het Nationaal Comité Viering Bevrijdingsdag 
5 Mei 1955, door de uitgeverij "De Bèzige Bij", te Amsterdam 
is uitgegeven. Het boek is Vrijdagmorgen officieel aan de 
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min:i_ster preoident aangeboden. Over e'?-kele dagen zal het boek in 
de boekhandel verkrijgbaar zijn. De prijs-van het boek zal met 
f 1 ,-- verhoogd worden, welk bedrag aan de stichting 1940-1945 
ten goede komt. 

de voorzitter. 

Op 4 Mei_f.~• werd te Leeuwarden een verzetsmonument onthuld, 
vervaardigd door de Leeuwarder beeldhouwer Auke Hettema. 
Dit monument is. het eerste beeld, dat door hem_ werd gemaakt. 

/''1ke Hetterna stamt langs twee lijnen af van Willem Willems Nijdam 
' -" Oude. 

De kwartierst2,at van Auke Hettema, voorzover de moederzijde be
treft, ziet er als volgt _uit: (zie volgende pagina's). 

Hartelijk gefeliciteerd, volle· neef. Uw succes is ons 
succes. 

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 

Voor zover mijn beperkte tijd het toelaat schrijf ik thans 
bij tijd en wijle de kwitanties over het 1e halfjaar 1955 uit. 
Zodra ik er weer twintig ui tge.schreven heb geef ik deze ter incas
so aan het Postkantoor, Ik vertrouw dat U uiterlijk. bij de 2e 
aanbieding deze kwitanties zult voldoen, opdat onnodig geschrijf 
wordt voorkomen• .. Bij voorbaat hartelijk da:nk. 

Sneek, 1 Mei 1955. Uw Penningmeester. 

-----P U Z Z L E-----===================== 
lle oplossing van het. beroepenraadsel uit het Februari-numraer was 

. ·,s volgt: 1. Orgeldraaier, 2, Steenhouwer, 3. Vendumeester, 
'4, Sneeuwruimer, 5. Paardellhandelaar, 6. Balletdanseres, 7. Vrou
wenarts, 8. Apotheker, 9. Degenslikker, 
terwijl op de 3e verticale rij als 10e beroep: "GENEALOOG" ver
scheen. 
Na loting waren de gelukkigen: 1. W.P.Nijdam, No,85 te Rauwerd (Fr.) 
welke als eerste prijs het beroemde boek: "JUNGLE" door Antho:ny 
van Kampen wordt toegezonden, 
2. Mevr. M.R.Polling-Haarman, Joh.de Wittstraat 27 te Hilversum, 
krijgt de tweede prijs in do vorm van het boek: "Weer verdwijnt 
een Atoomgeloerde11 door W.H. van Eemlandt. 
Door de inzendingen te nullllll8ren, werden evenveel lootjes gemaakt. 
Hieruit heeft mijn zoon een nummer getrokken. Het eerstgetrokken 
nUlllmer Viees de 1e prijs, het volgende getrokken n1ll!®er _de 2e prijs "_l, 

aan. Nieuwe Puzzle op pag. 26• ~ 



Kornelis Het
tema, geb.~ 
Maart 1898? 
te Roordahui
zum. Adm.hoo:fd-· 
ambt.P.E.B •. te. 

Auke Hettema 
G'ob. 7 .Dec •. 

1 
Leeuwarden. 

ó S'27 te Leeu
Vförden. Beeld
ho-lr1::rer, vronen
de to Amster- 1 
<lam. . . 

\ tvraelingbroerj' 
vro.n ûe 1Jeeld
ho·ü;:1er Renze 
Hetteira). 
\Deze jongens 
zijn H.K, ge-1 
worden). 

1 Tetje ~ 
1 Ranilen,geb. 
j 2 Nov,1fl99 

1 
te Roorda

l huizun1. 

r 
Auke v. Ran
den,geb 13 
Febr. 1862 te 

1 
Elahuizen. 

1 Timmerman. 
1 Overl. 26 Jan. 

1119' 5 ,, .,_,,, 

H. 1 6 Mei 1889 

1 
te l\fonalduma
deei 

1 
1 

Aaltje Reit
I!l§,geb. 30 
Juli 1863 te 
Irnsum. 

L
Overl.28 Aug. 
1954 te L' den. 

Sierd Aukes van 
Randen, ge b.1L)1iVäl 
te Balk, tinunerm. 
Overl, 1 9 Mei 1902 
te Elahuizen. 

H. 9 Mei 1856 te 
I Hem,Oldephaert 

1 c.a. 

Trijntje Bottes 
Feens tra, ge b , 
21 Nov.1833 te 
Rotsterhaule. 
Overl.18 Oct.1897 
te ElahuizGn. 

(Migchiel Reitsma 
geb.11 nov. 1831 
te Friens ,koopm. 
Overl.6 Mei 1898 
te Woudsend. 

H. 24 Mei 1854 
Idaarderw:l eel. 

Aafke Ni,jdam 
geb. 4 Febr. 1830 
te Rauwerd. 

1 
Overl.28 Nov .• 1839 
te Woudsend. 

\ 

c 

( 



(Rein fümrd.s Rei tsma 
[geb. 22 April 1788 

te Roo:edahnizum, 
veldwachter, later 
caféhouder, cverl. 
26 Sept. 1848 te 
ftiens. 

Migchiel Reitsma 
geb. 1-1 Nov. 1831 
te ~'riens. 

H. 5 Maart.· 1831 
Idaarderadeel 

Jacob Migohiels 
Kastelein. 
Ovorl.2 Aug. 1803 
te .Akkrum. 

( 

( 

iillfke N i _jdam 
geb. 4 Febr• 
1830 te Rau
werd. 

