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NIJDAM, HIEUWDA!lf, VLEER, WYNIA etc. ZIJH .BEKENDE KLANICEN VOOR ONS. WIJ DRAGEN EEU
VAN DEZE F.Al\llILIENAl\IIEN (OF EEU VARIATIE DAAROP) OF ZIJN VEll.WANT AAN MENSEN MET DEZE
NAAM. ZOALS nr EEN SCHOTSE CLAN VELE .FAMILIEU VAN VEll.SCHILLENDE NAAIK IWNNEN BEIIOll.EN
TOT DE CLAN, ZO IS HET OOK BIJ ONS. ONDANKS DE VERSCHEIDENHEID VAN MIVl.M IS ERE EN
NAAllI OP DE ACHTERGROND, DIE DOOR DE VOOROUDEll.S TOT ONS KW.AlVi EN DAT IS DE NAAJIK;
N IJ D A M S ~' ll. A. NIJD.A]\[STRA IS ONZE CLAN" OF SIBBENAA]\[ GEWORDEN. ONZE 'rVVEEDE
NAAM, DOCH TEVENS ONZE 0011.SPH.ONICELIJKE NAA11[,
Iif ij d a m s t r a is de stam en aan deze. , betekenis voor ons heeft verkregen en in
l onze organisatie · 1 e e f t.. Nijdamstra
stam groeiden de tientallen takken en
twijgen die vandaag de Nijdamstra-boom vor- t bestond in de tijden van Willem v/illems de
! oude en ver daar voor, maar Nijdamstra bemen.
staat nog !
NijU.amstra is de geografi~che kern van
·
·
waaruit ons geslacht de reis in de samen- ·J·Telkens wanneer het ons gegeven is in de
leving begon. Eerst in de kleine Friese
1 omgeving van Grouw te vertoeven kunnen wij
omgeving, later voortgezet door geheel
l het niet laten even Nijdamstra aan te doen,
Uederland en ver daarbuiten.
Î even dat plekje grond te bezoeken, waàr
l we toch zo nauw mee verbonden zijn.
Uijdamstra-state is de geboorteplaats van
Bij de statè· gekomen zijn we op "heilige"
onze sibbe. Zoals eens de state deze naam ~ grond. De groric1 waar de stamvader. en de
verkreeg doordat zij haar ontstaan te
i stammoede'r
voetsporen gedrukt hebben
danken had <1an de füje-daem in de Boorne,
[ ep met hen en· na hen hun nageslacht. Daar
zo ontving onze familieörganisatie C!.é
j aanschouwden velen het levenslicht. Daar
naam Uijdamstra, daar wij afkomstig zijn
. l speelden zij'_ ii{de "gre:lde". Daar werkten
van Willem Willems de Oude, ziçhzelf
1 zij. Daar leidden .zij door de hel~en hun ge"
schrijvende Nijdam en wönende op Nijdamstra. \liefden binnen en van daaruit gingen zij
1 hun laatste gang naar de Kerk te Grouw om
He:t is dus meer dan om één reden dat wij
deze n1J.äm voor onze organisatie hebben
daar onder., de vloer te rusten •• •
aangenomen en deze daardoor tot een sibbe·· l Nijdamstra·; ·het bezit der vaderen, verlaten
naam en daarmede tot een tweede geslaohts- j en vergeten, afgebroken en herbouwd, is
naam werd.
l niet meer het Nijdamstra van 1600. Slechts
In dit nummer wordt de nadruk gelegd op · 1 de bodem is nog dezelfde en nog graast~
de plaats die de naam Nijdamstra bij ons in·- als v~erhonderd ~aar. geleden, h~t vee in
noemt. we zien dan dat de naam een grote
''de weide en bloeien in het voorJaar de

!

!

hun

j

•

1

l.
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bloemen. Nog wordt het gra,s gemaaid en geja1'(r,;
.W\J-nneer we met de gehele familie
droogd, tot hooi. Veel is verd,wenen, doch
- dµs ook lle Wynia 1s - onze famil:j.edag
de boerensfeer is gebleven.
zullen houd,en op deze stamboerd,ertj en
..
.
.
in het d.orp waar de stamouders rusten . .
Wi,J mogen ons gelukkig prtjzen dat de state
·
Daar waar om1
no g besta. at ' want ·~·111u1111111 111111111111111111in11111nn•••!!"''''''ll"lllllll"ll11111u1111111111111u11111ll•11111111111111m!•t1111111111••1111111111111•11111111111111t1m1111111111u1tuu1111m11111nn1111l!•lll1tlllllh:''
d d
~
·
:! ring . oor
hoeveel oude. sta·- Î
~ groene greiden
tes werd,en niet
~ GRAF SC. HR r·F TEN , vb~r 1930 n<g aanwezig in .de Ned.Herv.Kerk
~ op de vruchtbare
geofferd op het l te G rouw :
; Friese grond
altaar van. stads-'
·
. i
Ao 1632 de 23 September sturf de Eerbare Nyes Minnertsd.. huysfrou
sedert overoude
en
dorpsuitbrei-;
venWillemW1llemsoltcmtrent73iarehierbegra.
~
t"d
di
?
§
§
lJ en, f'ier· d e
"~
Anno 1672 den 5 Januartus is in. den heeré gerust den Eersamen Idsert Willems
kloeke state
NlJdamstra bestaat~ Ntdam cut 2l jaar ende leit alhier begraven.
~ stond.
nog en het ge§
.
§ Daar was •t erf
slacht leeft
~ Anno 1692 den 20 Februwary is in den Heer.e g,eruet. de-Eerbare Ietska-ktserts. -+'Van Ntjdams zonen.
voort! De band
i Nidam h.iisfr•o1rveJLt'aooa.G<t'nelisge•torven In •t 45 jaer en leit alhier.
~Veel geslachten
tussen state en
begraven.
gingen heen,
(
sibbe werd her·- 1 Anno 1714 den 8 Augustus is In den Heer gerust Hiltle Klases Gosl119a
~ M.11.:·,n HtTN GEJ))ST
steld op de regent Husvrouwa van Bote Idees N1dam en leit alhier b<!Jr•von.
BLEEF IU ONá .
achtige Hemel-.
1
.
.
.
·
~ WONEN.
vaartsdag 19 50,
l Anno 1717 den 22 Augusty Is in den Heere gerust deo. Eersamen Bote ldses Nidam. ~
toen aldaar de
~ rut 59 Jaer en leit·alhter b<graven..hoopende-Of>eenSal.)9h opstanding•. i IN NIJD.illlISTRA
-eers. t e f ami· l ie
· d ag
· ~'
1; ZIJN WIJ EEN
gèho.u.den werd.
.l11""11u.u111111m1um11111~UllllL\l\tMO\ll•Hm11111011nlLl\ll\lUl\lll\l\11111n11m111!Ulll\llllll!-.i11w1h1111n1un1nnn1111111111111l••"m111nn1111n11111nmn111111u1111n11n11111111l e, l'l t
Deze band moet
In het verleden ligt het heden, in het nu .
.Jpnieuw versterkt worden i,n een volgend
wat worden zal - . :·.. ;''
·
·''·'
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Wtj, da familiegemeenschap, ·erkennen verbonden te zijn met ons'voor- en nageslacht en
zijn ons bewust een door God geschapen natuurltjke- en organische eenheid te vormen, die
reeds eeuwen bestaat.
Wtj streven er naar alle:familieleden weer in deze gemeenschap te verenigen, op grond
van .gemeenschappeltjke afstamming en geschiedenis, en elkander· te help en en van dienst
te ztjn.
.
.
.
(
Als zonen en dochteren van een oud-Fries-eigenerfd geslacht.voelen wtj ons· verplicht de'belangen van ons geslacht te
behartigen, de familieband
,-te versterken
ên de stud~e over het voorgeslacht
te .bevorderen.
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Het leven op
,.,_ç}(Vl.I' · het oude Nijdamstra ligt
'J ·
voor ons in de schemer der tijden verborgen. Wij weten dat het de
plek :i.s waar ons geslacht ontstond, a.och
de trotse State heeft ons verder niets
meer te vertellen. Toch loopt er uit dit
grijze verleden een lichtend spoor, de
eeuwen door naar onze tijd, naar de N ij
d a'm 's , N i e uw tl a m 's, V 1 e e r '
W y n i a 1 s van deze eeuw.
e n · en

T R 0 UW

0 NS

LAAT

WJ'_KEN
'

l Geen

!-' f !

goed op deze aarde heeft een groter

~waarde dan het geestelijke goed. Al het

1andere

is vergankelijk, doch het geestelijke
geestel~jke erfdeel, is blijvend.
~ Het geestelijke erfgoed dat wij bezitten
Î kan niemand ons ontnemen.

j goed, het

1Dat

is de ha:nnonie van verleden en heden
li"ijdamstra state, dat is het erfgoed
j wat Willem Willems de Oude Oè1S nal:Let in
( Danl{ zij oude dcop- en trouwboeken, hypo- j ons bloed. Dat is mede or,s karak"o.r getheekboekcm, proclamatieboeken, weesboeken j worden, doch dit is ook de geschiedenis
etc. weten wij uit het grijze verleden het ~van ons gesJ.aoht.
spoor te vinden van onze eigen voorouders. ·
-~ Geestelijk erfgo-ed'is d.at alles, wat beWe leren hen kennen in het ,huwelijk en bij
~ tl·ekking heeft op hen die vààr ons leefden,
de doop van hun kinderen, bij hun bezits.
1
individueel en ons geslacht als gnheel in
overdracht, bij hun geldleningen, en dan
.
i
wo-rdt dit spoor, dat na veel moeite en
. het bijzonder.
zoeken gevonden kan worden, plotseling een Uit piëteit voor onze voorouders zijn we
lichtend spoor. We zien in deze vooro)l-.
1 verplicht te waken over dit kostbaar goed
ders de mens van die tijd, wij zien hun ka;_ j dat zij ons hebben nagelaten en wij hebben
rakter, wij weten hoe zij leefden, wij weten j tot taak dit te bewaren, te verrijken er;
zelfs welk. meubilair er was in de kamers
~ over te dragen aan hen, die na ons zullen
van de· oude Nijdamstra-state.
l komen en behoren tot datzelfde geslaoD.t.
Wij leren dan on·s geslacht kennen uit 1600, l Zij hebben hier r e c h t
op
uit 1650, uit 1750, uit 1850 en we besef- ;
fen· dat de eeuwen overwonnen worden en
·
000000000000000000
•
talrijke doden weer voor ons beginnen te
i
J.even. Niet in werkelijkheid, maar in o:n- i 0 N z E 0 0 EL s TELL 1 N G
ze gedachten. We leren hen weer "kennen.
i.~
:Oé' 1iand tu,ssen verleden en heden ·wordt
;, s
0
1 0
1
10
9
w.eer sterker._. Ifet lichtende ,s11_0Ó_r' wordt
~
ot
e•
b • •" '"" v •"
9• • • ht
~.
.,i.
behartigen ..
een heldere fakkel, die voor ons de weg be--!
· licht die wij verder moeten gaan.' ·
· l 2. De band tussen do 1 e don van ons

1ronlom

1

~~v~~arde

God scl1i3p dit geslacht' Hjj
het - i_.
voor ons. Want wij zijn de N ij d a m s z o
,
n e n van onze voorvader W i, 1 1 e m ·
'
-W i. l l e m s · d e
O u d e, eigenerfde
l
boer op N~jdamstra omstreeks 1600.

3.

go·.•
t •

s slat ucdh ti· et

e ver sotnesr k,,·ono.r g es lacht
ov • r

b • v or doren .
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volkeren.
'We.8 eens hier en is

voorvader-v~rerlrg

n~

in China, Schotland, tn het kleine
flmzaland tt,osen de llymalaJa-bergen en op
vele andere plaatsen op Q'IZo aarde. Slechte
N1;9 altt:id doet voor vele familieleden onze sttchttrg vreemd aan.
. daar waar de overbesciiav1fî:J de mens tn Z!Jn macht hoeft, 1s er geen
Men meent dat het tets buttergewoona, Ja in deze t.yd zelfs tets
abnormaals te. Misschien was het tets voer onze grootouders, maar ~ plaats m·eer voer.
11
voor Clf18 ts het niets ••••. w~ hebben tnmers zovele andere verent- j En toch 1s het Eert lM vader en Uw moeder", ntet alleen een gebod
gtrgen waa.r men tn 11th.tts'.' te. Er zui zoveel verentglrgen, die ons ~van Caifuctus tn China en van de Edda tn Nocrd-EuroFa, rraar bovenal
jeen Christelijk gebod.
meer interesseren dan een f~ilieveren1g1rg, die altijd met het
~Waar bl1.)Ven wij, wanneer w~ dit gebod met voeten treden ? Het
ene be~ in 1-et verleden staat.
11 eert· Uw vader èn
·
·
Het raden, de toe-

0
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kanet, daar .bekcmmert men zich terecht cm, In aize
westerse beschavlrg is rat !ndividu aan da familie
ontgroeit en jaagt

::c::~: ~a:~chtoffer van de
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rust.

