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Waar omgringd door groene greiden 
Op de vruchtb're Friese grond, 
Sedert overoude tijden 
Fier de kloeke state stond, 
Daar was 1 t erf van Ni jdam' s zonen .• 
Veel geslachten gingen heen, 
Maar hun geest bleef in ons wonen: 
In Nijdamstra zijn wij één! 

0 • • • • 1 

In het februari-nummer blz. 5 schreef neef Vleer: Het doet 
ons genoegen, dat wij aan dit artikel een afdruk kunnen toevoe>'l 
gen van een bladzijde uit het aantekenboek van Sybren Wiegers 
Wynia. 
Ik liet deze regels staan, hoewel ik wist dat het niet meer 
in het februari-nummer kon worden opgenomen. 
Dat was een fout van mij, 0 - 1. 
In dit nummer wordt het echter geplaatst. 
Neef Wynia te Valthe, hartelijk dank voor uw medewerking, 

Redakteur• 

R E K L A M E. 

Wat is reklame? 
Deze vraag zou ik willen beantwoorden: 
Onder reklame verstaan we iedere handeling, die tot doel heeft 
de aandacht van het publiek op een bepaald artikel of op een 
bepaalde zaak te vestigen. 
Uit deze definitie blijkt dat men aan reklame bepaalde eisen~ 
kan stellen. Laat me eens een paar noemen, 
1. de opmerkzaamheid van het publiek trekken, 
2. de kooplust opwekken. 
3. een blijvende indruk maken, 
Voorts kan men de aandacht rechtstreeks op een artikel vesti
gen, maar ook· wel langs een omweg, wat men direkte en indirekte 
reklame noemt, 
Genoeg hierover. 
Reklame is onmisbaar voor elke zakenman, 
Een zaak, die reklame verwaarloost, is spoedig vergeten, 
Dat is niet te boud gesproken, 
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Het is toch zo, dat niet het produ~t, de kwaliteit het doet, 
maar juist de reklame de afzet vermeerderd, 
De kooplust wor.dt opgewekt. . 
Wij worden door de reklame geprikkeld tot kopen, 
En nu zie ik een groot gevaar schuil gaan in.de·reklame. 
De reklame roept steeds nieuwe begeerten wakker. 
Neem bijv. een radiotoestel. 
Iedereen heeft tegenwoordig een radiotoestel, wat geen luxe 
meer is. 
Maar nu vertellen de advertenties ons, dat één toestel niet 
genoeg is. 

(- Voor de keuken, op de slaapkamer moet ook een toestel staan. 
Huisvrouw, hoeveel urèn per dag brengt u door in de keuken 
en moet u dan verstoken zijn van vrolijke muziek, 
Juist dan is radio onmisbaar! 
En op uw slaapkamer?· · 
Als u met een gri'Spje het bed moet houden, moederziel alleen 
thuis is, dan is een pittige mars door de luispreker het mè
di ei jn. 
Onze voordelige voorwa.arden worden u op aanvrage gaarne ver
strekt!! 
Kort geleden stond in de krant een foto van een droombed. 
Dat was me nog eens je van het! Een bed om er in te wonen. 
T,v •. toestel, broodrooster, theelichtje' en ik weet niet al. 
Zo blijft er altijd wat te wensen over. 
Maar hierin ligt nu het gevaar, dat wij opgevoed worden tot 
ontevredenheid, 
Wij menen dat wij niet profiteren van de zg. hoog-confunctuur, 
.Wij kunnen alles niet aanschaffen wat ons wordt voorgeschoteld. 