1 Aal t,je Jacobs 
Ni,jdam,geb. 26 
Jan. 1794 te 
Akkrum, overl. 
28 Jan. 1871 te 
Irnsum. 

Antje Siedzcs Nijdam 
geb. r( Jiüi 1761 te 
Wartena. Overl. 27 
Aug. 1830 te Akkrum 
(Zie Nijdamstra-stam
boom VII 3,) 

I 
1 Ruu:rd Klazes 

I
J. Ni,jdam, geb. 

1 3 Maart 1801 
te Rauwerd. 

1 boer. 

1

. OverJ..16 Apr. 
1874 te Rauwerd 

H. 12 Juni 
1824 te Rau
werderhem. 

Tetje Gerbens 
Sienema, geb. 

l
i~i:~~: te 

.
Overl. 6 !Viei 

1857 te Rau
werd. 

/ 
Klaas Sybrens 
Ni,jdam. geb. 
± 1768 te Rau
werd, boer. 

1 Overl.4 Sept, 
1825 

' 

Te Rauwerd. 

H, 

Antje Jacobs 
Piersma, geh. 
± 176~ te Rau
werd. Overl. 
28 Mei 1847 te 
Rauwerd, 

Sybren Klazes Ni,jdam 
ged.27 Juli 1732 te 
Grouw. 
(zie Nijda~2tra-staru
boom VI 64). 

1 

J. etske Sjerps Pier
sma, ged, 28 Febr, 

~ 1731 te Rauwerd. 

~ 
! 
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JJE OPGAVE VOOR DEZE lV!AllND IS EEN VLEGHTWERK-PUZZLE. 

O= chrijvingen: 
Ho.cizontaal: 

V erti c.aal : 

De bo•okenpri.ïzen zi.in: 

4 1 

1. Z:' e kenlmis. 
2. Deel van een fles. 
3. Brulboei. 
4 .• Verknoeien. 

1. Voor het gerecht verschijnen. 
2. Invallende gedachte. 
3. Oproep bij verkiezingen. 
4, Langzamerhand. 

1, "Een tijd van leven en van sterven" door E.M.Remarg_ue, 
~. "Kogels bij het dessert" door W.H. van Eemlandt. 
Bij meérdere goede oplossingen beslist het lot. 
Oplossingen voor 1 Juli 1955 in gesloten enveloppe te rich
ten aan: G. van der Schoot-Azn, Leeuwarderweg 63 te Sneek. 
Vermeldt steeds bij Uw inzendïng Uw privé-adres. Genoemde 
datum is zodanig gesteld, dat ~ij van overzee ook mee kunnen 
dingen. 

C. van der Schoot - Azn. 

. 
( 

' \ 



VERSLAG CONTACTAVOND OP 6 APRIL 1955 TE LEEUWARDEN• 
--==--==--==--==~-=~--==--==--==--==--==--==--==--

De contactavond 1955 gehouden in de Groene Weide te Leeuwar
den is - laten we het maar eerlijk zeggen - een mislukking gewór
den wat de opkomst betreft. Het schijnt in Leeu'warden niet te ku~
nen. Hèt was ontzettend jammer dat er zo weinig 'Opkomst was, want 
er zijn 4 heel aardige filmpjes gedraaid. 
Als 1e. De Nijdamstra film van de familiedag 1954 te Bergen N.H. 
Als 2e • Een filmpje opgenomen in Oranjewoud en Norg, waar met 
paarden de gekste stunts uit werden gehaald. 
Als 3e. Een film over een Concours-Hipi~ue in de Dokkumer feest-

(- -reek van vorig jaar. · 
.áls 4e. kwam Marijke Meu op het witte doek. Marijke Meu was voor 
wie het nog niet weet de vrouw van Johan Willem Friso, stadhouder 
van Friesland. :Marijke Meu dan kwam op het witte doek, wel niet 
in eigen persoon, maar vertolkt door Baronesse van Heemstra, die 
vorig jaar met haar gevolg een rondgang door de stad Leeuwarden 
maakte ter ere van het Burgemeesters Congres. 
Dit was een film om van te genieten.Welk een gratie, welk een kleu· 
renpracht. 
Als nagerecht maar daarom niet minder smakelijk was een verhaal 
over een race-auto-gek in de vorm van een bekende filmkomiek. Ver
der werden er liedjes gezongen en muziek gemaakt en enkele moppen 
getapt onder de roodgele guirlanders die waren aangebracht om de 
zaal een wat feestelijker aanzien te geven. 
Er is gemaakt wat er van gemaakt kon worden met zo'n gering aantal 
aanvvezigen. 
Om 11 uur ging de ''menigte'' huiswaarts. 

VERSLAG F.AMILIEVERGADERING GEHOUDEN 

23 APRIL 1955 te PATERSWOLDE, 

M.H. N-N 

Familie-bijeenkomst in Café Nijdam te Paterswolde met verto
ning van de film van de fam.dag te Bergen N.H. 
De opkomst was zeer goed. Gem. 35 tot 40 fam,leden waren aanwezig 
in de gezellige zaal van de fam. Nijdam. De vergadering begon om 
kwart voor acht met het oog op de bus en de tijd. Onder het genot 
van een kop koffie met koek opende neef G,J. Nijdam uit Paters
wolde de bijeenkomst, waarna onze voorzitter uit Leeuwarden neef 
T. Nijdam een korte toezpraak hield. Daarna werden enige vragen 
gesteld over de fam.dag die dit jaar.niet door zou gaan. 
Door de voorzitter werden de vragen.beantwoord.De kas laat het 
niet toe, zo begon de voorzittP-r, omdat door de familiedag te 
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Bergen de kas terdege moest worden aangesproken en de omzet
ting van vereniging :in stichting ook heel wat heeft gekost. 
Het is dit jaar niet vorantwoord een grote uitgave te doen, 
wat door de leden ook wel werd begrepen. Ook werd het door 
de fam.leden op prijs gesteld, dat de.voorzitter de redactie 
van de 1_

