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WAT ONTBREEKT ONS OF WAT MOE'l'EN WE BEZITTEN ? 

De W<lrkelijke proef 011 ons karalder, op onze persoon
lijkheid is, enthous.iast te blijven. Met dat enthousiasme 
is het vreemd gesteld. 

Er zijn mensen die, zodra er iets gebeurt, dadelijk het 
enthousiasme vaa:nvel zeggen en daarvoor in de plaats stel
len het pessimisme. Ik wil het over die groep niet hebben, 
maar over hen, die in alle omstandigheden enthousiast blij
ven. 

Zij die enthousiast blijven kunnen de proef doorstaan. 
Als het vnur niet onderhouden wordt, gaat het uit. En het ~ 
zijn niet de gebeurtenissen, noch de omstandigheden die het 
vnur voor u onderhouden. Dat moet u zelf doen. Als het vnur 
goed onderhouden wordt, dan is er ook vertrouwen dat het 
niet uitgaat. Als u vertrouwen heeft in de organisatie, waar
van u lid is, dan kunt u met veel vragen te kampen hebben, 
maar u doorstaat de proef op uw karakter. Er zijn hoge ber
gen. Maar dan moet u zioh door de hoogte der bergen niet uit 
het veld laten slaan, dan moet u altijd de zonneglanzende 
top in het oog houden. 

Degenen die niet enthousiast blijven, kunnen er van ver
zekerd zijn, dat zij niet de ••eg zijn ingeslagen naar de 
bergtop. Alle pessimisme staat machteloos tegen het enthou
siasme. Het is niet voldoende geestdriftig te zijn als u een 
niemv baantje aanpakt of een nieuwe onderneming op touw zet. 
Op zulke ogenblikken is iedereen enthousiast. Maar het is 
een proef op uw karakter als ·u enthousiast blijft. Alleen 
de mens met karakter, staat aan de winnende kant. Wie zijn 
karakter staalt, overwint. 

Een man van karakter is een betrouwbaar mens. Dat is "ba 1 
11ven 11 aan het leveno Het is te vergelijken met het bouvren van 
een huis. Men moet de grondstoffen gebruiken, die beschik
baar zijn. De huizen in Nederland hebben niet alle hetzelfde 
karakter. De bouwstijlen verschillen zeer van elkande:!:' en 
de materialen zijn niet dezelfde. Ze zijn echter gesdhikt om 
bewoond te Yrnrden. De huizen die men in Tunis, in Japan of 
in Rusland bouwt zijn van andere bouwmaterialen. Maar ieder 
volk slaagt er in de huizen zo te bouwen, dat zij aan de be
hoeften voldoen. 

Wie bouwt, ziet resultaten en blijft enthousiast. Wie 
enthousiast blijft heeft de proef op zijn karakter, op zijn 
persoonlijkheid doorstaan l 

De voorzitter. 



MAl'JNEN, BROEDERS ! 

Er wordt weer met ons gerekend. We z:LJn maar niet meer 
van die achterafse-nietszeggertjes, neen we zijn mensen van 
gewicht. De vrouwen horen er trouwens ook bij. Ja, vrouY;en, 
zusters, ook u bent zeer gevYichtig. Het doet er niet toe 
of u slanlce-lijn aspiraties hebt, of dat u het meer aan de 
mollige kant zoekt, in beide gevallen bent. u.gewichtig. Dat 
krn1t u elke avond in de krant lezen. En wanneer u de radio 
aanzet •••••• ! Onverschillig of het nu gaat over een weten
schappelijke lezing of een eenvoudig spelletje, het doet er 
niet toe of u afstemt op een opera-concert of populaire gra--

'-· 
ofoonplaten verkiest, altijd is er wel een mijnheer in de 

buurt, die u wil overtuigen van uw gewichtigheid, 
Laten w~j dat niet onderschatten. Het gaat om het wel

ziJn van 150 mede-burgers. Nu ja, men zegt natuurlijk, dat 
het gaat om ons aller welzijn. En dat zal ook wel waar zijn. 
Maar die 150 zijn toch het eerst aan de beurt. Want zij · 
werden op 12 maart gekozen tot lid vaii de tweede Kamer. En 
daarorri zijn wij nu zo gevvichtigo Tenmi:q.s_te 9 vvaren 'iiVe 51 en vvel 
tot 1 2 maart, want na 13 maart L-unnen ze het zelf wel af en· 
heeft men ons niet meer nodig. 