( Door de reklame krijgen ·we alleen oog voor datgene wat we 
nog missen. 
En· toch geloof ik, dat wij allen,niet in dezelfde mate, pro
fiteren van de thans heersende welvaart. 
Als ik zie naar het speelgoed, dnt kinderen thans bezitten en 
het speelgoed dat wij in onze kinderjaren hadden, ·dan is het 
verschil wel zeer groot. 
Wij vermaakten ons prettig met een dingetje van 20 cent, maar 
nu zijn de kinderen nog niet eens tevreden met een autoped· 
van 25 gulden. 
Natuurlijk weet ik wel iets af van waarde-verhouding van geld, 
maar ik vraag me tooh af, is de verhouding van toen en nu 
niet geheel zoek? 
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Laten wij het maar niet ontkennen, wij allen profiteren van de 
heersende hoogconjunctuur. 
En toch, ik zou haast zeggen, juist nu, treffen we veel onte
vredenheid aan, wat m.i.z. mede te wijten is aan de offers die 
men zich getroost om te kopen wat door de reklame naar voren 
wordt' geschoven. 

De Voorzitter. 

G E L D 0 F . . . 
Geld maakt niet·.,gelukkig 1 dat is een bekend gezegde, maar dik
wijls wordt èr dan spottend aan toegevoegd: gemakkelijk is het 
wel. · ( 
Geld maakt niet gelukkig, maar menigeen zou het toch wel graag 
eens willen proberen. Men wil het zo moeilijk geloven, dat er 
veel meer ménsen door geld ongelukkig geworden zijn, .dan ande
ren, wien het bezit daarvan geluk bractit. Er zijn andere. zaken, 
di.e rveel meer bijdragen tot stil geluk dan geld. 
Een Rabijn had zijn studeerkamer met uitzicht op een·druk plein. 
Op een dag kreeg hij bezoek van een bekende zakenman, 
Schatrijk, maar verre van gelukkig. 
Deze bezitter stortte zijn hart uit voor zijn pastor. Hij was 
zo I[lOa van het geldverdienen en het geluk bleef zo ver. 
Nac).at .~le Rabijn zijn klacht had gehoord, stond hij, op, liep 
de studeerkam.er door en kwam terug Il!e.t. een .. grote ·spiegel. 
De~e hi~ld hij de zakenman voor en zeide: "Vertel mij hetgeen 
u.·.ziet. 11 . 

Verwonderd keek de bezoeker in de spiegel en zeide: "Ik. zie 
.mijzelf." .. 
Daarna nam de ge.estelijke hem mee .naar het raam van zijn stu
deerkamer, keek. met. hem naar bui ten en vroeg: "Wat ziet U ni,i.li. 
De zakenman nntwoordde: "Ik zie andere mensen," 
"Zo is het", sprak de Rnbijn nu, "De spiegel en het venster, 
zij zijn beiden gemaakt.van hetzelfde glas. Maar het glas van 
de. 1lPie.ge1· is bedekt met een laag zi.lver. Daardoor ziet u al
leen uzelf. Het vensterglas heeft geen zilveren rug, het laat 
u andere mensen zien. n . .. 

. Zo is h.et nu ook met geldverdienen. Wi.e. daar,door gegrepen· is, 
ziet. tenslotte niets anders meer. Andere mensen interesseren· 
hem slechts voorzover zij geld in zijn laadje ltunnen brengen. 
Hogere waarden erkent hij niet, want zij leveren hem niets.op. 
Zelfs de godsdienst wordt gemeten; en beoordeeld, of als ·Il!en er 
de kans toe ziet, zelfs in <lienst gesteld van het geldverdienen. 
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Ondanks een groot bezit, verkrijgt u zo het beeld van de loon
slaaf. En de geest van deze tijd tendeert_ beslist in deze rich
ting. De grote meerderheid leeft veel ruimer dan de voorgaande 
geslachten, maar tevredenheid vindt men veel minder. 
Er is één grote roep: "Meer ••..• 1neer ••• ". lf 
Wat een dwaasheid, Nog nimmer was er iemand, die zijn goud kon 
meenemen, toen hij naar zijn laatste rustplaats werd gebracht, 
En de opvolgers? 
Vermogens, waarvoor de verkrijgeJ:'.. een geheel leven had gezwoegd 
en zich alles had ontzegd, waren in enkele jaren geheel ver
dwenen. 