1Tynge11 tijdelijk had overgenomen wegens Jruk!rn werk
zaamheden van neef Vleer, te meer daar de voorzitter ook 
nog wel wat anders te doen had. 
Door een der fam.leden werd voorgesteld om een reiskas te 
vormen voor de volgende fam.dag,datdan per afd,onderl:ing IDJ·ost 
worden geregeld, wat in overweging word genomen. Daarna 
werd de fam.film vertoond.van de mooie dag uit Bergen aan 
Zee. 
Er werd hartelijk gelachen om de aardige momenten. Jammer 
v,aR het dat de film (binnenshuis-opnamen) wat onduidelijk 

'.i'ot onze spijt moeot onze voorzitter met zijn vrouw al vroeg 
weer vertrekken met het oog op de treinverbinding met L'den. 
Nadien '>erden 8r nog e,on paar aardige films vertoond. 
EJ.· 1wrd. nog besloten om onde:-ling deze zomer met een bus 
een d.a.g Tti_,.:; te gaar.,,. \iVie bieTvoor iets voelt kan zich opge
ven bj j Café Nijdc.m, }î-.,ofdweg 292 te Paterswolde of Zuider
liep 148A Groningen. 
Tiaar:"C:.a. toog me_11 voldaan hui s-vvaarts. 
Een gez13llige avond ba.hoorde weer tot het verleden. 

Namens het Ard.bestuur 
J. Nijdam, Groningen. 

1\1/!ERIKAA.1\TS GESLACHT WYNIA. 

Om in contact te komen met het .Amerikaanse geslacht 
W,vnia, heb ik mij gewend. tot The Hollanders Genealogial 
Committoe te Salt Lake City Utah U.S.A. 

Heden ontving ik het volgende schrijven gedateerd 12 
April 1955 ••.•••••• Inzake Uw verzoek deel ik U mede, dat 
ik mij tegelijk met deze brief aan u, in verbinding heb 
gesteld met iemand in Mitchell, South-Dakota. 
Zo spoeQig als ik antwoord hiervan heb, hoop ik U enkele 
namen en adressen van de Wynia• s te doen toekomen. 

(w.g.) Stephen Asmus 
voorzitter. 

Wij hopen dat een en ander mag slagen, opdat wij spoedig 
met onze familie in .Amerika kurmen corresponderen. De voor-

( \ 
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zitt0r van The Hollanders Genealogical Committee, de Heer Stephen 
ARmus, hiervoor onze hartelijke dank. 

N. 

Ol~TSTJLl\l'f en BETEKENIS 
VAN ONZE VOOR- en ACH'I'ERNJJVJEN XII. 

Asego F. 
Asing 
Askold 

godenspeer · 
zoon van Ase 
landskrijger 

Asrrrund ase-beschermer 

Baal H 
Baard 
Bculus L 
Bado 

)-'mus van Erasmus LG de beminnelijke Badobrecht 
i.~suerus komt L Ahosveros. 
Asta L de listige 
Aster G de ster 
As tra ster 
Astreia G sterrenmaagd. 
Astrid noors ster 
Atalanta G gelijkmatige 
Ate, Atte F edel 
Athanasius G L onsterfelijke 
Atilla vader 
Atze F scherpzinnige dappere 

Bad old 

Badolf 
Badomar 

Bad win 
Baines L G 
Balbus L 
Baldefrid 

Augustinus L de kleine Augustus. Baldegard 
Augustus L de verhevene Baldgond 
Auke F van Augustus de verhevene 
Aulus L in de vrije lucht geborene 
Aurea L de goudene 
Aurelius L goudglanzende 
Aurora L gulden dageraad 
( ipioius L 
.àatger F 
Awa 
Awihilda 
Awo 
Azalea G 

ziener 
edelspeer_ 
de goede. 
goede strijdster. 
de goede 
niet-naijverige 

Baldemund 

Balder 
Baldolf 

Baldus H 

-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-

Heer 
sterk als een lJee:c 

de steun 
strijd 
in de strijd. 
glanzende 
in de strijd 
koen. 
strijd wolf 
in de strijd 
beroen;d 
vriend des mcJ<Ár, 
de trekker 
de stamelaar 
koene vrede
stichter 
koene wachteres 
koene strijd-
ster 
koene bescherm
ster. 
stralende ko6rie 
moedig als er,n 
wolf 
de stoute 
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-=-=-=-FAMILIE-NIEUWS-=-=-=-
r····--···-·---
1Gister,18 Februari heb
lben wij het feit her-
' !dacht, dat de Here onze 
! geliefde Ouders en Groot-

1 oude:.s :~:~NE~ 
1 

J vóór 45 jaar door de 
'·ba:na. des huwelijks had 
verbonden. 

. - --···-·· ' ·- . ""! 

Met grote dank aan Hem, i 
Die zoveel zegen gaf, ho 
pen wij met onze lieve 
ouders 

J. Nijdam 
J. Nijdam-Hofstra 

op Zondag 27 Maart de 
dag te gedenken dat ze 
25 jaar getrouwd zijn 

! 
1 
; 

Fol{je 
Jacob 
Aukje 

De Here zegene hen ook Hinke 
1 verder uit het Heilig- Henk 
1 dom en anders teune hen Ti tia 1 
j uit Sion. Anneke 

'!Valthermond' Gelegenheid te gelukwen- J 

A. :Sarelds sen op Maandag 28 Maart 
j ]{, Barelds-Nijdam van 4-5. 30 uur in het I 
'I Kamstrahuis Franeker. 

Maart 1955. · '1 

l-·----------··-----··-·--·-·----·--------r·--·----------------------
1 . l 
\D.V. 3 April zijn onze 1 D.V. binne ûs alden I 

j lieve OOJll en tante 1 Th.de Vries en ' 

' 1 
1 

Douwe J.Ozinga en A,de Vries-Viynia 
-_Té:t.ie J. \\'.vrüa ! 

