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NIJDAMSTRA TYNGE
PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting
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- 2 Een nieuw verenigingsjaar is ingegaan, De "Tynge" verschijnt reeds 25 jaar. In al die jaren is al heel wat
werk verzet.

Vijf Nijdamstra-boeken ZlJn verschenen en wij mogen
zeggen, dat, wat is uitgekomen, gezien mag worden.
Waardevolle gegevens zijn verwerkt, zowel in de boeken
als in het orgaan. Elk Nijdamstra-lid kan trots zijn
op de resultaten.
Hartelijk dank aan allen, die hebben medegewerkt om dit
te bereiken,
Maar ach, er zijn nog zoveel Nij dam' s, die niet lid zijn.
Hoe moeten wij deze bereiken? Dat is nu uw werk!
Als ieder van u maar ~~n lid aanbrengt,- dan zou uw
voorzitter een gat in het plafond springen, al zijn
zijn benen niet meer zo soepel als bij de oprichting.
Maar hij doet het!
Het is een 11 keiharde" waarheid er moeten nieuwe leden
bij. Dan kan er dit jaar een reünie worden gehouden,
die klinkt als' een klok. Een klok, die u zou horen_
luiden in oost, noord, zuid of west.
Reünie
Nu nog iets over de reünie, die het vorige jaar niet
kon doorgaan, maar die dit jaar toch zijn beslag moet
krijgen. Er zijn enige "tips" binnengekomen, die in de
11
Tynge 11 zijn opgenomen.
Ik laat ze hieronder in het kort volgen.
Omgeving Apeldoorn
1,00 uur
3,00-500 uur
5.00 uur
6.00 uur

aankomst koffie - babbelen
boottocht (bloesemtocht)
aperitiefje
broodmaaltijd

Groningen
2,00-7,00 uur echt fijn eens bij elkaar te ZlJn onder
het genot van een kopje koffie, thee etc. en dan een
eenvoudige broodtafel.

1

- 3 Beverwijk
Een tocht door fraaie streken van NederlRnd.
Is niet verder uitgewerkt.
Drachten
Ontvangst
. 10.00 uur
12.00 uur
5.00 uur

(9.00 uur) door 2 dames in Frie10 kostuum .
boottocht naar Giethoorn.
broodje met koffie.
diner.

Lee11warden
10.00 uur aankomst (koffie).
11.00 uur naar de bloemenmarkt.
1.00 uur broodmaaltijd.
2.00-5JJO uur goochelaar.
6.00 uur koffie.
Aan welke geeft u de voorkeur, of weet u nog iets
mooier te bedenken?
Dat moet lJ toch even melden aan uw voorzitter. Een
briefkaartje is gauw geschreven.
Nijdam's toon, dat u springle-vend bent.
De elf-steden-tocht op schaats gaat toch niet door.

- 0 Aan het jonge paar S.A. v.d. Goot en H.K. Nijdam, die
reeds na de eis der wet op ' t grieteniehuis te Oldeboorn.
op de 22 dag van Bloeimaand 1824 in het huwelijk zijt
ingestaleert.
Daar wij op den dag van heden
Op 't verzoek zijn ingetreden
Bij dit jong gehuwde paar
Voor u is dit vers nu klaar.
' t Verbond tussen u twee geleid,
Wens ik dat nimmer weder scheid
Voor dat de bleeke dood ten spijt
Blijft verbonden en ~~n zijt.
Maar dat de ondervinding leere
Dat uwe liefde mag vermeere
Om beyd in voor en tegenspoet
400 wel in 1 t zuure als in 1 t zoet.

- 4 Zoo voor elkaar ten steun te leven
Na d 1 ei~ der Gods wet voorgeschreven
Voorzeker is u beiden plicht
Weerkerig daar toe ingericht.
Met zegen van den Opper}1eer
Dien zegen daald~ op u neer

Een kalme rust en zielen- vre~de
Zij bij u in mijn wens en beede.
Ik zal hier mee mijn vers nu sluiten
En laat al het onnodig buiten
Beveel u 't saam den aeere aan
SJ.uit met die wens u wel mag gaan.