Wat leven we tooh in een gelukkig land, We mogen gek
scherend spreken over die a.s. verkiezingen; we mogen een 
beetje. de draak steken met al de verlclaringen over die ver
kiezingen en de beloften, welke van alle zijden tot ons ko
men en we weten .vooruit dat het vrijwel zo zal blijven als 
het was. Zo gaat dat onder ons. Vandaag leggen we onze mi
nisterportefeuille neer, morgen lopen we de Kamer uit, over
morgen hebben we samen een etentje en de dag daarop gaan we 
.::;ens praten over een nieuv:e basis van sarnen-riTerl{ing~ 

'--· Dat Nederlandse volk is net een grote familie. Er zijn 
onder elkaar allerlei kwesties, maar toch kunnen we niet bui
ten elkaar. Ook onder ons, telgen van de Nijdam-stam, kan 
men zoiets wel eens waarnemen. Maar tenslotte, als hét 
puntje bij hét paaltje komt g "In Nijdamstra zijn wij één.! 11 

En daarom zien we vol verlangen dè a.s. familiedag te
gemoet, want dat zijn gezellige hoogtepunten ih ons familie-· 
leven" 

Allanaar H.Nijdam, Lzn. 



F .AN IT FRYSKE lllED. 

Woensdag, 7 januari j.l. had ik het genoegen twee 
lezingen bij te wonen van de·Fryske Ak:ademy in.het Kunst
oentrum van de Prin.sentuin te Leeuwarden.· 

De 8er"ste· ·ging uit vai1 het Literair hi.storisch 
werkverband. Prof. Dr. W.G.Hellinga sprak over het wonder
lijlrn Oera~Linda-boek en benaderde dit filologisch (taal
kundig onderzoekend). 

De tweede lezing, uitgaande van het Taalkundig werk
verband.werd gehouden door Dr. P.Si.p·ma en had tot onder
werp de Friese. runèninscripties. 

Over deze lezing wil.ik U een en ander vertellen. 
Nog steeds houdt deze 86-jarige geleerde zich bezig met 
de studie van het Fries, v1aar. hij als geen a.nder, een 
gr9ot kenner van. is~ Bel~end îs o. a" zijn uitgave van oude 
Friese oorkonden in drie delen, een respeotabel werk van 
gedegen filologisohe studie. 

Dr. Sipma dan heeft studie gemaakt van het runen
schrift. Over de resultaten hiervan vertelde hij ons op 
een onderhoudende, levendige en vaak met humor gekruide 
wijze. Hij begon met ons duidelijk te maken, dat de uit
vinder van het runenschrift wel een goed inzicht moet heb
ben gehad in het klankenstelsel van de Germaanse talen. 
Wij kunnen de ·rimentekens nog gebruiken bij het in schrift 
brengen van ieder willekeurig woord. Dr. Sipma illustreer
de dat door voor ons "Ljouwert" (Leeuwarden) in r111'len te 
schrijven. Het runenschrift was lrnrt voor onze jaartelling 
verspreid over alle Germaanse landen en stammen, ook de 
Friezen. Niet alleen, dat de runentekens klanken voorstel
len; ze hadden ook een symbolische betekenis en alle te
kens vertegenwoordigden ook een begrip •. De eerste rune· 
stelde niet alleen de f voor, maar betekende ook fèhû = 
veebezit, de laatste lêtter .2. = othèle =landbezit. Boven-· 
dien v1aren de tekens geladen met een magische kracht en 
werden gebruild om de wil der goden te leren kennen, om 
goede goden gunstig te stemmen en de kwade geesten te ver
drijven. Het runenschrift blijft tot ongeveer ± 700 in ge
bruik en geraakt daarna door de toenemende invloed van het 
Christendom in onbruik, De ~'riezen toonden weer hun eigen
zinnigheid, doordat ze afwijkende runentekens hadden. Het 
was toen als nu, zei de spreker, als je de Friezen op een 
driesprong zet, willen zij juist de vierde weg uit. 