1 

op 3 April 25 jier troud 1 
te Woudsend, 25 jaar ge- west. ' 

i trou.v-.-d" 
!Dat God ze nog lang voor 
! elkaar mag sparen, is de 
!wens van hun neven en 

1
nichten uit Koudum, llxn-

1 hem, Den Haag en Wouds-
1 end. 
1 

jReceptie Maandag 4 April 
·ivan 8 - 10 uur, lokaal 

Chr. Belangen, Woudsend. 

1 

Hoe great binne Jins wur
ken hjir yn Heare soargje 
Jo ek fierder foar har. 1 

1 
Har bern en bernsbern, 1 

Koudum: 1 
Tjitte - Antje-Pietertje 
Jappie - Minke J 

Sieke - Gooike ! 
Inne 
Jo 
Gelegenheit to lokwinsk
jen,5 April 7.30-9,30 
ûre,by R.Osinga,Koudum, ; 

l · . -·-·--·-------------··----·-··-""-·-~-~--~"·------~· .-.... "._",""_" ·-~---·-

( 

1 
'--
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---- ----------···---·--~---

Fake en Beppe W,Ynia-Stapersma, de bruorren en sus
ters en de omke- en muoikesizzers binne bliid en 
tankber, dat se meiinoar de dei bilibje meijc, dat 

Theunis de Vries 
en .Antje de Vries-Wynia to Koudum 

en 
Douwe Osinga 

en Tetje Tj. Osinga-W,Ynia to WB.ldsein 
D.V. 3 April a.s. har 25-jierrige troudei bitinke 
sille. 
Dat de Heare har noch lang foar elkoar äpa:rje mei 
is de winsk fan us allegearre. 
Nammens de fem.: 

31. 

W.L.Nijdam 
T. Nijdam-Wynia Den Haag 15-3-1 55· 

·-------- ------ ------>•····-·""""~--·--------~-··J 

Si,jbren Iüjdam 1 It utstelde houlik fan 
en 
Klaske v.d. Veen 

1 

REINDER NIJDMrt 
en 

geven, mede namens wederzijd- REINSKJE WYNIA 
se ouders, kennis van hun 1-

1
. s fA t t lel T a_ • . . es s e op ongers ei 

de voltrekking zal plaats heb- aer 0
• • 

voorgenomen huweliJk, waarvan / 24 M t k 

ben op Woensdag 23 Maart a.s., ·1----------·----------. -1 
• s middags 2 uur te Heerenveen. E . k . · nige ennisgeving 

Oldeboorn, ' 1 Pa sd 1 O A · 1 1 95" hoper1_
1 

Jancko Douwemastr ji tte 19 j e a ag pri J ' 
zich te verloven: l 

Oranjewoud, j 
Kon. Julianaweg 75 Froukje de Vries • 

Maart 1955. 
---------- -------

Gode dankbaar en met grote 
vreugde geven wij kennis 
van de geboorte van ons 
zoontje 

Tjeerd Frans 
F.c. Smits 
J.J.Smits-Nijdam. 

Sloten Fr. 24 Maart 1955. 
Tijdelijk Geref. V erplee gh,uis, 
Sneek. 

1 

en 
.Jacob Lolke Winia 

Plantsoenstraat 1 
Cornelis Bruinpad 3 
Hollum (A) 1 Maart 1955. 

1 
i 
1 

-----------~ 
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• ~~~;n o~~t:~=:~~~~~ -~=~-·-"'l·-·· ~=~~~e~~~~~=:~e ~r!:~, G:e~J 
richt, van het overlij- ! hope des eeuwigen levens, l 
den van onze lieve, on- zacht en kalm onze geliefde 11 
vergetelijke moeder en moeder, groot- en overgroot-
grootmoeder moeder l 

Louise Nijdam All!TJE WYNIA . . 
geboren Brüne sedert 5 Maart 1950 weduwe 1 

Zij is verlost, God van Jacob F. de Boer, in _ 
heeft haar welgedaan. de gezegende ouderdom van 1 

l R. v.d. Sluis ruim 85 jaar. 1 
1
11 

H. v.d. Sluis-Nijdam De diepbedroefden ( , 
J,oui.s en Huip Groningen: 1 

1
- Geertje en Age T.Postma de Boer ' 

·Klaas en Jetske J .Postma 1 
1, Michiel en Froukje Wommels' ._lil 

, IVIinze en Toos !VI. de Boer 
Kees k:J.ein-en achterkleinkinde-
Otto en Tine 
Eise en Andrea 

1
1

, 

Hee1·lce 
PL:inske en Gezie11es 
Sietske en Gerrit 
Tjitse 

Gerberi Nijdam 
Coba, Uijdam-Leegwater 
Richt Kramer-Nijdam 
Henk K:ramer 
Ido Ni;jdam 
en 18 achterkleinkinde-

re no 
1 Wommels, 12 Maart 1955. j 
1-·--·"~-·····""--"'""""'"" ......... .._..,,, .... ~-··-''"'"""'"""'""'-""'•''''""'""'""'-•"'1 

1 Heden ging, onverwacht, l 
1 van ons heen onze lieve 1 
j Vrouw en Moeder 1 

I
l CLARA VERBIEST, l 

' 
1 

in de leeftijd van 52 jaar. 

Groningen, 17 Maart 155. 
1e Spoorstraat 15. 

( 
E.Nijdam 

1 
reri_. 