Toch is aize faml·""'
11ez1n niet .zQ
vreerncf.
Wanneer we terus-

zlen op hêt leven
van onze voorouders
en dit niet over
hatlatt~dperk

van d&
a ste c!ul.Zen.d
jaar, maar over
een t:6rtode van
4)00 Jaar, dan we-

U het

le-

v e n. s c h o n. -

f
k • n..
Dat waren .alle ' i;

Hun stemmen stierven vreg in •t :rnischen van de tijden,
Het boerenlied na •t maaien van het gras,
Der schrijvers drooge wijs bij •t pengekras
En vroeger nog, de geuzenzang der vrijen.

voorouders.

over~

bee._cha virg 1 als
een mens ZClt'lder

Uw moeder" wt 1
zeggen: e e r' t
h 0 n, d 1 G

1
~

1

!

't Is al verwaaid - hun kleine leven werd vergeten,
Verloren gingen brief en beeltenis,
Van huis en haard niets meer gebleven is,
Verbrand, v.erkocht al wat hun bezit geheeten.
Het is voorbij - toch is hun dood slechts schijn,
In ons herklinken al hun oude klanken,
Zij leren ons nooit eenzaam meer te zijn,
Wij zullen hen daarvoor in daden danken.
Uit hunner stemmen samenzang heoht luid dit woord;
Leef in het Volk, waar gij als wij aan toebehoort !

1

J oPoHeye.

i

ten WlJ dat bU hen

l
1

Daar<m eren w-!'J
ook hen., andat
Wij verbonden ZlJn,
met hen die na
ons kanen.

Geen plaats moer
voer eeri1 fam111evoronig1~ bij Û ?
Bmt U dan reeds

zover afgedwaald
van Uw voorcudors, dat U ze
vergeten bont ?

Dat U ze vergoten

1

wilt ?
NGen, dat kunt U
nlot, dat zw onnatuur l!lk z!]I•. \,
'

n1Gt de enkelirg, doch de familie, het geslacht, da grondslag vorm-.: WU vormen een natuurl!jke onverbreekbare keten. met onzo voorcude van de maatS.chlppe]tike structuur. Ztnde een natuurl!jke en organi.J ders. Een keten die hecht.er 1s dan welke andere keten od<·.
scha eenheid, was· het een samonlevirg van r u s t, zonder 1nd1v1-~ Verleden, heden en toekanst z!)I ~éh !
d.Jole na:!:javer, en een gemoenschappol!Jk boowen aan rot familiegoed.
Daarom Is Uw pleato uls .famU!<>lid in N\1<fenlatra. en ~et. daar ruiten in, do eenzaamheid •••
Niet s lecht.s te onzent in het ver leden, maar ook tl-arns nc;.i in China
ls de maatschapp;J, ondanks alle politieke veranderirg, gegrondvest ~
00000000000000000000
op het fam1 lleverband. Da clan-gedachte 1s daar geen ver leden t!jd
geworden, doch bestaat sedert duizenden jaren steeds voort en geen
Vraagt dus de vorige geslachten, en tekent op wat
anwentelirg kan haar verstoren.
11
De rust die de zonen van het "hemelse r,Yk kenmerkt en h.!n afkeer
1-unne vaderen verzameld hebben, want zelf ztin w1J
van de westerse beectavirg is voortgekomen uit deze 11 fam1 liäneerst van gisteren. en weten niets.
neatscrapplJ" .
Ook Schot land kent neg z!)i 11 clan 1s 11 • En wat zien we daar ? Ook
Job. 8 8-9.
een gemoedel!jke rust, die de Schot nu eenmaal oodersche~dt van de

l

f
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Wanneer men ergens lid van is verwacht
men dat er ook iets gedaan wordt. Nu kan
een grote organisatie altijd meer doen dan
een kleine en· ondanks het feit dat wij de
grootste famiJj.e-gemeenschap in Nederland ··
vormen, kunnen we nog niet bieden wat wij
en de familieleden graag zou.den willen.
Toch menen we dat voor het geld dat gegeven wordt -·f.7.- per jaar, met inbegrip
V&n de Nijdamstra tynge öf f,1,- per jaar
zonder de tynge - meer bieden dan we eigenlijk kunnen doen,
Ten eerste leveren VéJ de Nijc.amstra tynge
van meer dan 100 pag. per jaar. Met 170
(. abonné's hierop, dus voor ong. f.1000,aan in..1l:omsten moet het blad geleverd worden. Beseft U wel hoe moeilijk è,i t is ?
Hoeveel uren daaraan besteed moeten wor~
den? Doch dan is voor die duizend gulden
ook nog een paar honderd gulden inbegrepen
die aan genealogisch onderzoek worden besteed l In uren en materiaal gerekend komen wij enkele
h o n d e r d e n te
kort .1
~a, .dat genealogische onderzoek kost ook
tijd, Hoe moeilijk is het om de oud-rechterlijke archivalia te raadplegen over zo'n
ui tgestrek'o gebied als de Nij dam' s. woonachtig waren. Hoe uitgebreid wordt reeds
die stamboom en hoeveel zal deze nog gaan
groeien ! Welk een werk komt hier nog om
de hoek kijken betr. de laatste honderd
jaar !
Ten tweede hebben we nog ons.mededelingenblad, eveneens als de Tynge om de twee
maanden verschijnende en toegezonden aan
alle leden-adressen. Dit moet da'a zes maal
pe·r jaar van die e n e gulden dontttie,
Ten derde hebben we onze jaarlijkse familie
dag. Drie zijn er nu gewee.st en de ··rierde
hopen wij in 1955 te houden. Deze famili.edagen werden resp. door 225, 100 en 125
:personen bezocht. :::n 1955 verwachten we
te Grouw echter me9r dan 250 personen.
Ten vierde hebben we onze familieavonden
in verscheidene plaatsen. Al loopt het
gebodene sterk ui teen en zijn we hot OYer
de vormen van deze avonden nog niet geheel eens, de convocaties, zaalhuur en het

e ·H

0

•

0

0

Ten vijfde hebben we ook nog een administratie die bijgehouden moet worden en verzet
d.e penningmeester bergen vol werk ani dè
gelden van al die familieleden binnen te
halen. Om deze. penningmeester mogen. de
familieleden wel wat meer denlrnnl
··.
Verder zijn er tientallen kleinere werkzaamheden en moeten er nog vele nieuwe
ta.ken aan worden toegevoegd.
In vijf jaren hebben we bereikt dat door
honderden kennis is genomen van hun eigen
afstamming, de familieband nauwer werd
aangehaald en we hlólbben daardoor en door
de Tynge de familieleden vele aangename
ui'.en verschaft.
Doch meer staat er nog programma. De Nij-damstra-film. het vormen van kleine toneelclubs wa~r dit mogelijk is, intensivering van de activiteit in de afdelingen
en nauwer contact met de Amerikaanse
Wynia 1 s.
De- film zal deze winter vertoond worden.
Vele foto 1 s van de laatste familiedag zullen op de famili·eavonden circuleren. Het
zullen pracht avonden worden, waar dan
tevens een overzicht zal worden gegeven
van het afstammingsonderzoek in de prak-.
tijk.
Tenslotte moeten alle ideelin en program-ma 1 s niet van het bestuur uitgaan, doch
ook van de leden zelf. We willen graag
meer bieden en kunnen dit ook wanneer de
fil'1ancilile middelen groter en ruimer zijn.
Daarvoor is slechts één oplossing'.
STEEDS lVIEER FAMILIELEDEN BINNEN DE NIJD.AMSTRA-RIJEN ! !
0000000000000000

Mens is slechts hij, die verleden en
toekomst levend in zijn hart draagt want hij alleen staat boven het uur; dat
heden heet !
Goethe
00000000000000000
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WILLEM WILLEMS DE JCNGE
tr. erg, 1615 Grouw
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MEIJNERT WILLEMS
tr. erg. 1665
JISK JANS

GERBEN WILLEMS
tr. erg, 1655 Grouw
TRIJNTIE SYTZES

SIJE WILLEMS
tr. a. AFFKE JENTJES
tr, b, 1660 Idaardoradeel
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WILLEM GE RBENS
tr , 1663 Grouw
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tr,
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SIJE JENTJES
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MEIJNERT WILLEMS
tr. "'9· 1620
TETH fEERES
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ABE MEIJNERTS
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SIJKE WILLEMS
tr. org, 1610
LIELWE Dil.MES

ANTIE WILLEMS, tr. I
.
1602 Rauwerderhem ALBERT OUTGERS;
tr. II 1621,Rauwerderhem BOTE JACCBS
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PIETER
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AAFKE
tr. 1648 Rauw .hem
SYBREN BIRDES

DOLWE LIELWES
tr, ong. 1635
FOCKEL DOLWES ALLIN3A.
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PIETER PIETERS
tr. 1684 Welsr~p
YTIE fEERKES
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sare rnzes

tr. 1678 Grouw
HILTJE GOSLIN3A

1

1

1

BOTE SYBRENS
tr. 1708 Deersum
YTIE TZYFCKES

LIELWE DOOWES .
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SYBREN BOT ES
tr. 1740
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DOlME UElMES
YDE LIEl.ll/Es
RUl.RD LIElMES
tr.1700 Witmarsum' tr. 1692
tr. 1692 Snoek
TJITSKE flOITIN'.JA GEEITTIE RINNE11TS OIELWKE RAARDA
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Ze vertelde verder. van twee anne oude
!Vrouwtjes, die in eeu klein huisje van
Mijn groo·Gmoeder was een
1 de liefdadigheid vre:cO.en onderhouden. De
oude boe:i:evi"'Ouw. Ik herinner mij haar 110 ,,. l oudjes kregen ech"Ger zoveel, omdat de
met een smetteloze witte kap op en een°
gehele familie het als een eer en plicht
paar blil:ikende gouden krullen. ~ s !l[icldags j bes?houwden hun wat te g·even. Van een
wanneer de huishoudelijke beslornmcrino·en
i kleine
groentenboer moest beslist gekocht
ö
1
..l.
l ..
..
voorb lJ waren~ g·ing zij i:n ha2,r g·rote lcau1er ~ worce11, vranv lJJ 1vas ee11 l{leinzoon van een.
zitten en daar b.aar do_o·hter (1n)ji1. r1108Qer) ~lialfzuster van l1aar g1"00.tmoec1er l ])e 1:i1en"
vroeg ;2;esto1"i/e11 1:1as, iivas ik: veel bij b.aar~ î .sen vraren arm e11 1viste11 yrellic11·b i1iet da-t,
alleen. Het goede mens is reeds overleden! de oude boerinno aog :familie van hun wasf
toen ik 10 jaar was, doch daar hetgeen
l maa~' orag-okeercl stond cle verwantschap wel'
zij mij vertel de mij tot op de dag van heden l vast !
is bijgebleven, moet het wel een diepe in·- j Ik weet dat ik eens uit school komend, ean
i