Het runenschrift k\7am tet de Friezen via het Rijnge
bied uit het Zuiden, uit Italië. Uit gevonden inscripties 
blijkt, dat de Friezen oultisch (in eredienst aan de goden) 
verbonden waren met de Ingewonenstammen. Op een insoriptie 
-op een varkenstand - leest merc b.v. "niguz", de naam van 
de stamvader der Ingewonen, die hier aangeroepen wordt. Dat 
nig komt nu nog voor in jonga (Jongema, Jongsma) en is ka
ralcteristiek Fries. Op een bronsplaatje van Hitzum komt 
"Fozo" voor, dat moet betel::eneng "aldfaerserf, vry wei tsje 
oer dy" en zuiver Fries is, Een benen plaatje in het Fries 
museum draagt de inscriptie "ahak" = kajalc" en betekent ge
luk of ik geef gelul<. Op een stulcje been uit Doklcum staat 

~. "amlhed". Een runenhoutje uit Westerinden houdt een bezwe
ring in tegen de woeste golven. Da.VJ. is er nog een stukje 
koperbeslag uit het Fries museum, dat aan de éne kant een 
primitieve Christusfiguur laat zien en aan de andere kant 
in runen het woord "agu" = auja giwu en betekent: ik ben of 
ik breng het geluk. 

Zo zijn in Friesland een 16-tal runenopschriften uit de 
terpen te voorschijn gekomen. Ze zijn gegrift in hout, been 
of metaal. Dit materiaal leert ons veel over de aard, het 
leven en het geloof van de oude Friezen. 

Natuurlijk laat het bestel<: van een lezi:t)g niet toe, dat 
alle aspecten van het runenschrif't behandeld worden. Zo zou 
ik nog graag willen weten of er verband bestaat tussen runen 
en huismerken. Hebben de runen zich nog eeuvrnn gehandhaafd 
in die huismerlcen ? Ook over de symbolische of magische be
tekenis dei-- runen zouden vdj graag vvat meer v1'illen vreten" 

Tenslotte aardig is nog, dat het vmorde rune nog voor
l<omt in het Friese vroord; 1reauntsje 11

, vvat geheimzinnig ge-
~fluister betekent. Een gelijk woord in het Nederlands ken 

ik daar niet voor; ruisen 9 suizen, murmelen enz~ hebben 
lang niet dis cevoelsinhoud als ons Friese woord reauntsje, 
Daar zit v'lerkelijk iets magisch in, maar dan in liefelijke 
z~. AVl • eer. 

TI 0 E ••••••••• zoals vele leden 

Stort of gireer Uw contributie over het eerste halfjaar 
1959 vóór 1 april a, s. op gironummeri 

82,67,24 t.n.v. 

PENNINGMR, NIJDAMSTRA STICHTING, SNEEK 



Het is u bekend, clat de contributie bij u thuis 
geïnd met 50centen ince,sso-kosten moet worden verhoogd!! 
r.n:aak Uv1 contributie dus nu over ! ~ ! ~ ! ! ! 

Het blijkt nog steeds nodig te zijn, de bedragen te 
vermelden, welke betaald dienen te wora_en. 

Lid/abonné's krijgen de Nijdamstra Tynge, alsmede 
een deel van het familieboek toegezonden, en betalen 
f. 4.25 per half jaar; Gewone leden(done.teurs) betalen 
f. 1 ,-- per half jaar. 