A.Nijdam. 1 
Cedar Springs, Ontario , 

j Canada, 2 Maart 1955. j 1 

r·-}~;::-~::;~-~:~::-··;::;·-~~;~~~-~-::-:::-~n-;~;~ge. ::~~-1 
1 te, doch geduldig gedragen lijden, van ons weg te nemen, · 
J onze inniggeliefde zorgzame Moeder, Schoonmoeder, Groot-
! moeder, Zuster, Tante en Nicht 
1 JOHANNA DANHOF, weduwe van Abel Martinus Nijdam 
j in de ouderdom van 73 jaar. 

I' Heerlen: A.Nijdam, C.A.Nijdam"'-Blcikland, Ab. 
· Amsterdam: . A. Danhof. 

1-~"..:!;do~ t ~~-:_adE!!:~! .• !!J;T:!jd,~!!!.é:l.!::hê-.e,fil!.~!Z!i.!:?:~!L.1.\i5..rll:ê.fil'.1!'.l\.o._"_ 
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- Heden overleed plotse- 1 Heden overleed onze lieve Man, 1 
ling onze lieve broe- Vader, Behu~tl- en Grootvader 
der, zwager en oom de heer 

HOEKE NIJDJiM 

geliefde echtgenoot 
van M. v.d. Laan, op 
de leeftijd van 60 
jaar. 

LBeuwarden, 22 Maart• 55 
Uit aller naam: 

J. Nijdam. 

EGBERT NIJD1l'.lll 
in de ouderdom van 86 jaar. 
Groningen, 20 Maart '55, 
Oosterweg 33a. 
M.Nijdam-Birza 
J.E.Tissing-Nijdam 
J.A.Tissing 
Renkum: 
J.J.Nijdam 
J.M.Nijdam-Busman 
Groningen. 
E. J .Boerhave-Nijdam 
L.G.Boerhave en !tl.kinderen. 

1 1 
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=====BURGERLIJKE STAND===== 

Wijmbritseradeel 14 - 19/2 '55 
geboren: Maaike, dochter van 

Jacob Nijdam en 
Willemke Fostma. 

Weststellingwerf 16 - 22/2 '55 
geboren: Elisabeth, dochter van 

Heerenveen 28/2 - 5/3 '55 
ondertrouwd: 

N.P, de Vries en 
K,I. Fleer. 

Sybren Nijdam te Oldeboorn 
en Klaaske v/d Veen te Oranjewoud. 

W:ijmbri tseradeel 31 /1 - 4/2 

geboren: Folkert, zoon van 

C, Boersma en 
B. Winia te Oudega. 

33. 
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HANDENARBEID TE SINT NICOLAASGA. 

De heer H.B.J.Peper te St.Nicolaasga laat al enige jaren 
de hem toegezonden producten van teken-, boetseer- en knut
selwerk beoordelen deer een jury die prijzen toekent, door de 

Heer Peper verstrekt. Ook nu weer had de jury vijftigtal vierk
etukken van het afgelopen winterseizoen te beoordelen. De 
leeftijden van de mededingers waren van 6 tet 60 jaar, u{ter
aard is bij de beoordeling rekening gehouden met het verschil 
::l.:1 leeftijd. ( 

'De jury, dje van mening was, dat het peil der werkstulcken elk 
,ja.ar stijgt, kende aar, de volgende inzenders. prijzen toe. 
Fröo•llwerk: 3e priJzen Oene Nijdam en Mej. Steneker. 

BET HOFLAJIT!J N.llM .AFSCHEID VAN BESTUURSLID NIJDii.M 

De ingelandenvergadering van 't waterschap Het Hofland 
t'ncler Grouw g:Lng ac~cord met het bestuursvoorstel om f 1000 
extra af te lossen op het voorschctb:ij .:Je boarenleenbank en de 
OmElag met é.én gulden te verlegen. Dit kon, omaai; de laatste 
jaren een reser\re was gekweekt, die het vorige jaar was op
gelopen tot een ·oedrag van f 2·144,69. 
3:et period.iek aftredende bestuurslid, de heer Hcite H. Nij
dam, kon wegens het bereiken Y"-n de leeftijdsgrens niet wer
den herkozen. Hem werden bij zijn afscheid vele hartelijke 
woorden toegesproken en als beloning voor zijn vele verdien
sten op alle gebied, werd hem een ligstoel aangeboden, 
De heer Nijdam deed zijn af s:iheid vergezeld gaan van een 
zeer ui i;voerig op rijr::t gezet overzicht van zijn dertigjarig ( 
wel en wee in en cru het wate:cschap. 
In zijn plaats werd met algemene stemmen zijn zoon Hendrik 
Nijdam gekozen. 

DE GELUKKIGE. 

De in aanbouw zijnde woningen van d.e Woningbouwveren. 11 Idaar
deradeel11 te Grouw werd o.a. aan Hoite Nijdam een bejaardenwo
ning toegewezen. 

FO.ARDRACHTKRIICH MIDDELSKOALLEN YJlf SNITS 

Te Snits is in foard.rachtkriich hhlden yn Amicitia fan Lear
lingen fan R.H.B.S., gymnasium, Kr.Ulc, iepenbiere Ulo, Kr.Kweek
skoalle, legere lanbouskoalle, , Ryks Lanbouwinter~koalle, Te oh-
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nyske skoalle, hushàldskoalle en Kr. Lyceum. 
De 8koallepriis is t;afallen oan it stêdsgymnasirnn en de haedpriis 
oan Lou Velleman fan dat; gymnasium. 
Fierdere utslach: Groep IV: 1. Hein Wijnia.(Kr.Kweeksk.) 

- Geslaagd voor het examen vakbekwaamheid gemotoriseerd rijwiel
bedrijf en handelskennis de heer D. Wijnja te Oppenhuizen. 

