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TOT DE DAG AANBREEKT 

Twee astronauten zijn op de maan geweest. Op het t.v.
schPrm hebben we ze, zittend in een gemakkelijke stoel in 
de huiskamer,kunnen volgen. 
De vraag die wij ons thans moeten stellen is m,i.z.• 
Brengt het de mensen dichter tot elkaar, tot een eenheid? 
Wij zijn in staat voldoende voedsel te vervaardigen. 
Problemen dienaangaande behoeven er niet te zijn, en toch 
leeft de helft van de mensen in armoede, 
De mens kan bijna alles, maar dat alles omvattende, dat 
grote, de volkeren tot eenheid te brengen dat kunnen de ( 
kopstukken maar niet voorelkaar boksen. 
Dan volgt steeds weer de dag van afbraak. 
Vandaag is er sprake van opbouw; morgen is het een puin
hoop, 
Vandaag komen de minder bedeelden aan de beurt, morgen wor
den de rijken rijke.r gemaakt en de armen armer, 
Vandaag krijgen we een asperientje voor de pijn, morgen is 
het niet meer nodig. 
Vandaag is iets een groot succes geworden; morgen levert 
het anders niet dan moeilijkheden op. 
Een en ander heeft misschien te maken met de wereldpolitiek 
of handel, 
Ik las één dezer dagen in de krant dat de Russen en de 
Amc>rikanen samen zoveel kernwapens hebben., dat ze heel de 
wereld zestig keer kunnen vernietigen. 
Ik moet wel aannemen dat onder de "wereld" wordt verstaan, 
alle mensen, rijk en arm, blank en bruin, Dus één in de 
vernietiging. · 
Ons leven ligt dus in handen (menselijk gesproken) van d< 
kernwapen-industrie. \ 
Eén zijn in de vernietiging, dat begrijpen we nu wel, maar 
is het nu niet mogelijk één te zijn in het leven van elke 
dag, 
Hoe wij de dingen ook wenden of keren,· hPt "één-zijn", daar 
lijkt het vandaag nog niet op, 
En toch moeten we de eenheid bevorderen. 
Ik heb altijd de Nijdamstra-stichting beschouwd als een 
hPel klein stukje eenheid in de grote wereld van verdeeld
heid. 
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Als we het zo zien, dan is het geweldig mee te mog~n wer
ken aan de eenheid. 
Daarom heb ik ook boven dit artikeltje geschreven• 

"Tot de dag aanbreekt", 

Dan is het niet meer: morgen een puinhoop, maar de dag dat 
we elkander waarderen, elkander willen begrijpen, de dag 
van opbouw, de dag van eenheid, 
De reklame behoeft de. kwaliteit niet ·meer goed te praten. 

( --.:T WAS MAAR EEN DROOM 

Ik droomde dat er gebeld werd. 
Ik holde naar de deur, 
Toen ik de deur opende, zag ik een post op de stoep staan, 
met een zware tas brieven en een postkarretje, afge~aden, 
U is voorzitter van de Nijdamstrastichting, vroeg hij, 
Ik knikte, 
Nu dat lijkt een goed winstgevend bedrijf te zijn, want 
alle brieven zijn dan voor U. Waar U deze grote belangstel
ling aan te danken hebt, weet ik natuurlijk niét, maar ik 
ben blij dat ik deze post aan U kan afgeven, Het is me een 
vracht! · 
Neemt u de postzak maar even·mee naar binnen; ik wacht 
wel! 
Toen ik de postzak van de man aannam, ging ik Qoor de 
knieën, zo zwaar was deze, en •••••Q ik was meteen helder 
wakker, 
Ik kon direct niet weer slapen want ik had te veel brie
"ren gezien. 