( ·1 bent niet van het eerste geslacht, Vele ges_lachten gingen u 
reeds voor. Zij leefden hun leven, Met tal van onzichtbare ban
den bent U aan hen verbonden. 
Misschien is er vanuit dat voorgeslacht wel eens een erfenis 
in geld tat u gekomen. 
Dat was dan prettig voor u. Maar veel belangrijker is de gees
telijke erfenis, welke ons aan de voorgeslachten bindt. 
Deze in stand te houden en te ontwikkelen, dat is het doel van 
de Nijdamstra-stichting. Die enkele· guldens contributie per jaar 
vallen daarbij volkomen in het niet. 
Alkmaar H, Nijdam L.zn. 

FAN IT FRYSKE MED 

Buiten Friesland bestaan er geloof ik nog veel misverstanden 
over dat Nederlandse volksdeel in het Noorden van ons land, 
dat zich Friezen noemt, Ook is er dienaangaande vrij zeker nog 
veel onbegrip. 
TJie Friezen houden maar vast aan hun taal, aan hun zeden en 
JUde gewoon.ten ,gaan prat op overblijfselen van hun oude kle
derdracht, zoals het oorijzer. In één woord, de Friezen zijn 
een conservatief volkje, dat niet met zijn tijd meegaat, stug 
en eigenzinnig en van een levenshouding, waar men zich beslist 
niet bij aan kan passen, 
Het is niet mijn bedoeling in den brede te betogen, dat dit al
les op grote onwetendheid en vooringenomenheid omtrent de 
Friezen getuigt, 
De bewijzen" van het tegendeel liggen voor het oprapen. 
Men kan de Friezen niet in de schoenen schuiven, dat zij so
ciaal, eèonomisch eh kultureel achteraan komen, Het is juist 
andersom. 
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Sociale bewegingen hebben in Friesland steeds een goede voe
dingsbodem gehad en in het economische vlak namen de Friêzen 
vaak de voqrstap. 
Het vasthouden van de Fr~ezen_aan oude gewoonten is een fabel, 
de Fries staat juist open voor het_ nieuwe. 
Oorijzer en oude klederdrachten behoren in Friesland a l lang 
tot de folklore. Oude zeden zijn zelfs op het platteland nage
noeg verdwenen en de plattelandse man en vrouw hebben zich geheel 
aangepast aan de moderne tijd. 
En wat vooral bij een nadere kennismaking met Friesland opvalt 
is, dat de Friezen door hup organisaties nieuwe wegen zoeken (~ 
vinden voor de- kulturele on ti;ilooiïng. - - _ __ ' 
Eén facet van dit kulturele streven wil ik met name noemen:het 
werk van de Fryske Akademy. 
Als men zelfs maar oppervlakkig kennis neemt van wat de Fryske 
Akademy op het gebied van kultuur en wetenschap aan werk ver
zet en tot stand brengt, dan moet men tot de overtuiging komen, 
dat het leven in Friesland niet stilstaat, maar bloeit en vruch
ten draagt als nimmer te voren in zijn geschiedenis. 
De Fryske Akademy onder zijn hardwerkend bestuur, zijn weten
schappelijlce direkteuren en hun staf, met zijn 550 werkende 
leden zijn 1500 donateurs, met de steun van Rijkj provincie en 
gemeente vindt niet alleen in Friesland steeds ineer waardering, 
maar ook daarbuiten, ja zelfs in het buiten d~. 