Lid/abonné 1 s, die tevens de contributie (resp"do
natie) van de gezinsleden overmaken verhogen dus de half
jaarlijkse contributie ad f. 4,25 met even zovele guldens 
als er gezinsleden donateur zijn. 

Vanzelfsprelcend is er niets op tegen tvfeemaal dit 
bedragje (over het gehele jaar) over te maken, indien u dit 
mogelijk is. Economisch bekeken is hier alles voor te zeg
gen" 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
De Penningmeester. 

Dat waren dus de centen, en nu: 

FA]\llILIEBETICHTEN. 

Niet vergeten: Geit als trouwcadeau ! (11.11.1958)-

LUINJEBERD - Voor mej. E. Strampel vras het zaterdag 
j .1. een heuglijke dag, want op het gemeentehuis Cracksta
te gaf zij haar ja-woord aan de heer J.Wijnja uit St. Jo
ha1mesga" 

Zoals steeds bestaat voor een trouwerij veel belang-~ 
stelling en bij terugkomst uit Heerenveen stonden in Luin
jeberd de buren al te wachten. 

Groot was de verbazing toen niet alleen bruid en 
bruidegom doch ook een prachtig wit geitje, getooid met ro
de strik, uit de taxi te voorschijn kwam. De reden hiervan 
vras, dat de heer Wijnja met zijn kameraden,de heren A. 
Mink en P.Bron circa 8 jaar geleden had afgesproken, dat 
degene die het eerst in het huwelijksbootje zou stappen, 
van de andere twee een jong geitje zou ontvangen. 

Beide vrienden Jrelden zich aan deze af spraak, zodat 
het pasgetrouwde paar bij- de uitgang van Crackstate het 
geitje aan.geboden kregen,dat in de taxi 1iverd meegenomen.-



Activiteiten Kultuerrie Doanjewerstal (28.11.1958) 

ST.NICOLAASGA - Op de vergadering van de Kultuerrie 
Doniawei·stal is besloten in het Dorpshuis te Idskenhuizen 
een tentoonstelling te houden van Bijbelse voorwerpen. 

Als nieuwe leden van de Kultuerrie §ijn benoemd ds. 
Nauta te Ou;sterhaule en mevr. P.Vleer-Aukema te St. Nico
laasga. 

Wegens het bedanken van de heer P.Swart. als redacteur 
van "Ut Eigen Gea" is een nieuwe redactie benoemd bestaande 
uit de heren A. Vleer, Langweer, T. Groen, Schanterbrug, 
R.P •• de Jong, Ouwsterhaule, J. de Jong, Idskenhuizen en 
M" van Dam, St. Nicolaasga. De laatste is als eindredacteur 
aangevvezen. 

22 november 1958. 
Officiële opening van de nieuwe Rijkskweekschool in 

Heerenveen. 

De eenvoudige plechtigheid werd door een "hal vol" 
genodigden bijgewoond. Nadat het doek was weggetrokken, 
zette het lcrreekschoolkoor, in stemmig vrit en zwart opge
steld op de treden van de trapopgang, onder Cor NIJD.AMS 
bezielende leiding, bijna jubelend Slofstra1 s "Tiden drage" 
in, begeleid door een schoolorkest van drie schallende 
trompetten. Een klankvolle opening, die a.oorklonk tot in 
alle hoeken van het robuste gebouw. Daarna vrerd nog de can
tate "Dir, Seela des Wel talls" van Mozart· gezongen, -· 

Staatspensio~n Scharsterbr..!!E_. 