!
1

drµlc he bbe11 g·en1aakt,
Wa.~i~ver spralc d.e oude vrouvr ? Uit cle

~ 01.lë1. n1a:L111ot j o 11ad no..goJ.."o epe11 die n1Gt 0·e11

~ enm1er zij11 vai"lCe:ï.'l ging voorer1. ILoe i.vei. .d
aard der zaal'.: oYer het· verlede11 ~ vvaarin
ik: da?-~'Voor gestraft i Do.:G oucte m8.11netj o
:de ouderen zo_ gaame n1et 11un gedachten
~was g·ei:;rou~wcl g·ewoest 111et ee11 v:couvv 9 cl:i..o
.· vertoi:..ven. Zij was geboren. omstr. 1G25 en !naar mij läter bleek in de zev-ende era.ad .
als. zjj ·van h.0a1" grootoucler'S ve:chanlde
~ vex1.111·ant \IVB.;S q·" 1.Iijn g1 o·otrnoede-T .vd_st· ecii.teT
ging dat ov-iir lieden, clie. in 1745 geboren! niet dat Fennechien een achternicht was
ware110 Zo vfordt nu nog ii1 mijn herinnerin•" ~ vax1 11aa1" sclJ.oorunoeder o". Er1 ·zo ging l1ot
een tijdsruimte van twee eeuwen overbrûgd~ l door, Van de dokter tot cle arbeic1e~' aan
Wat ver.telde zij alzo? Van overvallen op ~toe stond de verwantsche,j) vast, .Het hele
eenzame huisjes, v 2,n :boeven die uit het ! doI'.P was familie, want met 15 familienamen
bos of ov-er het vrater lcrfarnen~ van . .\.oor·, ~ vras cle namenvoorraad uitgeput s
ouclei•s à.ie als verveonclers uit Friesland izo werd mij reeds in mijn prille ,jeugd cle
waren gekomen, van kinderen die vluchttenl idee der verbondenheicl bijgebracht. IIier
vo.pá: ruarslcrar11ers e11 blaaspoep 811 hoe lîlGll ~ 10ivru11 de fo,milie ~gedacl1.te reeds tot uit··
veelal staande at als het druk ~as wel-- l drukking. Hier was sprake van een dorps·· (1
lee lang·e dag·en. ·er gemaal;::t moeSt8n ;vordm1 ~ fa.rnilie 0 Iîier vva1"e11 banden tussen Yerscl1i
e11 wat al nie·b:'.:·moer" I,:r:aar steeds eina.it:?··= ~ 1011a.e geslacb.ten g·es1noe_d. liier lcvvan1 dik·den de verhalen, waa1° zij de laatste e~w lwijls, ona.anks alle zuinigheid, soms zelfs
raakten, met een uiteenzettin,,. hoe alle @schrielheicl, de oucle hulpverlening doo:c
personen a.ie ex· in optTo.den n~;en en
~de stu.c;ge uiterlijl;~l1eicl· J1een1:ix·el:eno
nichten wa1•en, allemaal :familie.
Zo wercl een kind vertrouwd. (l"Gllla,dd met
Zo heri1111er ik: r11ij~ 11oe zjj sp1 alc over .een ~ zjjn fw1ilie e11 nog steeds l1.orc1en.lc il\:
nicht, die in liet 11 g·ro.te l1uis hier a~l1 ~ ~ danlcbaar do ure11, die ilc r.:1et g1..,oot111oeder
ter 11 l1e,d g·ev1oond 1 doch van vrie zjj niet
~ 11.eb cloo:;;c'eb1"acl'lt. ·Ilc de1ih: 1vel ce11s~
ïra,t
1neer viris·b in hoevei-·re liet frunilie 1vas.
~ zou zij O}Jgekelcen 11ebben van hctG·co11 Till
Wel hacl vacler verteJd, dat haar groot·"
~op pajüor staat en bij hnar slochts in clo
moeder fanilie was en zij van Zuiderhuis-· 1 herinnering loefde.
terv9e11 ( Surl1uis-Gc rveen) }(yfarnen • Het
~ 1-Ielaas dood. J/apiei" tegenovei" de leve11de
bleek mij dat hier een overlevering tot
,_~'_., traditie.
in de tiencle g1°aad was bewaard !
:
lîeef uit G1·onL1ge11.

!

1

i

1

J:IET

11AC-ESLAOHT

11 U U ll D

TIET's
Ye~olg

Vle,

·w Y T Z

E S

GEL T S

van 5e jaarg"ng, blz. 89.

T IET T E _ WIL L E ïvl s, scl-Up:9er en koopman, geb. 1753, overl. OlllBti'.
1790 1 tr. 8.10,1780 Oudega Sm. J- AH T J j"
II A l1 I Fi G- S
:1 A Jl In· G S l\i A
overl. 16.12.1798 Joure, dr. van Harine Tjitzes en Jantjen l'ie'rnrs.
Uit dit huwelijk;
1. Haring Tjitzes, g·eb. omstr. 1738, in 1799 nog in leven.

vr:r.

van Joha.:nnes Sipkes Botten1a e11 Fîantje :cïurlcs <l.e
1. Irantje, g·eb. 20.5.1790 Oldeboornc
2. G-epke, geb. Juni 1794 Oldeboorn;
3. Willem, volgt VIIdï
4. Johannes, volgt VIIe;

- (
"

-

WIL L E !-.: S
V 1 E 1l ll , veehouder, Q;eb. 1756 Vleerbosc.h, overL
l7.2.1s27 \Iarniahuizen 1 tr. 9.4.17s6 Olcloboorn S Y 'r S 1: E
Jo HA 1T HES
ll 0 T T El.IA, geb. 1761 Oldeboorn, overl. 17 .2.Hl30 Warniahuizen, dochter
AUKE

Z.ee~

ICi.11dexcn. ~

VIg,

W I L L E lvl S
N IJ D A M, veehouder, geb. 1767 Vle"rbosch,
overl. 29,6.1832 Ohleboorn, tr. 11.4.1791 Oldeboorn AAFKE
S I i' K jJ; S.
UJ.t dit huwelijk.
l. Willem, g·eb. 1797 Oldeboorn.

VIh..

E
W I 1 LE Ni S
NIJD A M, veehouder, geb. 1765 Vleerboach, tr.
recht. Ol"étebooi-n JAN s EN
;3 Y T- Z ES - ·L A·N ll S· i\1 A, dr. van
Sytze Tjeerds en 1'okj en Joha.·mes, Kinderen::
l. Sytze, ±'volgt VIIf !
2. Willem, volgt VIIg;
5. Sytze Postma, volgt VIIh.

VIi.

J EL ME ll
T IET T ES
V IS S E Ii. , geb. 1756, solrip1)e:i:, ovc:cl. 25.1.
1812 Grouw, tr. A ll T J E ki E I l: 'r E G • U_i'G dit huwolijlc;
l, '.l'ie·bte, volgt VIIi;
2,. Goye;
}. Li:pkje, tr. 2.3.1s16 Uting·.deel HcndI·ik Teedses Holtrop;
4. Tj:ti>sl~<>, tr. 23.'.).lBJ.6 Uting,dedBe:imardus Tooclses Holt:rn:p.

VIj.

G D E R T
T I B T T E s
1{ E S • lJi t d.i t ltuwel:ijl:.~

(

S Y ll ll E N

S Y T

.z

7 .9.1soo

v

s s

I

E ll, schi:p:Qer, tr. T

n

IJ H T J :1~

'r E A ..

l. Tiette, volgt VIIk.

vn:.

MELIS

JELM:i'JRS
VAN DER HO IJK , geb. 1770, tr; ).1.1790
Grouw G E R T J E
A R J E 11 S vim Grouw, Uit dit hmrel ijk:
1. Jelmer, volgt VII 1.

VIIa. GEHllEN JEL1ü:t:Rs
rr 7 -EJ·..iS'rRA 9 g·e -b " 1700, boeren.knecht, t:·: •
27.2.1817 Grouw GEES K E
F ll E E 11 K S , geb. 1737 Cornjum, dr. Vfül
Fre'erk BereiUls en Rinke Sjoerds.
..i..
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Fam1 l1eberichten Wyniê,

o- PR

0 E P I NG

! ! t tl l

Dager.en die iets te vorderen hebben va.n of schuldig z:yn aan
den b~edel van SYB R EN

F

-o

E K ES

den te Lutkewierum 21 November 1886,worden

W Y N I A , overle-

.

Getrouwd.te 1\litrrarsum, 27 Juli 1800
T HE UNI S L. W Y N I /\ , weduwnaar van Japke S,fynia
van Waaxens, en
SIMPKJEN J. T!EMERSMA ,weduwevan
Marten R, de Boer van Arum.
Eenige kenniegevirg.

verzocht hiervan

betali1'9 o] oi:gaaf te doen t~n kantore van den Nota~is H.Fenne-

Getrouwd:

M. W Y N I A

ma te Worrmels.

!-et bef-aagde. den Almachtige hedenmorgen an .2 uur van

beroepen Ff'Bdikant te ZeVenhoven en
M. HA G A
Sneek, 22 November 11383.

ons weg te nemen onze waurde Moeder en Behuwdmoeder

A

GRIETJE

SCHURENGA,

000000000000000000000000000

weduwe van JOH.J .WYNIA, na een kortstondige ziekte, in

de cuderdorn van 73 jaren en. 8 maanden,

.

DE NALATENSCHAP

Cubaard, den 14 Januari 1887.
JELLE J .INNIA
M.NAUTA4NN!A
P.0 .NAUTA.

~den

N IJ D /, M

morgen overleed te Baard onze waarde Vader en Be·

TIETE RUUROS WYNl/1,
in den ouderdan van b.JJ!a 85 jaren .
Leau\.'iarden en
...

Jl-'NbVeniber-·i887.
D .BONTEKOE,

S .BONIEKOE4~YNIA
M.J.DE BOER
H.A .DE BOER-l·IYNJI"
!...

1

Bevallen va,n een MEISJE.

S I ETS KE

~J

I E RS NA ,

Echl;genoot. van A G E \'J Y N I A
~!orrmels, 29 f1pril l~\88.
,,,

··~

'

.

Het heeft den Almachti"gen God beha<:gd van najne z~e WeJ
te r;emen mijn geliefde Echtgen'oot
P 0 P P E T H E U N 1 S W Y N I A,
1n den ouderdom van 43~Jaar,· na eene echtvereen1girg van
21 Jarer., ITI!:J nalatende 8 kinderen.
Lem:.,1·0, Staat Yowa (Noord-Amerika) , ..25 Mei 1888.
JOffl~NA U. BAKKER,
l·~ed. Poppe. T JJynia,

Kenntsg0virg aan Familie,

V.~ienden

IIIIlIIIllilillim!iTu~IIE1TIZIIillL.

'

11rm·,

I DZ E S

(

1658 - 1717 )

s

1

0

t .

Verdere an.der laatstgenoemde condividenten !Jders aandeel
élan. -i..e. w.j'.3en moet aargemerckt worden dat de derde i::art van
fjder der selver contignent is drie-duisent sas honda ses . en.
sesttç Carlgls •. 10 stvr. 7 penn., waar te neffens Sibbeltje
13otes NUdam an haar. beta lirge te er langen indesen met haar. onder
man gesterckt in betalirge dus heeft ontva03en le een eb.tie
tot· haar laste inven:f;.. ·met 21 tot v!lf hondert ,drie en sevel'fh:lgh.
Cargls en, een deselff hondert Cargls. wegens uitgifte of verminderirge van moeders goederen ontvangen volgens acte in 't
inventaris met nr. 34 mll.tsdien da verdere condividenten h:lar
tot het opbeuren van voors. obligatien stellen. als volmachten
in h:iar eigen sake 't regt der se !ver cederende. Aan welke genoegende1 soo hebben belooft haar na desen te.sullen reguleren en
elkariders affect te fl"estoron., waarvoor als mede voor kosten,
sch:lde en. interenten onder i:ant stellende al_le hem toebehorend,e.
goederen, mat submissie van den Hove van Fl'.'iesland en alle andey-:e
gerichten. ter instantie w~rden Tjerk Jet.zes.en ,Cornelis Clasen.: (_ __
van w!jdere curatele bedankt en ontsh:Ben. ToevertrOU\!l~en p:ith:"
comp:irante cum. ·fr. ,mll.tsgaders in conmisi:.. en ?eor. vertekent,
actum utsui:ra.
Jantie Makes
Idsert .Nydam

Tierck Jet.zes

Game lis Clases

Sibbeltie Botes

Ulbo ldzardi .

en Bekenden.

R ,R ingna Ida.

'

1-aden overleed zeer onverwacht· rn!Jn ge.lief.de Echtgenoot
AGE THEUNIS WYNIA
oud 4'3 jaren, rn!J na latende _6 k,inderen.
Wcmrne}.s 13 Juni 1889. S.S.\~IERSVlf~, WED. A.T JNNih.
1

BOTE

vervolg van ·p;ig, 26.

'1.iwdvader: den 1-leer

lyons

VAN
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0
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Aldebrand
Aldegrlm
. Alderlk
) Aldert
Ale, Alle F.
Aleida
Alar!k
Aletta
Alexander C1 .
Alexandra

Alexie G
Alfbad F,
Alfa~

.Alfger
Alfhard
Alfh!lda
Alfons
Alfred
Alfrlk
Alger
AU (arab,)

(

) Allee G,
Allda

Alkest" G,
· Alkwart
Al!ard
Al!ardlna
Al!agonda
Alma
Alman.