Ook voor onze Nijdamstra-stichting is deze Fryske Akademy van 
grote be te_keni s. Eén van zijn vele onderdelen is immPrs het 
Genealogysk Wurkforbàn. 
En omdat wij, leden van deze stichting, belang stellen ii:J. de· 
genealogie is het goed, dat er van tijd tot tijd in onze N.T, 
iets_ verteld wordt over da_t Geriealogysk Wurkforban, \__ 
Ieder jaar geeft dit Wurkforban een Jierboekje uit, dat vele 
interessante onderwerpen beva·G, die de ·moei-te waard zijn er 
kennis van ·te nemen. · 
I_eder winterhalfjaar wordt er in het C-oulonhûs te Leeuwarden, 
de zetel van-de Fryske Akademy, regelmatig vergaderd, waar in
leidingen worden gehouden over genealogische onderwerpen; die 
soms zulk een toeloop van belangstellenden trekken, dat da zaal 
in het Coulonhûs te klein is. 
Vaal{ met steun van de Fryske Akademy worden door het Wurkfor
ban geschrifteiî gepubliceerd op genealogisch gebied, die in de 
Friese dagbladen dikwijls breedvoerig worden besproken en guns
tig beoordeeld, 
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Als er onder onze leden zijn, die bij deze uitgaven belang 
hebben, bijv. door familièrelaties, laten zij zich dan tot 
onze administratie wenden, die hun gaarne van raad wil "die
nen. 
Het is nog steeds zo, dat onze leden zich veel te weinig tot 
het bestuur wenden met vragen, 
Omdat de Nijdamstra-stichting ook aangesloten is bij de Fryske 
Akademy, is het bestuur in degelegenheid de leden van advies 
te dienen. 
Al vaker is er in de N.T. aangedrongen op meer aktiviteit. 
Hier is dus weer een weg gewezen om daar tóe te komen. 

(- En als dan de brièven van de leden in de N.T. behandeld wor
den, dan kan de N,T., wat hij 
echt familieblad worden. 

ook werkelijk moet zijn, een 

Als dit artikel daartoe heeft bijgedragen, dan is het niet ver-
geefs geschreven. 

A. Vleer. 

RUST VOOR EEN RUPS 

Het Twentieth Century Fund heeft een studie gepubliceerd over 
de zijde-industrie. 
Daaruit blijkt dat de bakken waarin zijderupsen worden gehou
den, elke dag moeten worden schoongemaàkt, terwijl de rupsen 
zo min mogelijk moeten worden gestoord. 
Zijderupsen zijn zo gevoelig voor geluid, dat·de arbeiders 
in de rupsenkwekerijen op blote voeten lopen om zo min moge
lijk gerucht te maken. Verder moe·',c}n er, vooral in de spintijd, 
niet te veel rupsen in de bakken bij elkaar gehouden worden, 
om te voorkomen dat twee ruspen samen één cocon zouden gaan 

(_ spinnen, die niet tot een fijne zijde-draad kan worden afge
haspeld. 

VAKANTIE 

De maanden juli-augustus zijn bij uitstek de maanden van va
kantie. 
Ik wens U een prettige vakantie toe met veel zonneschijn, 
Zullen we dan na de vakantie eens trachten eRn donateur te 
winnen voor onze stichting? 
Natuurlijk mag het ook wel tijdens uw vakantie, 

De Voorzitter, 
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Mei blidens dagge wy tynge 
fan de berte fan us famke 
en suske 

ANTJE ELIZABETH 
S,Nijdam 
K.Nijdam-v.d,Veen 
Willem Sytze 
Aldeboarn,26 april 1961 
J,D,strjitte 13 

Geboren: 
SYBREN HEIN 

zoon van 
Sybren Wynia en 

Pietje v.d.Zee 

Itens, april 1961. 

Geboren: 
GERARDUS BERNARDUS 

zoon van 
G.J. Elfring en 
G,E,M, Vleer 

Noord wol de, mei 1961, 

POP!IB 
zoon van 

Sjoerd Zijlstra en 
Geertruida Wynia 

Delfstrahuizen, juni 1961, 

Hiermede geven wij kennis 
van de geboorte van een 
levenloos dochtertje 

U. WIJNJA 
G. WIJNJA-SIEBENGA 

Rottum, 30 april 1961. 