- Benoemd tot tijdelijk onden~ijzeres aan de o,l. school te Bak
keveen Mevr. A.Nijdam-Winsemius te Ureterp. 

r - De Heer A. Nijdam te Heerenveen is benoen:d tot chef van het Ge·
\ ,neenschs.ppelijk Administratiekantoor, afdeling Heerenveen. 

LEl'/Jl\l[ER - Onder leiding van de heer R. Nijdam te Lemmer heeft de 
Chr. muziekvereniging "Crecendo" in het Nutsgebouw haar jaarlijk
se uitvoering gegeven. De belangstelling was evenals andere ja
ren weer groot. De muzieknummers zijn alle op een vlotte w:ijze 
ten gehore gebracht. 'IJijdens de rustpauze gaf de heer Kuipers ui+; 
Sneek solosang ten beste, aan de piano begeleid door de heer Nij
dam. Het toneelstuk 11Fremer11 van de toneelgroep hebben de spelers 
goed vertolkt. 

AANBESTBDINGEN 

B. en W. van de gemeente Ferwerderadeel ·hebben in het openbaac~ 
aanbesteed de verbetering van vier woningen te Wanswerd aan de 
Streek, twee woningen te Wanswerd , tien woningen te Blija, 18 wo
ningen te Ferwerd, 18 te Marrum en 10 te Hallum. 
Hoogste drie in massa: Aannemersbedrijf Nijdam, Franeker f 380.600; 
P. Schram, Berlikum f 380.200 en J.Massolt, Leeuwarden f 380,000, 

( ~e gunning is voorlopig aangehouden. 

JOURE - De gymnastiekvereniging c.s.c. heeft een volle zaal getro''--· 
ken met haar uitvoering. Tot slot verzorgtlende gymnasten een ta
bleau "C.S.C.-W.C.G. V.", geschreven door de heer H. Nijdam. 

NIEUWEBRUG - Onder leiding van de heer H.c. Nijdam kwam de begra
fenisvereniging "De laatste eer", Nieuwebrug-Haskerdijken in jaai·
vergadering bijeen. De penningmeester had een batig saldo van 
f 1811 ,B4 •. De vereniging heeft in het afgelopen jaar zeven begi'a
fenissen verzorgd. Een voorstel tot aanschaffi11g van uniformen 
voor de dragers is verworpen. De kosten hiervoor zijn te hoog. Be
s loten is de vergoeding van de dragers op zes gulden te brengen. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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JEUG DCONCER'rEN 

"Vi!oer1sdagmor[;en werden in het Gebo11w \roo1~ Chr.Belang6n te 
Sneek een tweetal jeugdconcerten gehouden. Beide malen was 
de zaal volledig bezet, een bewijs, dat de belangstelling 
voor deze concerten steeds groter wordt. 
Het F:rysk Orkest onder leiding van Kor Ket gaf' allereerst 
een uitstekende uitvoering van de ouverhu:re "Oberon" van 
C.IVI. von Weber ( 1786-1826). De heer Cor Nijdam gaf vooraf 
een toelichting en liet eerst enige thema• s spelen. 

WOU'.lSEND - In het St. Jozefgebouw werd het examen voor het 
d.iplc'JJ8, E.H.B.o. afgenomen door dr De Graaf uit Heerenveen. ( 
Docent was dr Fast te Woudsend. Geslaagd mevrouw T. Osinga-
1'\lij:r1i::i.~ 

IlJlivTiv!EW. Sneek 1 /2/ 1 55 

Persoo11lijk kampioenschap dammen in Friesland. 
Stand E.: Wijnja te Sneek )0212. 

Sneek 28/2/1 55 
Groepsprj_js L. Wijnja te Sneek. 

Sr1eek J1311gdafd. ~r ov. Sneek. 
Groep IV. 2. H. Wljnja IJsbrechtum. 

-::-=-=---=-:;:;:-=-=-
D:r;: GEEST VAN DE LAUWERS. 

Wij, mensen van de 20ste eeuw, geloven niet mèer aan spoken. 
En t-Jc:1 gaat er van cUe oude spookgeschiedenissen, die onze voor
uude.rs nog voor waar. a.annamer1, ee:r1 z.ekere bekoring uit • .Als jon
gen luistercle jo graag naar die verhalen en als het dan een don
kere stormachtige herfstavor.d was, wanneer de wind om het huis 
gierde, dan gingen die oude geschiedeniseen voor je leven. Dicht 
bij de warme kachel waar achter het deurtje het vuur rood op
lichtte,- za.t je te genieten en je voelde de veilige beslotenheid 
van het, knusse kamertje •. l\laar als je ilan Is avonds nog even bui
ten moest zijn dan zag_ je bomen aan voor donkere gestalten en 
de taJcken voor woeste grijparmen, 
0 nee, je geloofde niet meer aan spoken! Het was immers maar 
een verhaal. Ja, het was maar een verhaal en toch zette je de 
pas er behoorlijk in. Het laatste eindje ging in looppas en je 
voelde je eigenlijk niet eerder helemaal lekker dan wanneer je 
de deur met een smak achter je had dichtgesmeten. Ja, met een 
s~.ak, zodat je ouders vroegen of het niet met oen beetje minder 

( 



lawaai kon •. Je haaldG dan de schouders op, want voor geen geld 
ter wereld zou je willen doen blijken dat je hem inwendig tooh 
wel even had geknepen. 

37. 

Een van die spookgeschiedenissen wil ik U hier vertellen. Het ver
haal speelde zich af bij de Lauwers, het grensriviertje tussen de 
provincies Groningen en Friesland. Er werd bij verteld, dat deze 
geschiedenis waar gébeurd moest zijn. 