Almara
Almer
A!nund
Alof, Alef
Aloysius L.
Alphert
Alram·
Altbern F.

l'.'Bdder
sde :Wtr!)der
elfenspeer
elfensR_eer
elfenherd
elfenstr!Jdater
edelstrever
edelvrede
elfenr~k

edele speerdrager

t~d

I N

18eEEUW

0 E

1 7 4 .0

0

15.01.·jJ_Îranp

.
edelschitterende
edelschitterende
edelschttterende
edelschitterende
ltchtvriendin
licht.vriend
elfen-raacgeefeter
edelscn1tterende
elfen-tovenares
edelzwaard
edelbeschermer
r!Jk aan ade 1
edeli"arde
r!)k aan adel
van ede la hoeda:nJglle!d
r!)k· aan adel
edele
mannenredder
.mannenredster

P E R S

0

VIII.

goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~oo.oo~~
Albert
A.lberdtna
Albert
Albertina
Alb!na L.
Alb1nus L.
Albrade
A!brecht
Albruna

U I T O E

per

~an stavoren

en Fokke Annes van

Molk~ê..U~ r!Jden

schaats van Stavoren naar Enkh.11Zen-i.

!··

van zes jaar.

06.05. Verschenen vb.y uitg. Ferwerda te Lee1,.1warden: 11 Over hat d,.:~m:~~n.ziii~é~1 der laigen
van een nieuw geboren .kind" door B .Idema.
31.05. Kon!rg Frederik Willem I van Pruisen t. Frederik de Grote volgt hem op'•.
20 .10. Keizer Karel-:VI
Maria Theresia koning in van Bohemen en Horg:\!11'.'!::Je.
02.12. oe· lancirreters Ni~olai en F.Eles. krnten. opdracht. om: een grens~~heidirg tusse~Opsterland en SrnalUrgerland• te maken.
13.12. Konii"g Fredorik ver'laat Berliji--óm;zich bt:j z!Jn troar:en te voegen.

·+.

~

~

116.12. Het·:Pruisi'sche leger ru~t cnder leiding van
1
In ooi"l<!J met

11

Fr1tz 11 Selezie binnen en"

~s daarmede

Ooatenr!)k ofwel :e K:l:er van het H.Roomee R!Jk.

7

109.01. Kon1r9 Fred~rik. boze~. Óhlau. Sele2:ie bezet op Neisse, Gcg·lau en Brt.Ee na.
lrgenanen. · ·
" ·
·
. 09.03.
G<g!au

~ 09.04. In een hévige sMe"euwstorm wordt d8 slag ~ Molwetz gestreden. Zwaar b.evochten

,:i ~

O~te.hr!jkers.

overwinn1rg van d6 Pruisen çip de
22 ,05, Verdrag te Hymphenburg; Verbond tussen Frankr~k, SfSnje en' Beleran.

~
1

51.07. Beieren overr~pelt Passau .

04.08. ZwedeM verklaart de oorlOJ aan Rusland.
- 10.08. Gè~eraal. leQpold ven· Deásau' bez~ Breslau voor de Pruisen.
H:irlri6ver wordt-gedworgen af te Zten. van steunvarlènirg_aan
de FranSe
Pru1Sische legers ta 1f'eesloten;
11.09. Maria Theres1a krmt steun van de Horgaarse_
19.09. Saksen treedt tee tot het verdrag van NymphenbuflJ.
De Russen·
b!J
in. Finland.
~ 02.10. Beieren beZet Ltnz .·, .
.
09.10. K~irg Freder1k·s1u11. een verb.ond niet·Sak-s~ eii_B~teren.
26, Il, De Saksischè troepen bozetj;~ri. Praag .
19.12, Karel Albreèht van5'1ksen tot Konirg van Bohemen geruld!g~.

! o7.o9~
~
~
~

1

~"

ve~s'l~Sn _d~ ~wed~

Cos~r!lk.

dear·het: d.óor.

st~~den.

WilrnBrstrari~.

t
l
!
!~

verhevene
mannenrec:lst er
17 4 2
van ede la hoedanigheid
.. ·
.
.
.
de sterke
~ 00,01, Gen. Behrenklauw herovert OpfOr-Oostenr~k op de Be1eroe troef811 0
zwaardnoeder
19.01. Km11'9 11 Fr~tz~' bezoekt Oresde~·.
edelst-arke
~ 21.0l. Kcnlrg "Fr1tz" te Praag. Brünn' belegerd.
edelsterke
24.01, Karel Albreeht, Konlrg van Bohèmen te Frankfurt tot Katzer van. ho\ H,Roomso R~k
edelstr!)dster
gekozen.
voedster
"_!
__ 12.02. Karel Albrecht gekroond als Ketzer Karel VII.
··· \·.
edelman
17 .04. Reorganisatie van de Pruisische legers. Prins D1etr1ch v. AntaJ.t.. Maarschalk' Ven
docr adel beroemd
,__
scl'Merin de PCzr1ns vandLothadr1rgPren.bevelneb!abers.
edelbe"r.oemde
• 17.05. 0ostenr~ke~s btj ao 1av oer e uisen.vers gen.
·. edelbeschermer
-: 11.06. Wapenstl:Wt~nd Prulsen-Oostenr!Jk •
..edelwolf ·
~ 28.07. Vrede tUssen Pruisen en Oostenri1<. PrUiSen krtBt Opper-Selez1e en Glatz.
edelwiJ:te
25.08. Zweedse t~~-~n moeten zich te Helsinki aán de Russen overgeven.
edelvrede
~ 00.09. Opr!chUrg van fot Pragnatleko leger tegen Frankr~k.
edele raaf
-~ 05.10. Maarschalk v. Seckendorf narovert Beteren op de Oostenrtjkers._
edelbeer
105.12, De stadhouder van Friesland goeft Ged·, staten.~e!'lnis dat Z!'fl vrcuw zwarger ia en
( wordt vervolgd . )
~
verzoekt enige heren ~ de verlossirg presen·t" tO z.gi. voer contrOla.
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vervolg rede van Prof.Slijper•
;Dat juist op dit punt, het tragische· punt,
ions erbarmen met hetgeen zwak en ziek is,
De voorbeelden die de professor nciemt
~prof. Slijper vele aanvallen heeft gekost
zijn onaanvechtbaar en het is voorwaar
!vanwege zijn nuchter en zuiver wetensohappegeen aanlokkelijkbeeld dat hij ons·gee~
ili,iki betoog, is te begrijpen.
omtrent tandziekte, maagzweren, ·suiker- jnoch de prof. geeft ook hoop. Het .menselijk
ziekte en hartgebreken.·
.
.
. i'V'ernuft zal ons vermoedelijk uit de chaos
Dan komt de.aanval op de medi~che wet?n- jhelpen en dan komt spr. met het voorbeeld
schap. Het is betreurenswaardig da~ dit ~an de gemiddelde duur der soort. We hebben
g~beuren moest en toch kunnen we hier
hi,og ll
millioen jaren voor de boeg is z"n (2
,
•
'
niets tegen aanvoeren. Wanneer we enkel êt
lJ
m
d nk ·
h t f .t d t
"
j roost, waarmede deze vreesaanJagende en
188
aar . e ~n ':'an e
ei
a voor
0
~onmenslievende rede wordt be~indigd. Ware
de zuigelingen~terfte zeer groot wa~. en ~dit laatste deel der rede op alle g~bied
sl~chts de sterken ~~ hui:vbare l~eftJ,Jd be-jonaanvechtbaar, dan zou deze rede niet zo
reikten en thans VrJ,Jwel ieder kind, onge-fuel
ijl · "
t h t 10t d
h ·d
acht de zwakke consti tutie 1 in leven blijftlove~nf, \~r1' war:
e k
er men~ teib
·en ich
t
t d
. h t d . ,
2 m
iaen Jaren an ons nu nie
e··
~
weer VOOr ~1 ~n ' an is e
ui- waald in beroering brengen, kennende de mod?lJJk welke v~rzwakking van het mensdom ~el 'jkheden die zich vèèr die gevreesde
hier · plaats
vindt.
hl
· · zu11 en o f ·"'"nnen
'-·
rd oen."
t
.
"t
; ecenni.a
voo.
d
k d'
iep ragisch di te moe- 1
·
He t is an oo
ten cons:f;,ateren en ter zelfder tijd te we-lffet is wel zeer optimi tisch te geloven dat
tEP'> hoe bl:ij een vader en moeder zijn wan- .~de mens met zijn grote hersensubstantie en
neé~ ..hun in moeilijke omstandigheden opge-lzijn .andere onvolkomenheden de weg van andere
groei'de kindje in het leven blijft en hoe ~soorten zal volgen. Juist door onze geeste"
·p.et vertroeteld wordt om het toch maar
jlijke ontwildceling en onze andere onvolkomenzbyeel mogelijk te ·helpen en te gerieven. ?ieden zou .ik niet gaarne zo gerust durven
Hoe·'·zouden we ook. anders kunnen· dan dank-îzijn. als de professor.
·
baar ~ijn aan -deze i:vetenschap, die d i t fHet proces van de verzwakking gaat volgens
)llogelJJk ma:akte? Die ons met Gods hulp
jn:ijn bescheiden mening veel sneller da1; voor:-(
zoveel, leed bespaarde en dankbare vreugde\b,een, 'l'en eerste reeds door het verdw1Jn_en
·
gaf,?_ "_.jv-an genoemde zuigelingensterfte, Ten -tweede
Hoe afsohrlldcend -en koel zijn de woorden iz:ijn de selecterende epidemieën als dé pest,
van d~ bioloog, die hierin juist de kiem ~okken, cholera enz. nagenoeg bedwongen.
ziet van onnoemelijk veel groter leed. dat !Ten derde nemen steeds meer zwakkere merihet nageslacht van dez.e ouders beschoren Î sen aan de voortplanting deel. Ten vierde
.zal zijn en hoeveel geld en moei t13 gedaan zijn het juist de geestelijk of lichamelijk
zal moeten worden om deze ·nakomelingen- îonvolwaardigen die de meeste kinderen
schap in het leven te houd.én. én weer te lvoortbrengen, waartegenover de intelleotula-ten voortplanten om nO.g · g i:' o t e r
i elen en de verstandigen in het volk zich
leed te veroorzaken •• ·'
i afvragen: is er vrel toekomst voor mijn kinHier bot.st ons menszijn tegen ons zelf,
~deren. Juist deze verhouding maakt dat
Hier botsen cultuur en natuur op de felsti tegenover twe? kinderei;- uit normale gezoi;-de
"
·
r zal terwille van het i ouders, zes kinderen uit vaak onvolwaardige
WJJZG en geen onze
"
het zwakke ~ouders geboren worden ( b. v, woommgenbewoners
nageslacht hard kunnen ZlJn om
l alcoholisten zvmkzinnigen erfelijk belasten
wezentje niet te vertroetelen.
j
).
." '
'
) enz •
(wordt vervolgd)
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H. M I N K