ST,NICOLAASGA - De afdeling Scharsterbrug en omstre
ken van de Bond voor premievrij Staatspensioen hield haar 
algemene ledenvergadering in "Unitas" te St.Nicolaasga. 
De heer Joh. Vleer werd bij acclamatie tot bestu=slid her'"· 
kozen"--

Ontsn~pte gevangene drong stal binne~. -9.12.1958-
FOLLEGA - Een zoon vru1 de veehouder J". Winia hoorde in 

de nacht van za·cerdag op zondag lawaai in de veestal, Hij 
ging eens kijlcen en ontdekte ee11 vro3u1de i11. de stn.lo Ter
vrljl dG zoon zij11 vadei ... virekte 1 ""i.Terdvt3ei1 de indri:;.1ger·" 

De direct gevvaarschuvvde poli tie tli t Leinr.ler· 10.vam ns:. vr:;i··

gelij+-:i11g van •rerkregen inlich:vingsn n1et foto is tot de co~"~ 
clusie, dat de gesignaleerde waarschijnlijk e:on ontsrn:;.pte 
v":'Lt do gevangenis i:Vas" Speurhonden rackten 11ot sppo:.."" acl::.tc:c 
lcrrijt. 



Hjoed forstoar, tige hom
mels, ûs leave heit, sl~oan
heit en pake 

HOITE H.NIJJl.AM 

sûnt 11 febrewaris 1958 wid
ner fan .Annigje S, Postma,;jrn 
•e aldens fan 73 jier. 

IDAERil: 
A.de Vries-Nijdam 
B. de Vries 
ROARDHCTZlJMg 
J.Spijkstra-Nijdam 
M. Spijkstra 
GROUg 
H.H.Nijdam 
S.Nijdam-Kalsbeek 
WIUWERT 
S.Schuurmans-Nijdam 
J.W.Schuurmans · 

en pakesizzers. 

. GROU, 18 oktober 1958, 
Joch. Nieuwenhui sstrj •. 2 

Routsjinst woansdei 22 
oktober, om 1.15 ûre yn 'e 
mii'liliste tsjerke tot Grou. 

OVERLEDEN: 

WYTZE :BROUWER, 
echtge.noot van 

TRIJNTJE VIIJlTJA 
JUTRIJP, november 1958, 

In Jezus ontslapen, na een 
korte ongestelehdi, onze in
nig geliefde vrouw,moeder, b< 
huwd-, groot- en overgrootmo< 
der 

SIETSKE WYNIA
STAPERSMA 

in de ouderdom van ruim 81 
jaar, na een gelukkige echt.-, 
vereniging van ruim 61 jaai_ 

(Ps. 61 ' 10, ber.) 

WOMMELS: 
Jac. Wynia 
LEEUWARDEN: 
G. Vlynia 
Tr.Wynia-v.d.Jacht 
ARN1IBM 
D,Wynia 
Z.Wynia-Tjerkstra 
KOUDIDK 
A.de Vries~Wynia 
Th.de Vries 
WOUDSEND 
T.T.Osinga-Wynia 
D.Osinga 
t s-GRAVENRAGE 
T. Nijdam-Wynia 
W.Nijdam 
WOUDSEND 
Y.Nauta-Wynia 
S,Nauta 
klein-en achterkleinkindèren 
Wommels, 18 januari 1959 • 

.. - -· ." - -- ----- •.. -- - - ------- - ·- -- . -· - - " - ---- - -·- -· - ·- -- -- -· ·- ·- --- - ..... _ -- -·- ---- ---- -·-·- --
J Al'f VIIJNJ A 

en 
ELSKE STRAMPEL 

:geven, mede namens wederzijdse ouders, keru'lis van hun vöorge
inomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben 
: op zaterdag 15 november a.s. 's m=gens om 11. 30 uur ten ge
:meentehuize te Heerenveen. Toekomstig adres:Badweg Hl.Rottum 
-~------------------------------------------------------------~---------



vergegaan van de Strijdende 
~ar de Triumpherende Kerk 
2ze innig geliefde moeder, 
ehuwd- en Grootmoeder 

HARMKE RUl'lIA 

i.nds 1941 weduwe van 
LOLKE NIJDAM 

1 de ouderdom van 77 jaar. 