Dankbaar en blij zijn wij 
met de geboorte van ons 
dochtertje en zusje 

ANTJE 
D; Wi jnia 
R. Wijnia-Twijnstra 
Geertje Trijntje 

Harich, 30 mei 1961 
Hoeve "Espe:rance" 

Geboren: 
GONNIE 

dochter van 
Johannes H, Hoogeveen 
Riemkje Wynja 

Oosterzee, mei 1961 

Geboren: 

ANTJE 
dochter van 

D, Wynia en 
B.W. Twijnstra 

Wijckel, mei 1961, 

-t·---"-·"'"" ____ ''""'""_' ____ ., .... ,"__._.~""'-"-·'-·---...-...--""""""'"'""""""""""'''''"'}' 
1 Yn it Diakonessehûs is nei in lang lijen rêstich by l 
1 us weigien us leave frou, mem, skoanmem en beppe 1 ! JANNEKE WIJNIA 1 

1 

Ilja is 83 jier ald wurden. 1 
Ut namme van allegearre: K, Kuperus, Littens. · 

. It to hof bringen sil pleatshawwe sneontomiddei 1 
! healwei twaën to Littens, fan Walon of, j 

L-···~·1'i:!i.J;~Jl.>!~ ... 12".~LJ&._J.i§J.._ .... ---·-"""--·-··-· ··---·-------·-"-J 
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! Hjoed is fan 1fa, hinnegien j Heden overleed zeer plot- Î 

1 
ûs leave mem, beppe_ en oer- j seling, onze lieve man, va- 1 
beppe _ der, behuwd- en gr_ootvader 1 

I JOUKJE STEVENS NIJDAM Î WIJBE WIJNJA 1
1
-

1 sûnt 13 febr. 1946 widdou in de ouderdom van ruim 66 
1 fan :r..s.v.d.Laan, earder jaar, na een gelukkige echt- Il 

1 fan W.O.Mulde;-,yn 'e aldens vereniging van 38 jaar, _ 

lfan rom 89 jier. Nijland, 18 mei 1961 ! 
Himmelum: Nijland: ! 

- i 
10.w.Mulder A, Wijnja-Fortuin' 1 

( Il J.Mulde_r-de_ Jong Nijland: - 1 
- Akkrum G. Wi jnja 1 

Îs;w. Mulder J. Wijnja-Lanting 1 

( 

1 B. Mulder..-Veldstra Amsterdam: 1 
1 - Elma(Washil)_gton),u.s.A. J, Visser-Wijnja ! 
1 F; Schaap-Mulder Tj. Visser i 
1 E.F. Schaap b Amsterdam: i 
• en ern 

1

.I' 1 Akkrum, 13 maeije 1961 c. Wijnja 
ÎDe bigraffenis is ;fêststeld 1 en kleinkinderen 
- 1· Nijland: i 
l"P woansdei 17 maeije to 

1
_

1

_,'_ P. Terpstra (huisgen.) j ! Langwar, om healwei twaën : 1 l ût i t Doarpshûs wei, De begrafenis is bepaald op 1 
I zaterdag 20 mei a, s., 's midÏ 
1 1 dags 1 -u, vanuit het gebouw ; 
1 j te Nijland, 1 
1----··"-····~;~--~-;~·:··:·::~::·~e:-:-·;~:·o·:;::·-~~;·---·--······------ ---·1 

l 
1 
1 

i1wen naam 

Tot onze droefheid ove.rleed, na voorzien te 
z1Jl)_ van de H.H.Sacramenten der sterv~nden, 
onze geliefde vader, groot- en overgroot~ · 
vader 

sedert 11 november 1918 weduwnaar van Jo-
l hanna H, Fleer, in de ouderdom van 82 jaar 
•