Vooral door het afgraven van de ter:i;i te
;zich weer verder· zeewaarts heeft uitgebreid
Ezinge (Gr.) is het mogelijk geweest de ge- ~Caspar de Robles, stadhouder van de i'LO.
schi.edenis van deze nederzettingen te
]gewesten tijdens het Spaanse bewind ( 1573 overzien. Uit de grote, met veel overleg
!1576 ), heeft de waterstaatkundige toe-·
gebouwde huizen blijkt hun technische vaar- lstand belangrijk verbeterd o.a. door het
digl1eid, hun welvaart en vernuft. Ze had- !laten graven van het Kolonelsdiep. In 1575
den vee, wat overeenstemt met het uit Ro- (werd bij Harlingen op de waterscheiding een
meinse bronnen bekende feit, dat de Romei- \.monument voor De Robles opgericht, de z.g.
nen cie F:dezen schatting in huiden opleg- \ "Stiennen Man". Van de bevolking heeft hij
den. ]j.verse voorwerpen, welke bij het af- !veel tegenwerking ondervonden. Zo verhaalt
g1:aven te voorschijn. kwljJl!en, zoals benen
!men van hem hoe bij de ingelanden (ingeze)doobelstenen, weefkammen, schaatsen enz.
!tenen van een polder), die zich op. hun vrijkan men in het Fries Museum te Leeuwarden jbrieven beriepen, zou hebben toeg·.evoegd:
aan';reffen.
i"Haalt Uwe vrijbrieven voor de dag .en legt
Van deze heuveltjes treft men nog verschil--! ze op de oever tegen de zee aan, als ze
lende in Frieslancl aan. De hoogste liggen lhet allerverbolgenst is, indien ze de gol10 M, boven de zeospiegel en hebben soms
!ven kunnen afweren, zult gij vrijdom genieten
een opper<rlakte van 10 H.A •. Vele clorpen
l anders zult ge met de anderen moeten arbeiwerclcn later op deze vluchtheuvels gebouwcl.j den of betalen. 11
In Groningen noemt men ze wierden. Sommige i
plaatsnamen hebben .terp en wierde in hun
IW0];19JEN,
..
naam, bv. Slappeterp, Holwierde, Uitwiercle.look de Bataven, die de tegenwoordige Betuwe
Het ophogen van de terpen gebeurde behalve l - het eiland der Bataven - bevolkten:, haddoor aan·,roer van klei, ook voor een niet
l den gelijk de Friezen vluchtheuvels zg.
geri:!:g à.eel door de mest van het vee, wel- lW 0 e r d e n opgeworpen, w!J,ar zoals Ds.
lrn z.ich jaar in jaar uit opstapelde. Daar·- 1Heldring het uitdrukte in "Zijn wandelingen
om is to:>:pa:ude uiterst geschikt materiaal ! door de Betuwe", de Bataven tegen de vreseom onvruchtbare zandstreken te verbeteren, i lijke rivier bij de stormen des ·Wintl,rs. een
waa::door oalrijke terpen zijn verdwenen.
!veilige schuilplaats zochten. Als .11 de ri··
lvier" wordt bedoeld de Linge, dio. dit eiTERFENBOUW f{IJKT VOOR DIJKAANLEG.
j land over bijna zijn gehele lengte doorsnijdt•
Toen de vloeden hoger werden is men van
!Men
vindt daar ook tal van plaatsen, welke
4
vah ''de Woerd" . ·en .... de Hof" •
binnen uit dijken gaan aanleggen, welke
i d e naam dra.<l'en
~
hoe zwak aanvankelij)c ook, toch ru:nin of
prrLLEN.
mee:t· de om de terpen gelegen bouwlanden
,
.
. Zeeland _ op het eiland
bescher:mden. Langzamerhand werden de dij- jin de provincie
k
t.
vl:i:ed
ken s·0eeds verder zeewaarts verschoven.
~Walcheren·- treft m~n co. 11euve1 Jes,
' De Middelzee in Friesland bleef het langstjbergen, werv:en of hillen geheten, a~n.
· d e 12 e eeuw b egon 'Vroeger
beschouwde
onb e d lJ"lct , d o ol1 ree d s in
'
· ,
..men .ze als vluclnheuvels,
d
b · kt
o] t t
l'
bb
·
h
t·
d.
1
t
?Welke
slechts
in
t1Jden
van
d n~ze .'["
. c.•, 1
e s i en in e
ce
en
•
.
ht noo
t t·· ge
d l'Ui11clu
'~wer.d en. Later is men ec . er o.
e co
oostc:n V'111 Bolswa:l'.'tl" In de 13e eeuw
· -·· ·· · d.e opsl:r.· bbing
·
'si'
e
gekomen
dat
deze
heuvel
tJ
es
de
over·schJjYrG
reeds tot Leeuwarden g
· .·
?.
.
. ' ·
•
~··
~blijfselen ZlJn van vestingen, in (le 9e eeuw
te ".'lJ.n"'evo_derd. De overblJ,J;onde inham.
§ d r de ·Noormannen opgeworpen.
In Wormani ??.
·
.
.
.
·
heuvels aan..
werc. van 1505 - 1508 verkleind door de.
·
l'c.e.ring
·'
· t ou d e ·B l.,
· · dt , t el'WlJ"l . oo. ·1{'; die treft m.en precies dezelfde
lnpo
van ne
le.t13.l' neg cloor successievelijke inpoldering~
(wordt voortgezet)
de.r opw·.,,ss en het kleigebied van Friesland '
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Yn sté fan kaarten:
Mei bltdens· dcooe wy ty1'9e. fan
jonkje en bruorke

1e

.berte fan Us

HA R K E
H.Tj .Ntjdam
L.Nfjdam - v.L1nd6
Tjerk, Stekè en H!ndrek

Marknesse, -6 July.1954.
Ettenlaridsew'!.l 6.

j SNEEK, 16 Juli. Gesla'!Jd voor het Muloodiplcma:

R,Bargma te

~ BolsWard en J. _.W *1 n j a te Workum.
·
~SNEB<, 20 Juli: Huishoudschool Sneek -getuigschrift 2-jarlge
~ Primaire Cursus: L o 1 k j e ·~I ti h j a te Oppenhtlzen.
~DRACHTEN, 20 Juli: Voor middenstandsexamen slaagde S. ~I y n.j a
te Holwerd.
~ LEEL.llJARDEN, 21 Juli: Voor _eindexamen School voor scl'llepswerk-

i

~ tuigkundlgen (opleidirg A.M._verbooden aan de M.T .S. te Leeuwarden.)
~ sla.igde A. W tin ja. te Snikzwaag.

l OPF!Nfl.JIZEN, 28 Juli.: Gesla'(Jd voor praotuk diplcrna boekhQJden
ä van de Ned •. AS&OCiatie C, L. ~~ !) n ja alhier.
! LEELMARDEN, 4 Aug. Voor het examen hoofdaote slaagde P, W.U n•j a

-------------------~-----!
B U R G E R L IJ K E

tG Sl'llJ<zweag.
.
~ 1-EERENVEEN, 5 Aug. Voor het middenst.ands.-examen slaagde
~ H. N U d a m. te HaskerdUken.
.

S T. A N D •

~J'1MBRiTS2RADEEL: 4-10 Jul{; geboren: Gerben, zn. v. H.W.J::inja
en C.P~tna te OppenhuiZen.
DÜ'l!AWERSTAL 7-14 Juli: ondertrouwd: K.NUdam 27 j. te Midwolda
enJ.Bles, 25j. to Latt1weer.
W'IMl_RITSERADEEL 11-17 Juli:geboren: Johanna, dr. v. J.Calf en
.G .W~ja te Oppeiill.!1zcn.; 18-24 Juli: geboren: Gerlofke, dr.
~· L.Kl!jiiStra: en A-.Winia te Go'êaja,

~KERLAND ~3-29 Juli:

geboreri: Gerben Doede, zn. v. D.W.!:jnja
en Z .J .• de Boer te Jwre,
DONIAWERSTAL 28 Jul1-l8 Aug.: getrouwd: K.NUdam, 28 j. te
Midwolda en J.Bles, 25 j. te Latt1weer.
1-EERENVEEN 9.:.14 At.g. ondertr--ou.wd:··

HlT~:.Wielirga·- te· Hi-lv~sum-~- ~-·

en·S.W~hia te Heerenveen;

BAARDERADEEL Mei : geboren: Sape Cornelis, zn. v. E.Miedema
en H.N!Jdam.

SPORT.
URETERP;- 10 Aug.: De kaatselub Oerterp· hield ffiar tweede. leden
wedstr!Jd waaraan 9 FBrtUreri de0lnamen. Oerd6 wer<len" H 1 n n e
N i au w dam en A;Meirisma. ·

~ZWOLLE 6 Aug. Voor diplana A ràrmoruum en diplana B Karkcrgel, ··
j praotisch gede&lt.e, slaagde M°ej~ Au k j e N tl da m1 te

!w.:...dsend;
=

1AL LE R LE l

! Hl\AKSBERGEN,
~Cor

te._ Oude.i'aske,
OUDEHASKE, 23 A!-9,: B!) .de onder l.irge zwemwedstrijden van de,
zwemolub Nannaw!Jd werden de_ volgende pr!fi:en behaald:
25 m, -flChool~lag_- meisjes 8 tAn 9 _jaar: 2. J a n t j e
Wy.n)a.
25 m. schoolslag meisjes 10 t/m 12 j.: 2. Mat tie _Ba'(Jma In
N tJ dam in 33.2.sec.
htnderniswedstr-!jd 8 on_ 9 jaa_r: 1. F e t s c h e N.tJdamj

30 sec,; 3. R 1 m k j e

2.Doitzon Wynj~.
EXAMENS
ROORDAHUIZ\J'il, 14 Juli: Diplana'melllerscursus Lagere landbouwschool. Geslaagd:

S lJ e

N lJ dam

te Idaard met 183 pnt.

HEERENVEEN, 16 Juli: Geslaagd voor het getu!gsofrift Costuumcursus:

S j o u k j e W1 n i a

te Follega.

N .fi

2 Juli: ~lolvega 1 s 141nr;ierlkoor O.l.v.· de dirigent
da m. van Heerenveen behaaldaln het zaryconccurs

~een tweede pr!js in de afd. uitmuntendheid met 293 p"mten.
~ SCHAGEN, 3 Aug.": Tot l"X.l lP,:eurmeoster en opzic!rl:.er bfj de

l destructor 1n de keurirgskr1ng Schagen is benoemd

W. N 11 da m1

~ h.ili:;keunneester te Dokkum.
.,.r.:-.
IRNSL.Mr 19 ·Juli:·-.· Oe-,-;satha.- 11 0<;P{i.oor1Ct.e--F1ansum1: een :-van d.e.
~oudste boerder!Jen in Friesland, is door de eigenaar, de h~r
~ J .Lolkema, die thans in de Ver.Staten waait, verkocht; aan do
~ te;ioowoordigo bewroer, de hoor W. N .!j d a m •
~ {Op dit bericht kernen wo in een volgend 'nummer nader 1 ter1.9 ·) ·
~ JffiWERD, 25 Aug. In de tuin van Notariá N !j d a m werd !-et
~ openluchtspel 11 De klokken fan Jä--wert 11 "9f9ovoerd. ·Voor /.1.50

i

-~ kon het fUb liek het open luohi;spel b!iviooen,

~ oo.~:".:::,':'~== (

WEIDLM, · 13 Aug.: B!J de gehouden Vö~ksSpèleh wai in de afd.
heren Van· 15.-.25 jaar ·p, \IJ 1 n 1 a een tweede pr!Js-.

OUDEHASKE, ·16 At.f(.: Vobr het diPloma-zwerrme'n, 'uitgaande van
de zwemclub NanóewtJd, slaagde o.a~ R 1 'n s k j e N !j d a m