PietGr Buma stond in het dorp nu juist niet zo heel gunstig 
bekGnd. Hij was een man die het al tijd beter wist dan een and<:lr, 
een man die meer kon dan een ander en die doorgaans ook meer jene
ver op kon dan een ander. JVIaar ook bij Pieter kwam tenslotte het 

c"'toment dat hij geen drank meer zien kon en hij begaf zich dan luid 
"ingend of tiarend en al slingarend huiswaarts. 
Het huisje waar Buma met z•n vrouw woonde, lag plm. een half uur 
gaans van het dorp tegen de dijk van de Lauwers. Over die dijk 
voerde een niet al te brede zandweg van het dorp langs Buma• s wo
ning. 
Er werd wel eens beweerd, dat Buma nog ninuner wanneer hij zich 
onder invloed van sterke drnak huiswaarts begaf, in de Lauwers is 
terechtgekomen. 
Enfin, dat zal hij dan zelf wel hebben verteld. Wel moest waar 
zijn dat .!lutje, zijn vrouw, hem geregeld met de mattenklopper stond 
op te wachten. 
Op een donkere herfstavond zat Pieter weer in de kroeg. Als ge
woonlijk had hij weer het hoogste woord en de lui die Pieter lan
ger kenden dan VEJ,ndaag zaten hem gelijk te geven. Hoe meer ze 
hem gelijk gaven, hoe meer rondjes Pieter weggaf. Als hij maar 
gelijk kreeg, dan was hij in een bovenste beste stemming ••• , 
Er werd die avond ook weer kna:p gedronken en Pieter en zi.jn makkers 
hadden al heel wat glaasjes achtGrover gesll'1gen toon er een vreem<I 

(_ teerschap de herberg binnentrad. Het heerschap bestolc1e een kop 
koffie en ging wat in een krant zitten neuzen. Het duurde niet 
lang of Pieter probeerde de aandacht van de vreemdeling te trekken, 
doch deze deed net of hij Pieter niet hoorde. 
11 Vfat een rare snoeshaan.11 , mompelde een van Pieters kornuiten, "laé~t 
jij je door clie vent in de maling nemen?" Dit gezegde deed Pieter 
overeind komen en hij wankelde op de vreemdeling toe. 
"Ik ben voor de hcJ.e wereld •.••• ik oh •• , .voor de hed.e wereld ••• 
niet bang •••• voor jou niet ••.• en eh •••• voor de du'V@l niet". 
De vreemdeling keek op van zijn krant en zei bedachtzaam• "Voor mj j 
behoef je niet bang te zijn, maar voor de duvel?" 
"Wat •.•• wwat •••• zal mij de duvel hahaha!'schaterde Pieter, "as de 
d11vel .....•• hahaha."". "as de duvel er 1.iVas ••..• ddan •••• zou ik hem 
wel es 1,villen zien". 



38. 
Tegen middernacht begaf Pieter zich huiswaarts. De wind 

huilde door de reeds kale boomtakken. De oude wilgen langs 
de dijk kreunden en boven alles uit klonk de scbl'ille lach 
van Pieter. 
Hij zong een dronkenmanslied en even verder hield hij een 
toespraak tegen een elzenstruik. Hij strompelde verder,strui
kelde over een tak en verloor zijn ene klomp. Even zochthij 
naar het ding, dan begon hij te schelden op die rotklomp. 
vfaar was dat ding nu? Z•n handen graaiden j.n het natte zand, 
hij greep een stuk hout, smeet het weer neer en krijste "Ik 
ben voor jou., •.• niet bang en ••••• eh .•••• voor de duvel niet 
haliaha " • . . • " • ! 11 

Op dat moment kwam er plotseling een hevige rukwind. De pet 
\7erd Pieter V'l.n het hoofd gerukt. De wind floot a.oor de bomen ( 
en de oude 1,ilgen ·1creunden als in doodsangst. Wat was dat, 
hcorde hij dae.r een gil. ••• ? Maar dat was geen gil van een 
:..Il.ens" ••• Ontzet staarde bij om zicl1 heen. Overal was rondom 
hem een dikke duisternis. Links van hem klotste het water van 
de La1tVYexs. IIij keek er naar •..•• zou die verd .•..• pet daar 
liggen'! Eensklaps zag hij aan de overzijde van het riviertje 
oen witte gedaante. Daar zweefde iets ••••• juist even boven de 
grond .• Pie-oers' ogen gingen wijd open -mn angst. Hij wilde 
schreeuwen maar het was alsof ;;ijn tong vast zat. Wild sloeg 
hij met z''' armen. Hij wild.e bier -.randaan, hij moest hier 
vc.nd"-a:tl en z•n benen wilden niet .vooruit. Weg, weg, hier weg 
·cran deze plek. Langzaam kwamen de krachten in zijn benen te-
rug. Hij zette het op een lopen, hij strompeldG 1 krabbelde 
weer o;rPreilld en zette het weer op een lopen. Er. naast hem, 
aan a.e andere zj_jdo van de Lauwers ging de witte gedaante met 
hem meè~ Die zwevende witte gedaante vergezelde hem, steeds 

·op dezelfde afstand van hem blijvend, naar huis. F.st zweefde 
mee over sloten en hekken, steca.s bleef he·b naast hem. Pie-. 
ter verloor zijn andere klomp doch hij keek er :n:iet meer naar om 
hij. •• , ••• hiJ moest verder. Eindelijk was hij thuis. Woest 
bonk-Ge hij op de deur. Hij stoof Antje, die in de gang met de 
rr~ttenklopper hem stond op te wachten, voorbij. Ze kreeg geen 

·kans hem slagen toe te dienen want in z•n natte, vieze plunje 
schoot hij zo op bed, de dekens zo ver mogelijk over zich 
heen trekkend. 
Vele jaren lat0r heeft Pieter z•n vrouw verteld wat er in die 
nacht was voorgevallen. De geest van de Lauwers moet de oor
zaak zijn dat Pieter nooit meor in kennelijke staat va.n dron
kenschap. is thuisgekomen. 