1

,_- en 6 maanden, 
Wij bevelen onze dierbare overledene in uw 

; godvruchtige geboden aan. 
' 1 Wolvega, 16 juni 1961 i 
!. Huize "Lycklama" 1 

.J . .,..,,.".""""""""'""''"~--·"~'""'.""'"""'"'''"""''-"'~"""'"'''"'~'"""""~'""""'""'""'""'_,,"'"--"""'""'""'>"''"'"'-""-'-'""'."'•'"""'~""'""""'"'""'"'"''""'"""""'•"'""'"'""""-;,~,-·"-----~·"'"l 

,_ 



- 44 -k'""'"-""'""'_'_'"''°"""'""'"""""""." ____ ,,,,_......... ...""" .•• ,,,,,_,,....__._,. ____ ""_ ..... ___ ,..,_.,,~".-~,..--, .... 

1 Heden overleed zacht en kalm 1 Heden overleed, na. een .zeer 1 
i··in het rusthuis "De Miente" smartelijk,maar moedig ge- 1 
1 te Gorredijk, onze beste l dragen lijden,mijn lieve man, 
î broer en oom HILLE NIJDAM j 
i JOHANNES SYBRENS NIJDAM in de ouderdom van 53 jaar l 
! in de .. ouderdom van 80 jaar. 1 Idskenhuizen, ; 
10ldebo~r1:1, 24 febr .• 1961 1 23 april 1961. j 
!De familie:.. . . A. Nijdam-Hooisma 1 
!Wed. w.s. NiJdam De rouwdienst is bepaald 1 
jen kinderen, op donderdag 27 april a.s. l 
!De teraardebestelling zal 1 s namiddags 13 uur.· Samen- Î: 
;plaatshebben op dinsdag 28 k0mst in· de doopsgez, kerk ! 
!febr. te Nés (Ut,) te Joure, l 
lBijeenkomst in de doopsge- 1 Î 
l~,~-n~~~ ... ,.!.~~*;~~~~1!~!_.j .~.J.E.~~!",~~-~J .... ·~"" .. "'~-·-----..."-~--~-...J 

KLAAS VLEER 
en 

WIEBRIGJE VAN GOSLIGA 
geven, mede namen wederzijd
se ouders, kennis van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan 
de vol trekking D, V. zal plaats 
vinden op dinsdag 25 april 
a.s. des namiddags 2 uur ten 
Gemeentenhuize te Witmarsum. 
Kerkelijke inzegening door de 
Weleerw.Heer Ds,T,J,Drent in 
de Ned.Herv. ·Kerk te Parrega 
1 s nam. 3 uurc. 
Oudega-w. 
Parrega, april 1961 
Toekomstig adres: Oudega-W.153 
De bus rijdt om 7.30 uur van
af Oudega-W. 

BROER JAARSMA 
en 

ELSKE WIJNJA 
hawwe i t foarnimmen to boask-'
jè~ op tongersdei 18 maeije 
a.s. de middeis 2 ûre yn 't 
Gritenyhûs fan Wymbritsera
diel to Sni ts. 
Tsjerkelike bifestiging 
3.30 6re yn 'e Herf.Tsjerke 
to Toppenhuzen troch de Rju 
Earw. Hear Ds. C.v.Eysinga, 
Gêrsmoanne '1961 
Lyts Tingea û. Snits 
Spears n6, 90 
Tiid to lokwinskjen de jounsj 
fan 7,30 6re oant 10 6re yn · 
't .okael to Toppenhuzen. 
Takomstich wenplak: 
Lemsterdyk, Snits. 