(

1

2 echoonk linkende namoo aangenomen:
1.
.

~~~~dT~:~~~esS ~ ~ ~

Jan Jans

aHoetc .r

Pa pa.

l~::~ L~:~:~: ~H:a:n~e~~:o~e~r
§

Lolke J<ins

O n. g e 1 u k •

~ Op 21 ~<J.n, 1756 was f--firmen Jans B ,r u y n 1 a v e r te DO~kum
~ een jagen van 12 jaar.
~ Willem.Christlanus ·cap o t. was iri het jaar 1734 een gevargene

1

van Dokkum.

0000000000000000000
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~Ambassadeurs,

i:aleis de Chaillot, Are de Trtanphe, Bots du Bcul.Oi)Ten Zuiden van "de Seine: da u_ntversitettsw.yk met de Sorbonne,
~het Palats du Luxeb_ourg (waar de eerste kamer zetelt). Hotel en de
Dan des In_valides !91•.af van Napolecn en militair museum), het
Paleis B~rbon (zetel.'Van de Nat. vergadering), de militaire aca~ domie, waarvoor aan het einde van een mooie boulevard de Etffel~ ne.

l

I. NAAR

PARIJS,

8.
Wil men tÓch iets Speciaals én p1~nts Zien iii Par~s, dan z!)n er
de 11 Folie$ Berg'ère11 aan de Rue Richer, het 11 Concert Miayoln .aan
de Î"ue i•Echiquier en het 11Casino de Par1sn aan de rue de ClictW.
Het gebodende daar staat op hcger peil en de.te wereldvermaarde
revues mtB_en dan van Neder làrids ~téndp...int bèkeken te vee i · naakt
laten zieii; Mt neemt niet Wei;J dat het hier an kunst en schocnheid
- gaat, "hetgeen van de nacht.Ciubs in de 019evirg van de Place Pigal• ( }e . njet .bei:aald gezegd kan Worden.·
DOch een_ bezoek aan de 11 Foliesn doen we op een andere avond, we
Zetten in dit late avonduur alles op alles an la03s de kortste en
vluchtste weg - ein dat is de rnet'ro - weer de rue du Bac te bereiken.
.
Wat men in Par!js ook moet zien dat is het- kamp van Jean Pa.u 1
Sartre. Zelf kunt U hem in de m1·dda9t1ren vaak aantreffen in de
café's aan Germaln des Prés. Ztn volge11figen· b1vakeren daar ook
met ongekamde large baren, mannen ln·rokken en vr.Ouwen in cnchar-

1Par~s heeft vele bezlenswáardtgheden. Cngetw!tfeld ls de Franse
@hoofdstad r!jk aan hi.stor,ische monumenten.

Doch de meeste gebou-

~ wen dateren u;t. de- revolutie of de 11 Lodew!Jken-t!1d11 • Het ts vergane_glorte~ ~ent de Par:!:JZenaar die in het verleden zo vaak de stoot
,~ 9af tot de grootste gebeurstentssen in de geschiedenis; de
~ Par!jZenaar die onsterfel!jke roem oqjste op de shtgvelden van
~ Solferino, Friedr land etc., 1S ti'ans geen revolutionair en milt~ tair meer. H!j is de mens die leeft van de ene dag in de andere
en geen groots ver leden kan hem meer: tot. nieuwe daden dwingen.
~ Hij ziet de ondergarg van Z!in land mot onverschillige <:gen en onverstandel!1ke blik tEgemoet, z!Jn stem L!itbrergende op yolksver~ tegenwoordigers, die bE1:3er1ger ztn naar.de mir:ristersteek en het.
~daaraan verbonden pensioen .dan iets te doen.voer hun lan~. H!j
~ ziet zt;n, koloniën ver loran gaan ondanks de Overwinr.ring van 1945.
~ H!1 ziet z~ buurland en erfv~nd Duitsland herrtjzen en in de toe1- komst weer geroed an de leiding in Europa op zich te '"nemen. He"!;
i Frankr!:jk van heden voelt zich bedreigd tussen· ;de grootmachten
·
~ zonder zelf de moed te kunnen OFbrengen ani als hart van Euroi:e

l

i
1

~ ons oude we re lddee 1 te redden .
var.:t-_""" _ Ik ge'lgo-f·-da-t- de, r-olo,van .d~ Fran~r.tl~ ~~~lo:l_itg~. ~. pç.~1(1. ~e.t zal
·
·
- ·
~niet meer een nieuwe oorl03 of crisis kunnen doorstaan. Ee~ derde
~deel van het volk zal weigeren an tegen de Russen te vechten en
!-ei oude Parljs vindt men op hei sé~rre=-et'iand.- Oaar was 2000 jaar
geleden het kasteel van 'de .R~eii'!Élr'h· Op'· dit; kle1n·e ei land treft
~ mocht het ooit tot. oer leg komen, wal licht za 1 Farfjs dan. ten ondermen thans hoof.diak&lijk bekende geba.:rwen aan als de nNotre Oamen,
~gaan in een burgeroorlcg.
het prefectuur van Politie, het hotel Oieu. en het Palais du Justioe.~ Par!1s is de stad van de stakingen. De stad van het moede en moedeOver de Seine is het Hotel de Villa (stadh.iis}. Van hieruit dient
~ loze volk dat leeft in, da scbaduw v_an de lichtstad-glarie. Het
'ffleti eigenl;jk Par~ te leren kennen. Gaat men oostwaarts dan is er ~ is een volk dat leeft van sensatie, sport en loterU en geen intevr!1Wèl ·niets b!:î'-mders te zien. Het z~i1 de volksbuurten met hier
~rasse meer heeft voor verleden en toekansl:.. Het is het land zon.~der kinderen, het land van le]e boerder!jen, het land zender go_dsen daar een katholieke kerk. Daar 1s o.a. ook de Place de la
Bastille. De Bastille, waar dit plein de naam aan te danken
~dienst, zonder ideaal. Het land van f'aat tE1:3en Russen, Amerikanen
heeft, werd gebouwd in 1379 en V(as een fort met acht torens. In
~of Duitsers. 1-hl· is .het. land .van de drank. Daarin zoekt do Fransde 17e eeuw werd.het de beruchte staatsgevargenis. Op 14 Juli
man Z!1n heil om de moetlajkheden te overwinnen ••.•••

mante ~ITtD:läis'/ f-et ·-1s···een·
de geest· van onze eeuw"

.(

1
i toren.

'anlà:kel'OZe--v-er:t-~~~// éen..beeld

i

J

1700 bestormde het woedende volk de gevargenis met a1s gevolg de
anwenteling, die één der grootste. in de gesch1eden1a genoemd kan
worden. Helaas is de Bastille zelf verdwenen, doch men staat daar
neg op historische grond .
Ten noorden van het stadhuis vindt men de nationale archieven van
Frankr~k. Neg verder noordwaarts is de Place de la Rep..iblique.
Verder noordwaarts liggen de stations Gare du Nord en Gare cL Est,
Ten westen daarvan ligt Montmartre. Da bezienswaardigheden van
Par!lS liggen meest in de weste]41ke helft ten noorden en zuiden van
de Seine. Daar vindt men hot wereldberoemde Louvre, de Tuiler1oijn,
fiat Kon.i:aleis, de Op;ira, de Eglise de la Madelatno (een 1n Griekse st~l oi:getrokken kerk ) , het pa l.eiS van de i=resident~ he~
Grand Palais, het Pet1t Palais, het Theater Marigny, TheatrEi des

i

D1t Part)s dat duizenden gaan zien andat het een centrum van nacht{ leven· is, kon ein moest de stimulans Z1J1 vo·cr een Europese redding.
Helaas ontbreekt het' in deze dagen aan een Bcnai:arte, een Lafayette
~ of een Briand. De Villa Lumieres die zo wonderl!jk in de oorlcg

!

1gespaard werd

, is bevrtjd, doch de bevrtjders Z!)'l te zwak geweest

~ an hun land naar een nieuwe toekomst te voeren .• De Gau1le, de
~ man, die duizenden als hun redder zagen, wordt ook reeds weer

! verstrikt in da netten van corrupt;ie en lamlendigheid. En nie1mand in Frankrt"k weet bltjkbaar de juiste WE1:3 tn te slaan .•••
~ ( Dit werd geschreven in Augustus 1952 . Vee 1 is er sedert dien
~ niet veranderd ! )
; wordt voortgezet.
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DRENTE.

Oranjew!)k 7, Coevorden.

59. A.NUdam Uzn., Hoofdweg~ 1, Eolde.
83. Mevr.J.N!Jdam-Groeneveld, Westerhorn 7, Eelde.

~ 325. Mevr .A .N!Jdam-Stegers, Vindicatstr:-aat lla, Gron1rgen.

i 329. Joh.N!jcia'm, R!jnstraat 32b, Grón1rgen.

~ 330. Mevr.G,de Vriea-N!Jdam, A.P.Fokker.straat 47, Gronirgan.

~ 331. Mevr.D.Tholen-0.t;Jk, Coehoornsirgel 19, Gronirgen.
~ 383. Mevr.J .Mulder-N-!)da.m, Soerabajastraat ·15a, Gronirgen.
89. A.N~dam Pzn" Hoofdweg 31, Eelde,
Ê 440. R.N!jdam, Jan Gouveneurstraat 16a, Gronirgen,
92. A.N.!Jdam, Westerh6rn 7, Eelde.
~ 444. Mevr .H.N!1dam-Sm1t, Faterswoldseweg 132b, Groni1'9en.
176. Mevr.J.van Es-Hofman, Eekhoornstraat 38, Eelde.
~ 455. Mevr .W .Nljdam-Spekrmn, Zuiderdiep 14& 1 Grooirgen.
177. R.van Es, Eekhoornsstraat 38, Eelde.
~ 139. G .N~am, R!Jksstraatweg 23, GI1rrmen.
281. Mevr.H.v.d.Es-N!Jdam, Hoofdw<g 36, Eelde.
~ 73. H.N!7Jain Jr., Westerdrift 115, Haren
282. Mevr .A .Kamps-v ,d.Ee, Hoofdweg 36, Eelde.
~ 77. R.N!jdam, Hoornsed:(Jk 11, Haren.
ro. Mevr.M.v.d.Es-N!Jdam, ·Koster!)<eg 20, Eelde.
~ 78, Joh .Ntjdam, Hoornsed!Jk 17, !-aren.
ITT. H.N!Jdam, Zevenhuizerweg 31, Eelde.
90. K.N!}da111, Lutsborgw03 15, Haren.
154 . Mevr .R . Visser-V leer, Kanaa 1 A 118, Errrnererfscheidenveen •
~ 91. H.N:gdam, Lutsborgweg 15, Haren.
20. H.L.N.ydam, van 1-h.melstr. 54a, Gron1rgen.
~ 138. S .N!jdam, Hoornsedijk 3, Haren •
60. A.N.ydam, Vind1catstraat lla, Gronirgen.
~ 289. Mavr.N.!Jdam-Lbels, Hoornsed!jk ll, !-aren.
61. J .N!jdam, Zuiderdiep 14&, Gronirgen.
~ 421. Mevr.H.Ellens-N!jdam, ÎL"indorp 67, !-aren.
62. Andr. N!jdam, Paterswoldseweg 132b, ·Groningen.
\ 425. Mevr .M ,We$ter!-u1s-N!)darR, Kerkstraat 122, Hocgezand.
65. Mevr .L, ter Laano.N-1jdam, Bedumerweg 132, Groningen·
i-284. Mevr .G .Bo lt-N.!Jdam, l3 37, Niehove.
71. H.N:!:jdam Jr., Batav1astraat ~8, Groningen.
~ 454. R.Bolt, B 37, Niehove.
72. H.N.tjdam, Gratemastraat 12, Gronirgen.