(_,;:naar beneden en keek even in de brievenbus ••••• geheel 
leeg, 

Het eerste was een droom (wens); het tweede werkelijkhei.d. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn miJn artikeltje in het 
juli-aug,-nummer nog eens te lezen? 
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JANNIE DE PIJPER 
en 

AAD NIJDAM 

13 september 1969 

Receptie van 19.30 tot 21.30 Restaurant "Overdekte", Cana
daplein 1, Alkmaar 

Alkmaar 
2de Landdwarsstraat 18 

0 n d e r t r o u w d 1 

S. WIJNIA te Oppenhuizen 
en 
A,K. DE JONG te Tjerkgaast 

P.L.WIJNJA 
en , 
F. VAN BOCHUM 

G e b o r e n 

.... .. . ( 
KoediJ·

Kanaaldijk 182 

Oppenhuizen, sept. 1.69 

Snee)<:, okt. 1 69 

( 

Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij u kennis 
van de geboorte van onze zoon en broertje 

CORNELIS REINDER 

A, Wijnja-Kuyper 
R. Wijnja 
Jelle Oostzaan, 22 juli 1969 

Zuideinde 112 
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G e b o r e n 

JAN PETER 

zoon van J, Wijnia en 
J. Nijdam 

Hempens, aug, 1969 

Met grote vreugde en dankbaarhèid geven wij U .kennis van 
de geboorte van onze dochter 

JULIA FRICIA 

G. Wijnia 
Tj. Wijnia-Nammensma 

Leeuwarden, 20 aug, 1969 

G e b o r e n . 

CHRISTIAAN PIETER 

zoon van M. Postma en 
H. Nij dam .. 

G e b o r e n 

WAPKE 

dochter van H, Wijnia en 
·· A•· Auk:ema 

De Meenthe 56 

Leeuwarden" sept. ·1 69 

Bolsward, okt. 1 69 
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Zo God wil hopen wij op zaterdag 18 oktober met onze ouders 
en grootouders 

P, WIJNJA 
J, WIJNJA-DIJKSTRÁ 

hun 25-jarige huwelijk te gedenken, 

Hun dankbare kinderen 

Sneek: Gatze - Yke 
Joure: Jan - Detje - Tineke 
Sneek: Jikkie - Tienes - Wietse 

(-
Sneek, Koopmansgr, ~ 

Heden is in zijn Heer en Heiland ontslapen onze geliefde 
broeder en zwager 

BR, TILSTRA 

op de leeftijd van 84 jaar, sedert 14 febr, 1959 weduwnaar 
van Gepke Nijdam 

Bolsward, 25 aug, 1 69 Rusthuis Elim 

Heden overleed in Zijn HPer Pn Heiland onze lieve vader, 
behuwd-, groot- en overgroot.vader 

WILLEM NIJDAM 
weduwnaar van Corneliske Kootje 

in de ouderdom van 89 jaar, 
' 

B. Bonneina-Nijdam \ 
L, Bonnema 

Weesp, 2 september 1969 
Utrechtseweg 61 

klein- en achterkleinkinderen 
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De Heere nam tot Zich, Z.ijn kind, mijn lieve vriendin, onze 
schoonzuster en nicht 

BIEKE KLAASJE WINIA 

op,de .leeftijd van 66 jaar, 

"Ik heb de goede strijd ge
streden11,, 

2 Tim. 4 : 7 en 8, 

Hilversum: 
Sneek 
Enschede 
Velp 

Hilversum, 

J, Osinga 
H,J, Winia-Postema 
A, Nordholt-Winia 
J,B,Th. Winia 
w. Winia-van Gáalen 
Nichten en neef 

12 september 1969 Loosdrechtseweg 111 

Heden overleed zeer onverwacht, onze lieve vader, groet
en overgrootvader 

THIJS NIJDAM 

op de leeftijd van 81 jaar, sinds 23 augustus 1956 weduw
naar van Hinderkien Baas. 

Kolham, 28 sept. 1969 

Appi:n,g_edam: A, Houwerzij 1-Nijdam 
F. Hcl1werzijl 

K;olham ·: J, N:i,jdam 
T, Nijdam-Timmer 
Klein- en achterkleinkinderen 

· Hoofcfiieg· 1 31 
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He,den overleed plotseling onze beste broer en zwager 

T, NIJDAM 

op de leeftijd van 81 jaar. 
Kolham, 29 sept, 1969 

Zuidlaren: W, Hovenkamp-Nijdam 
A. Nijdam 
G, Nijdam-Pietersen 

Haren G, Nijdam 
W. Nijdam-Wilkens 

Maartensdijk: J. Nijdam 
c. Nijdam-Legel 

In Jezus ontslapen onze lieve tante 

F • TIEMERSMA 

in de ouderdom van 86 jaar, 

P. Wijnia 
K, Wijnia-Tuininga 

( 

Psalm 43 4 

Bolsward, okt. 1 69 

--~ 

FAMILIE-NIEUWS 

In Biafra hebben we ook een hospitaal. Daar zi tteh 
dr. Vleer, zoon van de burgeinePstr-n' van En.schede en de 
verpleegsters Marijke HFmff en Rozemarie Verplak. 
In juli zijn ze voor de tweede keer'nààr Biafra gegaan.( 

H.P. Winia, Elahuizen heeft de meeste priJzen op de vee
keuring te Koudum in de wacht gesleept. 
Zijn fokproduoten wonnen niet minder dan zeven rubrieken. 