'-=1' kindereng 

LlOOJIR: 
.Nijdam Lzn. 
.A.W.NIJDAM-MAC PHERSON 
2 7 kleinkinderen 

.H.van GOOL-NIJD.AM 

.van GOOL 
1 6 kleinkinderen 

IBTOPJA (Z.A.) 
.RIPHAGEN-NIJD.AM 
• RI PHAGEJIT 
1 5 kleinkinderen 

~1GlllA.AR, 6 februari 1959, 
111 Everdingenstraat 1. 

' begrafenis heeft plaats 
>h~d dinsdag 10 februari 
,~12.30 uur op de Begraaf
Laats te Putten. 

18 oktober overleed zeer onver
wacht br. Hoi te H.NIJDAM, oud 
73 jaar. Niet enkel de kinderen 
evenmin enkel de gemeente, maar 
zeer vele11 uit Grou1iv, 'IVerden ge
troffen door zijn heengaan. 
Hij bekleedde een bijzon~ere 
plaats, was gezien en geliefd 
bij velen. 22 oktober legden 
~vij hem ter ruste naast z'n 
vrouw wier gemis hij zo moei
lijk kon verwerken. 

By dizze sizze wy hertlik 
tank foar de folle bliken fan 
meilibjen ûnderfoun nei it 
forstjerren fan us leave heit, 
skoanheit en pake 

HOITE H. NIJD.All[ 

De bern en bernsbern • 

Grou, novimber 1958. 

GEHUWDg 
TJERK WIJNIA 

en PIETJE PIEKSMA 

Waaxens, november 1958 

·--·--------------------------------------T-----------------------
ULBE VITJNJA 

en 
GRIETJE SIEBENGA 

lVen mede namens wederzijdse ouders kennis van hun huwelijk 
1t werd voltrokken op donderdag 30 oktober, om 2 uur, ten 
lmeentehuize te Joure. 
lrkelijke i:~zegening om 2.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te 
;. Johannesga, door de Weleerw. heer Ds,A.P.Nauta. 
ittum, Badweg 24 
ittum, Badweg 7, Nieuw adres; fü_nnend.ijl: 6,Rott•J.m. 



GEHUVIJ): 
DOUW"E WYNIA 

en 
RINSKE W. TWIJNSTRA 

Wa.xxens, oktober 1958 

Mei greate tank en bli
dens dagge wy to •vitten 
de berte fan us soan en 
broerke 

LIEUWE 

G.Nijdam 
G.Nijdam-Dijkstra 

en bern 
Drylts, 12 jannewaris 1959 
Iegreft 92 

GEBOREN: 

LA1\1Il\!ERT 

zoon van Eise J.Hoekstra 
en Froul~je WYNIA 

Sneek, okt. 1958 
GEBORËÜÏ ________ _ 

TINES KLAAS 

zoon van Pieter VIIJNJA 
en Jaike DIJKSTRA 

Joure, oktober 1958 
GEBOREN, 

YDE PIETER 
zoon van P. NIJDAM en 

K. de Vries 
Sybrandaburen, nov. 1958 

GERUW])g 
JAN NIJD.'\M 

COBli!ELIA JILLINGS 

Sneek, november 1958 

GEHUWD• 
BON1i!E v. d, BOS 

en 
FOEKJE WYJ\lIA 

Sneek, november 1958 

GEBOREN: 

ERNST JAN 
zoon van H.J\lijdam 

L.Nijdam-v~d.Meye 

Vijfhuizen,deoember 1958 

GEBOREU: 

JOHANNA ANHA 

dochter van G.J.Elfring 
en G. E.M. Fleer 

Munnelceburen, okt. 1958_ 
GE:i3-o-J:rnü!- -- - - - -- - -- - --- --- -

SYl\IOUTJE 

dochter van WATSE BRUINE'HA 
en HIEKE WYNIA 

Wolsum, november 1958 
GEBOREI'r: 

ALBERTUS PE~'ERUS JACOBUS 
zoon van A.A.FLEER 

en A.,,A.., de Ve11t 
Steggerda, nov. 1958. 