~ 151 G .Nfjdam, Bossirgel 1, Opende-Zuid.
115. Zr.T.Benes, Diaconessenhuis, Groningen.
j 75. H;N!)dam;· VerliBoterdyk·6-;'--Paierswold6-~
136. Mevr .G .v .d .Zee-Visser, S luiskade la, Gr011ngen ·
76. G .J .N!1dam 1 Hoofdweg 292, Paterswolde.
186, Mevr .A .Keizer-N!Jdam, Nieuwe Bleekerstraat, Gronirgen.
~ 82. -Mevr.H,Brinks-van Es, Koster!1weg 22, Paterswolde.
188. O.J.Freese, Nw.Kljk in 1t Jatstraat 57b, Gronirgen.
~ 84, Mev~.B.Veenh.l1s-NUoam 1 Hoofdw03 .199, Fàterswolde,
189. Mej .T J~oortrran, Oostersingel 2la, Gronirgen.
~ 135. Mevr.A.Helder-Visser, Meerwe] 231_, Patwerswolde,
190. Mevr .G .z .N!1dam-6arkh.lis, v. !-Bmelstraat 54a, Groningen·
~ 161. Mevr.A.Rozema-Bou'l'lman, Novastraat 3,. Paterswolde,
192, M.A .N+Jdam, Alb. Agnesstraat &., Gronirgen ·
'
217. Movr.T .NUdem-Albor-ts, Hoofdwog 292, Paterswolde.
193. Mevr.R.H.Nfldam-Bloksma, Alb. Agnesstraat &, Gronirgen.
~ 219. P.Brinks, KosterfjWeg 22, Paterswolde. .
·
194. Mevr. B.N!"jdam-Pol, Gratemastraat 12, Groningen.
j 220. Mej .R .Nt.jdam, Vennestraat 9, Paterswolde.
263. J.C.Evenl-uis, SC111iuegarg, Gronirgen.
~ 218. A.Visser, Meerweg 235; Paterswolde.
264. Mevr.G.Postma-Evenhuis 1 Koolstraat 2la, Gronirgen.
12. M.Vleer, Hoofdkade 22, Ter Apel.
265. Mevr .G .Straatrran~veni'uis, van Speyckstraa~ 45, Gronirgen • ~ 149. Mej.K.Vleer, Hoofdkade 22, Ter Apel.
266. Mevr.W.A.Hanan-Evenl-uis, Damsterdiep 176, Gronirgen ·
~229. G.Vleer, Hoofdkade 22, Ter Af,el.
279. E.H.D!jk, Coehoornsirgel 19 1 Gronirgen.
. ~230. Mej.W.Vleer, Hoofdkade 22, Ter Apel.
283. s·.Postma, K'oolstraat 2la, Groningen.
~ 231. A .J .Vleer, Hoofdkade 22, Ter i~pel.
2ffl. Mevr .I .D!jk-Breeden, Coehoornsing.el 19, Groni1'9en ·
l232. J.A.Vloer, Hoofdkado 22, Ter Apel.
288. Mej.! .D!jk, Bachkade 2, Gronlrgen.
~233 •.Mevr.K.Vleer-Stolt, Hoofdkade 22, Tor Apel.
292. A.N!1dam, Moesstraat 28, Gronlrgen.
~234. Mevr.YJlachtmeester-Vleer, Konirgstraat 67 1 , Ter Apel.
294. G .N:gdam, Semarargstraat 45b, Gronirgen.
~·166. G.Ferwerda, H.liz1rgawE9 5, UitÎ"l.lizen.
295. H.N!Jdam, Reinwtstraat 2, Groni1"9en.
332, Mevr .G ,Pieternan-D!jk, Hoofdstra:at /1 61, Uiti'uiZen ·
296, Mevr .Wed ..H.N!)dam, Nw .EbbinJe.straat 30a, Gronirgen •
~ 183. Mevr .0 ,Smit-N!jdam, Hoofdweg 152, Uith.lizermeeden.
297. E .Nljdam, Oosterweg 33a, Gronirgen.
~312. Mevr.H.Smit-N~am,, Hoofdweg 152, Uith.iizenneeden.
299. A.N~am, Voorm.Kle1npoortjo 11, Gronirgen.
431. E .Koopnans, Gan. secretaris, Vries·
-·
301. E.L.van der Veen, Parkweg: 35, Gronirgen.
~ 445. A .N!jdam, Oudew03 66, We$terhroek.
303. L .G .Boerh:i.ve, J .C.Kapl.einlaan 29, Gronirgen.
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313. H.N!Jdam, Voorm.Kleinpoortje l9a, Gron1rgen.
314. Mevr.E.N!jdam-Klaass~s, Voorm.Kle~npo~tje 19~, Gron1rgen.
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169. E.Vleer, 11, Beers.
170. Mevr .S .Hoida-Boersma, 1'Ri'91a-etate11 , Blessum·
67.
173.
385.
277,

.(

Joh .Nljdam, 54, Cornjum.
W.N~dam, 54a, Cornjum.
Mevr.P.Agema4·Jynia, Statia'ISWtfl 18, Dokkum.
Mevr.J .Veenstra-N~m, Ellrg .Wutteweg 96, Drachten·

7. Jac.Vleer, 26~ 1 Dronrljp.
152. J .N!jdam Jaczn ., Leeuwarderwi:g 41, Franeker·
184. Mevr .I .Siebirga-Njjdam, Goutum.
66. H.H.N~dam, Hofland 71, Grouw.
96. Mevr .A .Ntjdam-P!Jl, Stattaiswa] 28, Grouw•
1. W.Tsj.Vleer, 11 0p Honk 11 , Hardegarijp.
164. Mevr .E .Vleer-Jagerrran, 11 0p Honk", HaN'.k9ar!jp.
4)2. Mevr .Wed .W!'jnia, Franekertrekweg 32, 1-Brlirgen •
28.
117.
351.
8.

H.T j .N\)dam, 19, Idaard.
Tsj .H .N!Jdam, 30a, Idaard.
Mej .J .W-!:!n1a, 22, Klooster-Lidlum.
H.Nljdam,. Robert Kochstraat 21, Leeuwarden·

~ :5· 5.NHC1arr, Achtor dei Hovon 248, Leeuwarden·

~ 408. J.W!jnta 1 242, Tzurman.im.

~ 409. HJJt1n1a 1 Oosterw~ 7, Tzummarum.
1262. Mevr.E.P.N!jdam, Talma-hoeve, Veenwouden.

1"'""
~

==-'""

Mevr, J .NtJdam, Welgelegen, Akkrum •.
Mevr .W .Bangme-Jansme, A 40, AkkrY11.
S.van der Le!j, 32, Akmar!jp.
Mevr .E .~J!)1ia, Hid Herostreat 41, Bol.sword.
H.K .Wtjnia, St .Jansstraat 2, Bolsward.
Mevr.Tj.v.d. Brug-W~nia, 25, Cubaard.
i 432. U.M.Wten1a, 33, Don1aga.

16.
102 .
~ 33.
399.
~ 410.

l

!

1407.
f 433. Mevr.G .Scheanstra-Wienia,

29, Doniaga.

~ 247. P .L .N~dam, ltjeterbesstreat 24, Emneloord.

1 443.

99
100.'
110.
150.
208.
209.
207.
211.
212.
258.
259.
Z60.

L.Miedema, Molenstraat 1, Leeuwarden.
J.J.Heins, Vo~rstreek 45, Leeuwarden.
A Jl~ljdam, Koekoekstraat 12, Leeuwarden
T.N:!:Jdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden.
J .N!'Jdam, Fr~ns 1-b lsstraat 5, Leeuwarden·
J .van Geldet'en, Abirgastraat 14, Leeuwarden·
M~~r .·J .van G-elder-en-NUdam, Abtrgastr,-aat 14, Leeuwarden•

261.
304.
305.
343,

j.N!Jdam, Tulpenburg 19 1 Leeuwarden.
Zr.J.Vleer, Noordersirgel 88, Leeuwarden·
Zr: J .N!Jdam, Noordersirgel 88, Leeuwarden•
Mevr .G .Foenstra...ltlynia, Acht.er Landbuurt 10, Leeuwarden.

344,
345.
333.
356.
38).

W.Feenstr~. Achter Landbuurt 10 1 Leeuwarden•
B .Fee~tra, Achter Landbuurt 10, Leeuward~ •
Mevr.G.!-ains-8m1d, Voerstreek 45, Leeuwarde~.
Movr .J .Ypna....\4.!jnia, H..iizerner laan 10, Leeuwarden·
Mevr.A.Jilderda-Efdee, Noordvliet 235, Le~warden.

41~
0

•

31. J.S.N!jdam, 2, Teerns.

~ 118. Mevr .S .NUcJam-Overdij<, 2, Teerns •
j 320. S.N~dam, 2, Teems.

Mevr.M.de J011.:]...ldienia, 24, Eesterga',
de Brug 43, Foll<;:Ja.
Mej.Y.N:t)dam, Pretoriastraat 12, Leeuwarden.
~ 361. J.P.Winia, 47, Foll~a.
Mevr.A.de J-Org-Boersma, Pieter de Hocghstr. 36, l.o~··~ 450. A..Winia, 11, Follega.
D.de Jorg, Pieter de Hocghstr. 36, Leeuwarden.
451. Mevr .F ·;van Zandbergen-Winia, 11, Folle;;a,
Mevr.M.H.Nijdam-Nyholt, Rober'I> Kocretraat 21, U.euwarden·
~ 452. A.S.Winia 1 43, Follega.
Mevr .E .N!Jdam-Ho.ynatzki. Acht.er-de -Hoven- 248, -heeuv,iarden •·- l 453. S.P.M.W1n1a, 43, Follega.
Mevr .T .Scffit--N!'jdam, S ,de Vltsgerstraat 20, Leeuwarden·
~ 357. Jac. W:Jjlia, 32, Gauw.

z7. C.• Ntjdam, Enrnakade 78, Leeuwarden·

.{

,

77 -

Î 349. M.P.~Jin!a, B~

i

~ 358. Lolke W!jnta, 32, Gauw.
~ 374. Mavr. J.van Netten-Wyn1a, Scfuttirg Zill, .Heeg.

~ 415. U.R.W~ia, Schan~ 64, Heerenveen.
~ 246. Mevr .P .de Boer-N1:1dam, 110, St .Jol-annesga.
~ 448. ·Mevr .E .Nauta-1-'lienta, Jutr!jp.
~ 359. Mevr;P.Kuyper-W!jnta, Zwarteweg 81 JKcudJm,
396. Mevr .A .de Vrtes-Wtjnia, Statimsweg 15, Koud.im •
~ 10. P.Y.van den Bosch, Polle 8, Loomer.
~ 97. Mevr.K. van den Bosch-Boersma, Pol~ 8, Lerrmer.
~ 98. B.van den Bosch, Polle 8, Lermler,
~ 348. A .M.W1en1a, Hotel "de ~~ildeman 11 , L€11Y11er.
~ 442. Mevr .E ,W1en1a-Doove, R:~1ksstraatw03, Lerrmar ·
~ 449. Mevr.G.de Hoop-W1en1a, Rjjks.straatweg, Lemner.
~ 21. Mevr.U.Bosma-N!Jdam, Driehoek 115, Lipp;inhuizen.

i

j

f

251. W.H.N~dam, Vaart 268, Lippenruizen.

381. Mevr.A.Nljdqm-van Tuinen, Cooroher'tstraat 12, Leeu~-

~

29. H.Tj.N~m, Ettenlandsew<;:J 6, Markenesse.
63.. Mevr.l.Ntjdam-van Linde, Ettenlandsewe_j 6, Markenesse.

387. U.Wynia, Tynjedt]k 60h, Leeuwarden•
ll. Mevr.T .de SwartJJloer, 14, Marssum.

j

43. H.C.Ni]dam, 58, Nieuwebrug.

1101. S,de. Swart, 14, fvlarssum.
335. G.van Essen, Straatweg 359, Marssum.
336" Mevr .van Essen, Straatwe.:i 359, Marssum.
346. Mevr.J.de Jorg-'IJUnia, Yp:i!)sirg•l 8, RUp:irkerk.
347. M.J,Wyn!e, Toutenburg 19, R\jp:irkerk.
400. Mevr,Trava1 lle-W:t]nia, Sexbierum•

~ 278. L.N~dam, St .Nicolaa<;:Ja.

j

420. H.IJntema, B 68, Nieuweschoot.

~ 435. P.M.W1en1a, Nijeholtpade.

~ 241. P .K .Nijdam, C 298, Oldeboorn.
[ 321. Mevr.J.van der Krieke-Vleer, Warniah.lizen, Oldeboorn.

1334. Mevr .IJkeme-Nljdam, Kerkstraat 47,

Oldeboorn·

-

7 8 -

436.
145.
13.
.398.

' 202. Th .N~dam, C 98, Ho<!Jkeppe l.
\ 167. J .N!Jdam, Tolakkerw<g 5"1, Maartensd!Jk.
447. Mevr.A.Verbeek-Wynia, Tielsestraat 5, Maurik.
~ 35. Joh.Vleer, D ffi,. Nuenen •
354. Mevr ,M .Andree-N!Jdam., 1-tirtenweg 'Z7, Oosterbeek .

Y.Wynia, 83, Oosterend.
A.van Randen, Derti&n- AP"ilstr. 20, Oosterwolde.
D.S.N!Jdam, 23, O~them.
_,.S.Crloosan-Wynia, 6" Oosthem.

~

1

~4. G .G ..Wynia,, 61, · Oppen1ilizen.

f 111. J.J.Ntidam, Nieuweweg 27

1 Renki.m.
= 52. J .F .N!Jdam, Dennenweg 7, Soest.
~ 236. Mevr.E.H.T .H.Groenheide...N-!:jdam, Tuindorp 78, Treebeek.
~ 274. A .Groenheide, Tuindorp 78, Treebeek.
254. W.Nuoom, Gildstraat 84, utrecht.
~ 269. _$.N.!)dam, G1 ldstraat 84, Ut.recht,

5. G.H.N!Jdám, Prinses-Wilhelminaw03 71, Oranjewwd.
216. ·Mevr .A .Dikkerboom-N!JcBrri, B 332, Oudehaske.
·276. St.H.NUdam, B 306, Oudeheska.