Oktober •69. 

L. Nijdam te Leeuwarden was op 18 oktober 40 jaar in 
dienst bij de P.T.T, als hoofdbesteller. 
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GEHOORD OF GELEZEN 

Sam, zei de meester, er gingen eens 
zestien jongens naar de vaart om te 
baden; 
vijf waren erbij, die van hun ouders 
niet mochten; 
hoeveel gingen er in de vaart? 

z.estien meester, zei Sam, 

Heer: Wees zo goed deze lorgnet te 
repareren, Ze heeft me al
.tijd uitstekend gepast, maar 
·vanmorgen> juist.toen ik een 
brief las, waarin mijn schoon-
moeder mij haar bezoek 'aan
konqigt, viel ze me telkens 
van de neu~. , 

•Opticien: Ja, dat kwam zeker omdat 
'u ·een lang gezicht zette. 

Mevrouw: Wat is dat Kaatje, komt nu uw _vriend 
al in de keuken? Het wordt ,hoe langer 
hoe mooier. 

Kaatje,geraakt: Nou mevr,ouw, zo mooi is hij 
niet, dat u er .z.o over behoeft te 
roep"!n• 
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De echo 

In een vergadering werd de voorzitter herhi;ial.delijk do.or 
geschreeuw onderbroken, 
Eindelijk werd hij ·ongeduldig en riep sarcastisch: 

Wie maakt daar toch dat ezelgebalk? 
Het was maar een echo, riep een snaak uit de. 
vergadering. 

Wat moet je_hebben, 
Insectenpoeder, 
Voor hoeveel? 

jongen? 

Zeker wel voor een paar duizend, 

GENEALOGIE (vervolg zie blz, 63 juli-aug. '69 nummer) 

Kindertm: 

/oteif.BOUKJE TJIPKES, + .. 7.8,1893 te Winsum (Fr.), overleden 
:;_J 29,4,1957 te Oosthem, was gehuwd mr;t PIETER 

CNOSSEN te Oosthem 66, 

( 

'>-r; PIETERTJE TJIPKES, + 27,8,1895 te Franeker, overleden 
3,12,1925 te Siegerswoude, was ongehuwd. 

i-o ELISABETH TJIPKES, + 8,5,1897 te Franeker, overleden ( 
25.4,1955 te Bolsward, hospita, ongehuwd, 

1/ SIEBREN TJIPKES, + 8,5.1897 te Franeker, gehuwd met BOUKJE 
VOLKERS, Heerestraat, Ytens. 

/2-PIETER TJIPKES, + 16.4,1900 te Franeker, ongehuwd, Huize 
Buntershoek te Nunspeet, 

/~ WINGER TJIPKES, + 30.8,1901 te Franeker, Hoofd ener school, 
trouwde te West-Terschelling met VROUWTJE BAKKER, 
+ 16,3,1908 te Oosterend (Terschelling), dochter 
van Willem Bakker en Jantje Boer, 

i~ WIJBE TJIPKES, + 2,4,1903 te Franeker, plantsoenarbeider 
te Amsterdam, 
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//JACOB TJIPKES, + 21. 9 .1904 te Workum, ongehuwd, S'chweizer 
(= melkknecht) te Wüschheim über Euskirchen 

,IJL (West-Duitsland). 
!P~·TJITSKE TJIPKES, + 11.7,1906 te Workum, overleden 15,5.1923 

( 

te Siegers.woude. 