Gr. 



DE WYNIA•S 

door H.L. Kruimel. 
Genera tie VII. 

VII. 23. Fred8rik Romkes W:vnia, zoon van Romke Foekes Wynia VI.3; 
en van Antje Frederiks. 
gedoopt de Tirns 25 December 1771. 

Hier volgens de He?r Vleer óók te plaatsen: 
VII. 24. Antje Romkes (Wynia), dochter van Romke Fcekes Wynia VI. 3, 

en van Antje Frederiks. · 

() 
VlI. 

VII. 

gedoopt? huwde te Oudega 31 Mei 1801 Sybren Pyters, van Sand-· 
firden. 

25. Ruurdje Sytzes {Wynia), dochtei· van Sytze Foekes Wynia 
VI.4; en van Geiske \~Jgers. 
geboren Oosthem 28 Augustus, aldaar gedoopt 9 September 1757. 

26. Foeke Sytzes (Yfynia), zoon van Foeke Sytzes Wynia VI.4 .• , 
en van Geiske Wygers. 
geboren Oosthem 4 April 1759, gedoopt aldaar 16 April 1759. 

VII. 27. Ymke Sytzes (Wynia), dochter van Sytze Foekes Wynia Vl.4' 
en van Geiske Wygors. 
geboren Oosthem 5 October, gedoopt aldaar 25 October 1761, 
+jong. 

VII. 28. Geiske Sytzes (Wynia), dochter van Sytze Foekes Wynia 
VI.4; en van Geiske Vfygers. 

VII. 

( î 
- '!II. 

VII. 

VII. 

geboren Oosthem 1 Mei 1763. 

29. Romke Sytzes (1,ynia), zoon van Sytze Foekes Wynia vr.4., 
en van Geiske Wygers. 
geboren Oosthem 1 4 November gedoopt al.daar 16 november 1766. 

30. Ymke Sytzes (Y~ynia), dochter van Sytae Foekes Wynia VI.4; 
en van Geiske Wygers. 
geboren Oosthem 11 Januari, gedoopt aldaar 28 Januari 1770. 

31. Oelk,jen Sytzes W:ynia, hoogstwaarschijnlijk dochter van 
Sytze Foekes v·(vnia (VI.4) en van Geiske Wygers. 
geboren 11 bi,j Ylst" blijkens haar overlijdensaote, circa 1773, 
:j- te Ylst 23 November 1849, huwdo Wymbri·bseradeel 29 Sep
tember 1795 Jan Meinderts V~ynia. (zie VII.17) 

32. Foeke Gerrits V~ynia, zoon van Gerrit F'oekes (Wynia) VI.6., 
en van 11.kke Dirks. 
geboren te ? 6 Juni 1787, boer te \Iaaxens, huwde eerste te 
Wommels 19 Mei 1815 Fc;ykje Dirks Molenaar, geb. te ? 26 Dec. 
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VII. 

VII. 

VII. 

1792, dochter van Dirk Tjallings Molenaar on van.Ytske 
Fetzes; huwde tweede Hennaarderadeel 19 Juni 18'17 Foke1-
t;ie T,jeerds Oppenhuizen, geb. te ? 19 Sept. 1783, doch
ter van Tjeerd Jansen Oppenhuisen en van Hinke Eyses. 

33. Ymkjen Sybrens (Wynia), dochter van Sybren Foekes 
Wynia .VI. 7. , en van Akke Ruurds de Haan. 
lf°~· Itens 21 Februari, gedoopt aldaar 1 Maart 1772, 
·Î Jong. · 

34. :Ctuurdje Sybrens vfynia, dochter van Sybren Foekes 
Wynia VI. 7. , en van Akke Ruurds de Haan. 

·geboren te Itens · 9 April, gedoopt àldaar 1 l\/lei 1774, 
t t.e Itons 19 Maart 1815, huwde te Itens 8 Jan. 1797 

Rienk Siebrens Sybrandi, boer te Itens en eerder we
duwnaar van Antje Reinders. 

)5. Foeke Sybrens (Wynia), zoon van Sybren Foekes Wynia 
VI. 7., e-n van Akke Ruurds de Haan geboren te ItEms 3 Oc-. 
tober, gedoopt aldaar 27 October 1775, achter de naam 
van dit kind wordt in de d.oopacte geschreven "obii.t", 
dus jong overlGdon, waarmede overeenstemt dat ook het 
se en 7e kina d.ezelfde naam krijgt. 

VII. 36. _geiske Sybrens (Wynia), dochter van Sybren Foekes 
~ifynia 1.TI. 7., en i:rar1 Akk8 Ruu:tds de Haan. 
ge[,, Itens 4 Sept. gedoopt 8.ldaar 20 Sept. 1778, t al
daar 10 Juli 1804. 

-::::-=-=-=-=-

INHOUilSOPGAVE 

30 April Koninginnedag 
Onze Nationale gedenkdag 
Iets over neef Auke Hettema 

met voorwoord 
Mededeling v ,d. Penningmeester 
Puzzle 
l.J erslo.g· Contactavond L 1 d0.1r1 

11 " Paterswolde -
.Amerikaans geslacht Wynia 
Betekenis van voornamen 

JW.H. 

T. Uijd.am. 
•r. Nijdam. 
Van lianden. ( 
T. Nijdam, 
C~ v"d. Schoot. 
C. v.d. Schoot. 

Nijdarn-Nijhol t. 
J. Nijd.am • 
T. Uijdam. 

Familienieuws· - Burgerlijke Stünd - Nieuwsberichten. 
De geest. van de Lauwers G. 
De \Iyn.ia' s H,L.I<ruimeL 

-=-=-=-=-:;::-
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