i 
·------
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KLEURIG EN FLEURIG TAFEREEL OP DE MARKTSTRAAT, SNEEK 

Donderdagmiddag 18 mei, omstreeks twee uur spee.lde zich een 
kleurig en fleurig tafereel af voor het gemeentehuis van Wym
bri 'tseradeel aan de Marktstraat. Daar traden n,l, in het huwe
lijk de 20~jarige mej. Elske Wijnja van Oppenhuizen en de 
eveneens 20-jarige Broer Jaarsma van Jutrijp. 
Aangezien mej. Wijnja lid is van de Snitser Skotsploech, waren 
bruid en bruidegom in oud Fries comstuum gekleed en was·vrij
wel de gehele Skotsploech bij het gemeentehuis aanwezig, 
De bruid droeg een japon met een witte ondergrond, waarop oud
roze motieven en had in de hand een Rietberger bruidsboeket 

( van Lathyrus in verschillende kleuren. Over de japon heen droeg 
ze de witte tipdoek met het witte schortje en op haar hoofd 
pronkten de floddermuts en het oorijzer, Op zij van de japon 
was het zijzilve·r vastgemaakt, bestaande uit schaar, haak, spel
dekussen en naaldkokèr en haar voeten waren gestoken in zwarte 
schoenen met zilveren gespen, 
De huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis geschiedde door 
wethouder G, Jouwsma in zijn kwaliteit van Ambtenaar van dè 
Burgerlijke Stand en na het beider ja-woord stak de heer V,d, 
Zwaag de breidspifp van de bruidegom aan en ook de overige man
nelijke leden"van de Skotsploech staken de brand in hun lange 
Goudse pijpen, 
Na afloop van de plechtigheid voerden de Snitser Skotsers de 
Skotse Trije uit en de Hakketone, een oude Terschellinger dans, 
Daarna steeg het bruidspaar weer in de Friese sjees en mendè 
de. bruidegom het paard door de dichte haag ve,n toeschouwers. 
De kerkelijke bevestiging,gesohiedde door de Herv. predikant van 
_Oppenhuizen Ds. Jonkhr. C. van Eysinga, die het bruidspaar even-

( als wethouder Jouwsma dat gedaan had, in het Fries toesprak. 
Het jonge paar zal mettertijd de ,woning aan de Lemmerweg 78. 
alhier betrekken• 

De dag van vandaag is waarheid 
Heel de rest is één groot"misschien" 
De beroemde dag van morgen 
Heeft geen sterve~ing ooit gezien, 

-"-.-
,. 

1 
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6 mei 1961. 
De heer C.L. Nijdam 1 afkomstig van Woudsend, thans leraar aan 
de chr. ulo-school te Onsh1èdde, ontving een benoeming tot 
docent in pedàgogiek en biologie aan de chr. kweekschool te 
Emmen. 

·Geslaagd voor het diploma Alg. ziekenverpleging: 
Zuster W. Nijdam. 
Leeuwarden, mei 1961 
Diakonessenhuis. 

Als ambtenaar bij de 'dienst P.W. is op Zl.Jn verzoek eervol 
ontslag verleend aan de heer H. Nijdam te Emmeloord. 

NEEFJE GEWOND BIJ SCHOONMAKEN VAN BROMFIETS 

Overdekt met brandwonden is· dinsdagavond de jeugdi:ge Auke 
Nijdam uit Jutrijp, leerling van de lagere Technische School 
te Sneek, naar het St. A:ntonius Z·iekenhuis aldaar overge
bracht. 

De jongen was thuis bezig met het schoonmaken van de uit
laat ·van zijn bromfiets en gebruikte hierbij ·een ·fl·esje ·ben
zine. 
Plotseling schoot een steekvlam uit de uitlaat en ·de jongen 
deed versch.rikt een stap.achteruit. 
Omgelukkigerwijze schopte hij hierbij een achter hem staande 

( 

jerry-can vol met benz·in,e om en de over de weg stromende ( 
vloeistof vatte meteen vlam. 
De jongen werd in ernstige toestand opgenomen. 

NIJDAM WIELERPROF? 