Z. 0 0 N· V A N J E L 1 E W I E G E. R S W IJ N I A 
E N W I E B R I G B A U K E S S I E· P E R D A • 

IX.~· W I E G E R J E L 1 E' S W IJ N I· A-, 
+ 14.11.1845 te Bozum, overleden 18.12,1874 al
daar, boer, trouwde 29,5.1869 in Wymbritseradeel 
met: 
T R IJ N T J E J E 1 1 E S R E I T S M A, 
+ 29.2.1848 te Schettens, dochter van Jetze Dou
wes.Reitsma, landbouwer, en Hotske Jans Hofstra, 

Kindereh: .. . , 

d?/~ HOTSKE WIE GERS; ~ 7. 9 .1870 t~ Bozum. 
Q116iRUURDJE WIEGERS, + 21,3.1873 te Bozum, 

I BROUWER. . .... 
trouwde ALE SIJBRENS 

( 

ZOON VAN SIJBREN FOE 
E N P I E R K J E N H A R M.E N S 

K E'S W IJ N I A 
F 0 P M A. 

IX, /o{>A; F 0 E K E S IJ B R E N S W IJ N I A, 
+ 7, 1·2. 1 844 te Itemj, koemelker; trouwde 
10,5,1879 in Baarderàdeel met:· 
K 1 A S K E · 1 0 1 K E S V A N D E R W A L, 
+ 28,5,1851 te Bakkeveen, dochter:van Lolke Jo
hannes van der Wal en Sjoukjei;i Wierds Veenstra. 

, . Uit dit 

óJ!Lv 'P IERKJE 

huwelijk: 

FOEKES, 

Z 0 0 N V;AN 
EN AN T.J.E 

+ 14,12,1880 te Britswerd, 

.J 0 H AN N E S 
S IJ B RE.NS 

F · 0 · E K E S W IJ N I A 
K 1 A V E R S M A , 

G E R R I T J 0 H A N N E S W IJ N I A, 
+ 15,7.1852 te Sneek, overleden 16,2,1887 aldaar, 
trouwde 24.6.1875 in Wymbritseradeel met: 
H 0 T S K E H 0 T Z E S D IJ X S T R A, 
+ 6,4,1855. te Tjalhuizum, overleden 25,6,1925 
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te Engelum, dochter van Hotze Willems Dijkstra en 
Akke Doekes Hellema. 

ftfZJ JOHANNES GERRITS, + 24,8,1879 te IJsbrechtum, 
(i.!l?AKKE GERRITS, + 8, 1.1883 te IJsbrechtum, .overleden 7,10,1891 

te Sneek. 
{._,'.>CORNELIS GERRITS, + (woont te Leeuwarden, 

P,C, Hooftstraat). 
V(HOTSKE GERJ\ITS., 

Z 0 0 N V A N G E R R I T F 0 E K E S 
A A L T J E J E L L E S B 0 U M A , 

W IJ N I A 

R U U R D G E R R I T W JJ N I A, 

( 
E 11 

+ 18,2,1849 te IJsbrechtum, overleden 9,10.1925 te 
Oosterend (Fr.), boer, trouwde 16.5.1874 in Hennaar-

Kinderen: 

deradeel met• 
H 0 T S K E J A N .S A 1 IJ E R A, 
+ 2,9,1857 te Itens, overleden 23.11.1942 te Ooster
end (Fr,), dochter van Jan Alberts Algera, boer, en 
Akke Foekes Wijnia, 

1rfl2fl~AALTJE RUURDS, + 3,7,1876 te Lutkewierum, oyer;Leden 4,7,1934 
te Dedgum, trouwde 16, 5, 1908 in Hen:paièrderadeel met 

. FREERK WIEBRENS SCHEEPSMA van Scharnegoutum, 
'rft'1k JAN RUURDS, + 10,6,1878 te Lutkewierum. 

2.!) GERRITJE RUURDS, + 7 .1.1880 te Lutkewierum 1 overleden 5,2 .1 en. 'l 
/' aldaar. \. 

'J,lJGERRIT RUURDS, + 18,2,1881 te Lutkewierum, overleden 25,4,1881 
aldaar, 

:2.jAKKE RUURDS, + 18,10,1882 te Lutkewierum, · 
fli.. GERRIT JE RUURDS, + 1. 5, 1884 te Lutkewierum, overleden 

'U'JZ> 30,6.1937 te Offingawier, trouwde 11,5,1912 in Wym
britseradeel met DOOIJE HINNES RIJPMA van Offinga
wier. 

..... Wie helpt mij aan de ontbrekende gegevens? 

C; van der Schoot Azn, 



( 
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Zie blz, 36 en 53 

GRAFSCHRIFT 

op K.S. van der Goot, geboren 10 jan. 1835, overleden 
25 febr, van hetzelve jaar. 