Te WOUDSfilill is zaterdag 7 februari 1959 het karnpioensche,p 
op de korte baan voor mannen in Vlymbri tseradeel verreden. 
De belangstelling vras groot. Het ijs hield zich goed. 
De uitslag v1as: 

i o V{" Vlynia 9 ·Ui tvvellingerga; 
2. G. Wynia, Uitwellingerga. 



FAN IT FRYSKE MED. 

Verschenen is het Jierboekje fan it Genealogysk Wurk 
forban 1959, redactie: 17. Dolle, G. Dijkstra Hzn., D,J,v.d. 
Meer, H.G. van Slooten en J. Visser, 

Velen van onze neven en nichten, die gre,ag op de hoog
te blijven van wat er zo al op genealogisch gebied omgaat. 
moeten beslist dit Jierboekje aanschaffen, dat een uitgave 
is van de Fryske .l\kademy te Leeuwarden. Het boekje bevat 
studies, overzichten, bibliografieën, enz. waaruit veel 
te leren valt en dat ons op bepaalde gebieden wegwijs maakt 
voor eigen onderzoekingen. Bovendien is het aardig geïllus
treerd. 

'--' Wie bovendien nog belangstelling heeft voor wapenkunde 
zal zeker de brede studie van de Heer van Slooten over de 
wapens van de familie Halbertsma met genoegen lezen. Ook 
bevat het boekje het jaarverslag 1957/1958 van de Fryske 
Rie foar Heraldyk, 

Het relaats van het geslacht Langeraap, een familie 
van veel kuipers uit Alckrum, in het Jierboekje van 1958 be
gonnen, wordt in dat van 1959 vervolgd. 

Aardig is ook, dat R.S. Roarda in een stamboom aan
toont, dat de scheepsbouwer Folkert van Loon en de grote 
Friese dichter 'Gijsbert Japiks een gemeenschappelijke voor
vader hebben. De Heer W. Zondervan geeft genealogische aan
tekeningen uit het kerkeboek der vroegere Doopsgezinde ge
meente te Kromwal bij Britswerd, Het is een lange rij van 
namen met vaak bijzonderheden van 1767 - 1814, waaronder ge 
misschien verwanten vindt, 

De Heer Dolk schreef een artikel voor de Harlinger 
steenhom7er Jacob Lous Forssenberg en zijn familie met een 
5enealogie" 

"-' De bibliografie geeft een opsomming van het gepubli-
ceerde op genealogisch gebied van de laatste jaren en dat 
is niet vreinig. Dan is er nog een alfabetische lijst van 
testamenten uit de 17e eeuw van het Hof Provinciaal. 

Tenslotte mag ilc niet vergeten te vermelden, dat er 
in het boekje een portret staat van de Friese essayist 
E.B.Folkertsma, Over hem schreef de Heer H.Algera een 
knappe karakterschets, terwijl de Heer R,S, Roarda een 
kwartierstaat van E.B.Folkertsma samenstelde, 

Ik hoop, dat ik er in geslaagd ben, U een indruk te 
geven· van de schat van gegevens, welke dit Jierboekje 1959 
bevat. A Vl • eer. 



ons. F Al\IILIEBOEK, 

Wij hebben nu allen het 3e deel van het familieboek 
ontvangeno Is het naar genoegen ? 

In de Leeuvvarder coura~nt kwam reeds een recensie 
voor, die hieronder wordt afgedrukt. 

Geeft een en ander u ook aanleiding uw naaste fami
lieleden, die nog niet donateur zijn, hiervoor te winnen? 
Laat ons toch trachten het moeizaam zwoegen van het be
stuur te belonen met het aanbrengen van een donateur !!! 

lle Voorzitter. 