LEEUWARDEN - Henk Nijdam (uit Eelderwolde) heeft plannen om 
beroepsrenner. te· worden. 
Hij wil na de wereldkampioenschappen te Zürich, waar hij een 
greep wil doen naar de achteryo,lgingsti tel ama.teurs, overgaan 
naar de rijen van de pr~fs. 
15-6-1961. 
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Overgenomen.uit "Trouw" 

ZUIDAFRIKAANSE BOTHA 1S GAAN VERGADEREN 

Waarschijnlijk wel de grootste familie-reünie ïn de geschiede
nis van Zuid-Afrika zal van 26 tot 28 mei bij Fonteine,Pre
toria, plaats: hebben wanneer ruim 10.000 van de 35,000 men
sen in Zuid-Afrika, die de naam_B9th1'1 dragen, hier bijeen 
komen. 
Doel van deze reünie is onder meer de familieband te verster
ken en verder :1Jesprekingen over het onlangs opgerichte 
Botha-genootschap. Het streven van dit genootschap is, het 
aanta:j. Botha's dat sedert de volksplanting in 1652 ria:a·r Zuid
Afrika is gekomen, vast te stellen en een geslachtsregister 
op te maken. 
Men wil ook navorsingen in verband met de familie in-Europa 
doen en de zaak van de Botha's op cultureel, materieel en 
maatschappelijk vlak bevorderen, hiervoor is reeds- een groot 
bedrag ingezameld, 
In de verschillende provincies en streken van Zuid-Afrika 
maken Botha's zich reeds gereed om in grote groepen naar 
Pretoria op te trekken, Dë -bijeerüwmst aldaar zal met een 
massale kerkdienst afgesloten worden. 
Later dit jaar zullen afgevaardigden naar Wangenheim,Thurin
gen, Oost-Duitsland vertrekken, waar de allereerste Zuid
Afrikaanse Botha omstreeks 1690 vandaan kwam, 
Hij heette Frederick Both, 
Van hier zullen onderzoekirigsreizen naar onder meer Gronin
gen en Zeeland onderno_men worde_n ten einde vast _te stellen 
in 'hà_everr·e Botha, Both en Boot- en ·Bot met elkaar verwant 
zijn. 
Een tweede groep zal ook in Frankrijk een onderzoek instel

.. · - len naar de familienaam Boudier, éiie · óok in -Zu1d:.Àfrika tot 
Botha vervormd is. 

-.-.--.-
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BESTUUR N I J D A M S. T R A - S T. I C H T I N G.: 

Voorzitter:· T. Nijdam, Coornherts'traat 12, Leeuwarden, 
Telef,0~100-22167 

Secretaresse: M.H. Nijdam-Nijholt, Robert Kochstr.aat 21, 
Leeuwarden. Telef, 05100-21232 

Penningmeester: C. v.d. Schoot Azn. Leeuwarder~eg63, Sneek, 
Te lef .0

1
5150-3028. 

L E D E N : 

P. Agema-Wynia, Ha~tumerweg A 59, Dokkum. 
H. Nijdam-Smi t, Boe,rhaavelaan 113, · Gronir\gen. 
M,P, Wienia., Nieuwedijk 75, Lemmer, · 
A. Vleer, H •. Sytstrast;raa t 18, Sneek. 

===~======~====~· =========================================== 
.,.,. 

POSTREKENING: 82.67.24 t.n.v. Penningmeester NIJDAMSTRA
STICHTING, Sneek. 

FAMILIEBLAD : "De Nijdamstra-Tynge". L.id/abonnees betalen 
f. 4,25 per hal':f jaar. Donateurs (led~m) 
f, 1,-- per half jaar. 

REDAKTEUR T, Nijdam, Coornherstraat 12, Leeuwarden, 

ADMINISTRATIE: A. Vleer, H, Sytstrastraat 18, Sneek, ( , 
· Telef, 05150-43~,~ 

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOûR 
aan: Harmen Sytstrastraat 18, SNEEK 
zo mogeliJk

0

met opgave van nieuw adres. 
' , 