Onze liefling is gestorven, 
Van het kwaad nog onbewust 
Op dees• aarde niet bedorve 
Naar zijn broertjes hij thans rust 
Tot een volgend beter leven 
Boven Dood en graf verheven. 

K,S, Nijdam. 

DE BERGEEND 

De bergeend is een van onze mooiste vogels. 
( e-kop en de hals zijn prachtig donkergroen; een gedeelte 

-van de borst, het midden van de rug, de vleugeldekveren, 
de zijden en de staart zijn helderwit, twee grote plekken 

-- op de -schouders zwart en een brede band om de hals en 
enige veren van de l1ovenarm steenrood. 
Desnavel'heeft een karmijnrode kleur en de poten zijn 
vleeskleurig, 
Het uiteinde van de staart is zwart, 
Zo- ·zag ik in de Artis de bergeend, 
Het wijfje is kleiner dan het mannetje, doch draagt dezelf
de kleuren. 
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De bergeend .is geen mijnwerker, want hij maakt zelf geen 
openingen in de grond, maar maakt haar nest in holten van 
de grond, die reeds kant en klaar zijn, 
Zij vindt konijnenholen zeer geschikt voor haar ·do~l. 
Ze maakt hierin een ee.nvoudig nest. 
Het wijfje legt zeven tot twaal~ grote witte eieren. 
Zolang het wijfje aan het broeden is, houdt het mannetje 
de wacht. 
Het verlaat slechts twee of driemaal per dag deze vaste 
wachtplaats om wat voedsel. te gaan zoeken. 's Morgens ver
laat ook het wijfje even het nest met hetzelfde doel, 
De zorg der ouders voor het kroost is zeer groot, ( 
Als de kuikens eens i.n het water zijn geweest, komen ze 
niet weer in het nest terug, Op de bergeend wordt niet ge
jaagd, Het vle.cs, heeft geen lekkere smaak. Ook de reukor
ganen worden niet aangenaam getroffen. 
Het vlees van de bergeend is dus geen geliefd consumptie
artikel. 
Vroeger schijnt het anders geweest te zijn. Toen werd het 
vlees van de bergeend door de Britten zeer hoog geschat, 

INBRAAK - DIEFSTAL 

Over diefstal voorafgegaan door braak, zou misschien het 
een en ander te schrijven zijn, maar dergelijk nieuws is 
nint geschikt vo.or de "Tynge", 
Dit soort nieuws staat altijd uitvoerig in de dagbladen. ·( 
Moc]lt u hieraan twijfelen, grijp dan even een krant uit de
krantebak. Van welke datum doet er niet toe! 
Het staat er dikwijls zo heerlijk in, met vet gedrukte let
ters, 
Het zijn meestal "heren" die een dergelijk karweitje op
knappen en ze presteren heel wat!? 
Gelukkig de dames houden zich niet op met dergelijke prak
tijken, Het kan eens een pond suiker zijn uit een super
markt, maar dat vergeef ik.ze deze keer, 
In dit opzicht mochten de heren wel eens een voorbeeld 
nemen aan de dames. 
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Ik wil het nu niet langer voor de dames opnemen; het· is zo 
al mooi genoeg, 
Wij weten het nu wel dat de meeste•diefstallen op naam 
staan van 11 heren". 
Wij waren niot gewend 1 s avon~s de deuren op slot te doen, 
maar daar is verandering in gekomen, 
Als we •s avonds naar bed gaan,·vraagt mijn.vrouw me, of 
de deuren wel "op slot" gekomen zijn. 
Hoewel ik nog nooit· gelezen heb dat de heren om een geslo
ten deur terug gegaan ziJn, kwijt ik me •s avonds prompt c··an mijn taak. 
"eet u wanneer de heren bij mij mogen binnenkomen? 
Wanneer ze teerst een· omscholings-cursus hebben gevolgÇI., 
Een omscholing, dat ze het .geld laten liggen en de nog te 
betalen rekeningen meenemen. 

( 

Dan zou ik •s morgèns uitroepen' De heren (zonder aanha~ 
lingstekens) zijn· vannacht binnen geweest, Alle rekeningen 
zijn me.egenomen, de schuldeisers worden betaald, 

Weet u ook hoelang de opleiding zou duren om de heren met 
succes examen te laten doen? 
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