En nu: wat zei de Leauwarder courant er van: 

nFuortfarre dat docht grif ek in ienling as W. Tsj. 
Vleer fan Hurdegaryp, in man dy 't syn spoaren yn it ge
nealogysk Ûndersiik al lang en mei glans fortsjinne hat. 
Hy wurket mei yn a.e femyljeforiening Uijdamstra (Uijdam, 
Vleer, Wynia en oaren) dy 1 t yn 1948 oprjochte en yn 1953 
yn in stichting omset is, De stichting jowt sels in femyl
je-orgaen Ut ( 11 Nïjdamstra Ty11ge", seis kear Yn it jier) 
en der wurdt vmrke oan in femylje-boel~. De trêdde ofleve'"' 
ring faJ.1. dit manske boek jowt net allinne in hiele protte 
naITLmen, mar el~ in steal histoaryske forhalen (1)yg, oer 
skieppestellen yn Warniahuzen, oer de fêpest, oer in sli
detocht oer de Sydersé, en folle-net-genêich). Ynventaris
listen, hierlrnntralden, atfortinsjes, foarsafier fan bi
lang foar de femylje 'J lJinne el: opnonrrnen en foar de dûd
likhei t steane der hyltyd sketskaertsjes by fan it gea, 
dêr 1 t de femylje-stagen tahil.lde. Maai vmrk, it ien-mei
oar l 11 

-=-
F A M I L I E D A G 

O]? 

H E Tul E L V A A R T S ll A G 

te 
AMSTERDAM 

Op mijn verzoek in het december
nummer om nu eens mede te werken bij de samenstelling van 
het prograrMna, heeft slechts 1 (één!!!!!!!!!!) aan dit 



verzoek voldaa)l. 
Hoe zullen we nu onze feestdag indelen ? · 
·•fat er tot dusverre op het programma staat ? 

n i e t s 
b 1 a n c o .-> c c "- e "-o 

Heeft"rondvaart" 

"schiphol" 

üvi belangstelling ? 

Kom even uit uw hoekje vandaan, daar bij de kachel 

en 'geef een tip ! ! 

Versterk de 11 gelederen 11 •.ran een "eenling! 11 

Het is k o r t dag ! ! ! ! ! 
De Voorzitter. 

H 0 B B Y 1 S. 

Deze keer heeft geen der neven {zie het december num
mer) een bijdrage ingezonden voor plaatsing in "De Tynge". 

en 
hier 

had 

dat 

nou 

net 

mooi 

kunnen 

staan 

Hadden 
deze 

heren 
geen 

hobby ??????????????????????????? 



Had in ieder geval even geschreven, want al zijn vre "on
der famili@", tooh blijft er altijd nog zoiets over als 
"beleefdheid". 

Daar ik weet dat velen het op prijs stellen, deze 
rubriek aan te houden, reken ik deze keer op een bijdrage 
van mijn nichten: 

Mevrouw 
Mevrouw 
Mej. 

PASl!lll\N-1JTNIA, 
VREE-NIJTIP,M , 
B. Y,KAPTEIN, 

WASSENAlhî 
WEESP 
WASSENAAR 

Gaarne voor 23 maart a, s. (U heeft dus een vreel~ de tijd, 
vrel kort, maar meestal is het zog als je het direct niet 
doet, dan blijft het er bij !) 

Ik wacht in spanning af, 
Redacteur. 

Hartelijk dank nicht \7. Bangma-Jansma te Akkrum 
voor de aan mij toegezonden stukk<m. Ik kan er veel van 
g;e bruiken" 

In een bijgevoegd schrijven vertelt onze nicht het 
volgende over de P.T.T. van vroeger. 

Toen Sietse Sietzes (zie derde deel NijdaBstra boek) 
boer was te Haskerdijken op Sythuizen, had hij elk jaar 
dezelfde hooier-maaier (mier) uit Duitsland. 

Eens schreef deze mart uit Duitsland een briefkaart 
met als adres: 

Aan de heer Sio Sio 

op de Okkedijken. 

Het moest dus zijn: 

Sietse Sietzes Nijdam 

te Haskerdijken. 

maar die briefkaart werd prompt bezorgd te Haskerdijken! 
-=-
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