44 • W. P.N!Jdam, ~-, Rauwerd.
222. Mevr.J.-de Jor:g-N!Jdam, ·Eeuwige laan 176, Sct'armgootum.
352. Mevr :H •.BourOO.-Wynicl, 185; Scharnefloutum .
394. W.Wynia, Zuiderlaan 1, Schraard.
4. A.Vlee~, .Haririen Sytstr;;istr·. 18, Sneek.

42. A.N!Jdam, IJlsterkade 10, Sneek.

i

~

270. Mevr .:H.NrJdam-Hempenius, Gildstraat 84, lfürecfTt.
144. Mevr.J.G,J.van Walsum-te.n Ham, f\chl;er Kerkstraat 26,Veenendaal

i

·

~",~_ :"

70. K.T.NUdam, IJlsterkade 10, Sneek.

224. è,van der. Schoot Azn., Leeuwardarw03 63, Sneek.

47.
339.
355.
424.

Dr .F .E .N.!jdam, Belmont6laan 2a, Wagen1rgen,
Mej.J.O.H.Kaptein, Alg. Ziekenh..11s, Elinkstr. 1 Wintersw~.
Os .L.M.~Jynia, -Geref .predikant, Zevenhoven,
Mevr.D.Koekoek-Wynia, Panweg 36, Zeist.

391. K,G.Wynia, _E.Halber.tsmas~raat 60, Sneek.
392. W.Dantuma, l<loosterdwarsstraat· 21, Sneek.
393. Tj.~lynia, Napjusstraat 7b, Snoek.

'GEWEST

140. IJ. Beeksma, Terzool.

E.

243. H.G .Nieuwdam, 97, Ur~erp.
353. D.Tj.Wynia, 11Sm1n1a-state", Waaxen~.
239. P.Nt1dam, Hofkamp 269a, Wcnmels.
373, S.J.Wynia, \.'lildirgrelaan 7, Wons.
17. L .N.ydam Jr., Woudsend.
112. J .L.N~dam, Woudsend.
397. Mevr .T .T ~Osirga-Wynia 1 349, \.~oudsend.
306. O.N~dam, W,M.Oppedijkstraet- 19, IJlst.
307. J.N~dam, Galamagracht 64, IJlst.
309 .• D.NUdam, E<gracht 8, IJlst.

]
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27 1 Hilversum.

i

Y.N!jdam, Bergstraat 1, Amsterdam.
Mej.L.Bauchhenss, J~c.v.LenneJ=etr. ffi, Amsterdam.
Mevr .. N.!jdam-:2°.!Jlstra, Nig e llestraat sp. Amsterdam-N •
Mevr .R .van Doorneveld-Adam 1 Roelof t-brtstr. 7, Amsterdam.
Th .Nj)dam, Jac .Catskade 21, Amsterdam-IL
Mevr.S!l-!.Rieder-N.tïdam, Mosveld 19h, f1mstelrdam N.
G.Rieder, Mosveld 19h, Amsterdam-N.

337.
341.
430,
438.
437.
;~ 30.
168.
~ 34.

Moj .Y .B .l<aptein, Vecht.straat 93, flmster.dam-l.
Mej.C.E.Wynia, Nieuwe Doelenstr. 15, Amsterdam.
L.H.W)111a 1 Hondiusstraat 3 1 Amsterdam-W.
Mej .J .NUdam, van Baer leStr. Îl6 11 1 t1msterdam..Z .
Mevr. H.\riyn1a-Hornstra, Ag ernemnonstr. 1, l•mstordam..Z •
D.N!Jdam, .Dijkw<g 94, AnciUl<-0.
G.Nudam, D~l<w<g 32, /;nd~k-0.
S.J.Nt)dam, \iilhelminalnan 5, Bergen

~
~
~

1
0
f

439.

b!I

J.R.N~m,

Wilhelminalaan 5, Bergen.

f 171 . Mevr.R.de Groot-NtJdam, Mient 59, Castricum.
~

~
~
~
Tiel. ~
~
]

G.A .N.J:jdam, 1:1-.llize SeYJargu, Dellenweg 46, Epe.
E ,J .Wyn1a, 11 Hu1ze 1..Jellefl1er11 , Horsterweg 133, Ermelo.
P.H.N.ydam, Vliet.laan 64, Gorinchem.
Mevr .M .E .V leer-de Beer, Kon ..Wi lhelminaweg 329, Groenekan.
201. A.N~d3.m, Schaesbergerweg 165, Heerlen.
116. Mevr.E.L.C.Pfaeltzer-Janssen, 1,r~agnerlaan 1, Hilversum.
~Jittstraat

- 122.
~ 124.
~ 131.
~ 141.
242.
] 271.
200.

~

J .Muysert, Heugerstraat. 6, Brunssu~.
Jac.Vleer, Joh.S1nthenstraat 61, Deventer.
Mevr .A .Vleer-v .Goesen, Jac .S1nthenst.raat 61, DevEinter.
H.Wynia, C 23, Emmen, Dalfsen.
S.L.trJynin, C 23, Emmen, Dalfsen.

244. C.O.Pollirg 1 Joh. de

~: ~~~~~~~·~~;: 1~~:;~::t~:~\~:~;:i,~:~erdem-l •

i

Mej .M .Eekma, Grotestraat 77 1 A.lmelo •.
Mevr.O.Kapbein-Vleer, 2e Beukenlaan ·6, Ai::eldoorn.
H.J .Kaptein, 2e Beukenlaan ·6, Apeldoorn.
Mej.A.Kapbein, 2e Beukenlaan. 6, ApeJdoorn,
125. K.N!Jdam, Landstraat 41, Bussum.
127. Mevr .K .N.J:jdam, Landsträat 41, BusSum.
272. Mevr .G .E..'H.Muysert-N.ydam, Heu:.:Jerstraat 6, Brunssum.

249.
34J.
2.
235.

26. C.J .N!1dam,· Oof'Bestraat 15 11 , /:1msterdam-Z.

68. D.C.Nijdam, Hemonylaan 17 bov., f1msterdam-Z.

MIDDEN-NEDERLAND

375. Mevr .R .van Floreste1n-l~yn1a, Ooi_str.aat 6, Echteld
175 . Mevr ,J •ten 1-bm.-N!jdam, Fischerstraat 14, Ede .

HOLLAND.

3. H.N!Jdam Lzn., van Everdingenstr. 1, Alkmaar.

-:":!

'.48.
322.
323.
324.

273.
25.
121.
418.
419.

NOORD-

@.

24. P.S.NucJam, Stuyvesantstr. 7&.w., Haarlem •.
275.
411.
370.
32.
37.

W.NUdam, Kloosterstraat 95, ftlarlan.
J.J.L.arrme.Jr., Marsstraat 14, liiarlem.
H.W:!)'lia, Duinweg 146, Huisduinen, Den-Helder-.
/1 .N!jdam, Koepoortsweg 75, Hoorn,
D.C .N!jdam, Driebocmlaan 135, Hoorn.

51. Dr.H.N.J:1dam, Groote Oost 8, Hoorn.
203. A.N.:ydam, Groote Noord 93, Hoorn.

~ 204. Mevr.J.de Vr1es-~.J:1dam, Nieuwedam 31, Hoorn.
~ 441, Mej.H.Veenhuis, Koepoortswe_:i 65, Hoorn.
~

F.E.N:ijdam, Sla, Schermerhorn.

J

Mevr.T .Vree-Ntidam, Oudegracht 47, ~Jeesp.
Mevr.H.van Dtik-Wienia, v. (9tropstr. 16, W!jk aan Zee.
Mevr./1.Kuipers-N.!;Jdam, Apolloplatsoan 5, Zaandam.

22.
~ 417.
~ 434.
240.
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ZUID- HOLLAND

174. /".J .Oostergetel, 's Gravendeelseweg 18, Dordrecht. ..
45. C.N!Jdam, Mient 363, Oen~ag •

109. S .N!Jdam, Mar lot laan l3a, Den-1-bag .
195. S.J .Vloer, Edisonstraat 125, Den-Haag,
196. L.Njjdam, Soestd:!jksekade 790, Den-l{ieg.

197. S .N!Jdam, Stuyvesantstr. 131, Den--Haag .
291. A.J.NtJdam, Copern1cusstr. 8, Den-Haag.
327. Mej .L.N!Jdam, Karel Retnierskade 59, Dan-H:i.ag.

328. H.L.Kruimel, Zoutmanstraat 63b, Den-Haag.
384. H.Mink, Deimanstraat 297, Oen-Ha.cg.

412. 0 .~lynia, Vier Heemskinderenstr. 128, Den-Haag.
423. J .A .N:t)dam, Linaeusstr. 129, Den-f-a;;:g •

426. G.Wynia, Haverschnidtstr. 110, Den-Haag.
427. J.H.Wynia, Haverscf7i1idtstr. 110, Den-Haag.
428, s:wynia, Meezenlaan 25, Den-1-b<g.
Mej .M .P .Bach, H.l lshorststraat 295, Den-Haag,
Moj.S,Vleer, Cobetstraat 68, Leiden.
Mevr.K.Vleer..Jo1'9sma, Cobetstraat 68, Leiden.
C.N;ydam, Stene;veg 73, Middelf-arn1s,
H.Nieuwdam, C.P.Tl-:ielestraat 71, Rotterd3m,
Mevr .E .Nljda~-de R~ok, -1-Bagsestraat 99, Scheveningen.
198. J .R .N!jdam, Har1ngkade li7,. Scheveningen,
.

Tenge-vo1ge van een motororgeval van de redacteur werd de ver-

360. U.Wynia, arts, Cornelis Jolstr. 107, Schevenirgen.

schl.)1 ing van· ête N-t1damstra-T ynge vertraagd.

362. Mevr .M .Pasrnan-\'lyr.ia; -Gevers Deynootweg 113, Scheveningen.
388. S J~ynia, :wi llemstraat 130, Slikkerveer.

Het vo]gende.nutrrtrér. zal eind October ver$ohij1en met een artikel
van ons lid, d6 Heer H.L.Kruimel, Conservator van het Cantraal

3ffi. M.~-Jyri:ta, Willemstraat 130, Slikkerveer.

BÛreau voor Genealcgie te

268. Mevr .L .!-artcg-N!)dam, v .Sevenbergenstr. 55, Voorourg,
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446.
49.
107.
114.
221.
155.

338. Mej .8 .I .Kapt.ein 1 Hyaci~hstr. 6, W~ssenaar.

NIJD/\MSTRA

79. H.Visser, L.T· •. 6 iwenuo (Eppirg Sydney), Sydney.

te~. 5150-3028, panntngmeester. Leden:

156. Mevr .K .Hartstra-Jansrra, R .R.4, Brighton, Ontario, Canada.
228. J .K .N~idam, 4 Meye Mantions Colenma.nstr. Singapore.
237. G .Ntjdam, v .Eyck v, Voorth..tizenweg 30, Willemstad, Curaçao
326. C .Nudam, p/a Gro ;1e!ery Co, Djakarta.

l

3 42 • JMoh .HynjiaD, Nat

==
_:1

104, Holankorg,
422 • Gvr • • ouwma..,.1y11i~, g 1 o T 001as Arth.ir, Scat nd, R.R.4,
Ontario, Canada.
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AANVULLINGEN

Midden-Nederland.
163. Mej.K.Freese, G.t•• v.Nisperistraat 33, Arnhem.

F r i e s la n d

-

No-or d

214, Jac.G .Houtman, B 30, Nl)<ga (Sm.).
000000000000000000000000
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Bestuur: T .~~am, Coornhertstraat 12, Lewwarden, tel. 5JD0-2167,
voorzitf.er· ·.:_-Mevr ,M,H.N!ldam-N.!:jholt, Robert. Kochstr, 21, Leeuwarden,
secretaresse - C.van der School; Azn., Leeuwarderweg 63, Sneek,

50 • Mr .f1 .J .V leer, Ccmn·. der. . Neder landen in Sumatra, Fa lembarg ,

.1~ndelsba1:nk ch/o Postbox

s Gravenrage, over de Wynia-afstammirg.
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W.Tsj.Vleer, Hardegar!Jp,

Mevr,PJ19ema..l,~yn1a, Dokkum - U.~lynia, Haerenveai - H.N!Jdam, Grcnin{

gen - Postrekenirg
St1cht1rg te Sneek.
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N!Jdamstra -

Grafschriften uit de
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kerk te Grww - Uit de schemer van 1t ver leden - W:iat cns trouw
in eendracht waken - Eert Uw vader en moeder - Ons voorgeslacht Wat doet de N.!:jdamstra-stichting - Afstammirgsoverzicht N!ldamstra -

i

De geest van verbondenheid - Het nageslacht van Ruurd Wytzes en
Tiets Ge lts - Ontstaan en betekenis van onze voor- en Dchternamen. Uit de pers 1n de 18e eeuw - Rede p-'of, Slljper/ rmbeschouwitl] -

""'

Het ontstaan van ons land - Familienieuws - UitzonderltJke namen ·-

Î

i

Over de granzer: - lJjst van aa1'9eslotenfam1l1eleden 1954 - Uit de
Qide Doos - De nalatenschap van Bote Idzes N.!jdam - Dwangbevel -·
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