Door hem die zich tekent, Ds. Veenstra 1824.
Boelgoed 1897 en 1913
Ik ontving van een vriend een staat van een boelgoed
van Gerrit R, Bakker op 10 maart 1897 te Hennaard.
Gerrit Bakker was gehuwd met Sipkje Nijdam uit Spannum.
Een paar posten zal ik hieruit overnemen.

Gootling
Koperen emmer
Koperen ketel
Tafel
Kaaspers
Kaas ketel
Stier
Paard
Kalf

f

1,--

" 1 '70
" 4,--

" 0,25
" 14,--

" 26,-" 40,--

"125,--

" 13, --

Nog ben ik in het bezit van een boelgoed-staat van
mej. W.B. N~jdam te Spannum op 3 september 1913.
Hieruit ook enkele posten.
Turfbak
Stoof
Spiegel
Ketel
Stoel
Kachel
Kabinet

f

"

"
"
"
"
"

0,25
0,10
0,35
o,4o
1 '40
0,85
16,--

- 5 FINANCIEEL JAARVERSLAG
Bij het bekijken der cijfers van het financiële jaaroverzicht - 1972 - valt al direct op, dat de geldontwaarding ook ons parten gaat spelen.
We mogen dan ~~n der weinigen,

om niet te zeggen de

enige zijn, die ondanks de devaluatie van de gulden
nog steeds hetzelfde tarief van jaren her handhaven,
maar de uitgaven zijn aanmerkelijk hoger geworden.
Ons orgaan met inbegrip van de verzendkosten is vrijwel

gelijk aan hetgeen aan abonnementsgeld wordt ontvangen.
Geen sou is er over voor drukwerken, propaganda, lid-

maatschappen, correspondentiekosten etc. etc.
Het is natuurlijk wel aardig, dat het Bestuur haar
werkzaamheden vrijwel kosteloos doet, omdat declaratie
van de meest voor de hand liggende onkosten niet in
rekening gebracht worden, omdat nu eenmaal hiervoor de

pecunia ontbreekt.
Bij andere verenigingen zijn de donaties een welkome
bron van inkomsten, maar wij beseffen, dat men wel eens
wat anders wil zien, dan het jaarlijks verzoek om die
paar gulden. Daarom krijgen de donateurs het Kerstnummer
van de 11 Tynge 11 steeds toegezonden, alsmede een extra
nummer als er bijzonderheden te melden zijn, welke
iedereen moet weten. Weliswaar besparen wij hiermede
een extra circulaire, maar in feite komt het hierop
neer, als een en ander eens per jaar plaats vindt de

gewaardeerde schenkingen van twee gulden al aan onkosten
verbruikt zijn.
Hoe pretti"g wij uw jaarlijkse bijdrage ook vinden,
zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u overweegt lid/abonné op "De Nijdamstra Tynge" te worden.
Wat er al zo in de loop der jaren aan reünies e.d.
werd uitgegeven staat bij lange na niet in verhouding
tot de hiervoor ontvangen gelden.
Dat alles tot op heden nog zo reilt en zeilt, danken
wij in hoofdzaak aan de weldoeners(sters) onder de
leden. Door hun goedgeefsheid kon, ondanks mijn sombere
beschouwing, uiteindelijk de touwtjes aan elkaar geknoopt worden. Dat toch nog f 581,37 naar de reserverekening overgeboekt kon worden zit hoofdzakelijk in
de losse boekenverkoop.

- 6 Het zou m.i. niet juist zijn als hiervan een gedeelte
aan de algemene uitgaven besteed had moeten worden.
Het behoort in mindering te komen aan de uitgave voor
ons familieboek.
Tot slot nogmaals heel veel dank aan de vele goede
geefsters en gevers onder onze leden, die het mogelijk
maakten, dat het jaar - 1972 - geen debacle werd.
Dat we ons voor de komende tijden moeten bezinnen
spreekt welhaast vanzelf. Of 40% contributie-verhoging
of de "Tynge" 4 x inplaats van 6 x te laten verschijnen
zal zeer zeker in overweging genomen moeten worden.

De penningmeester.
- 0 -

In aansluiting op het financiële jaarverslag moet mij
nog iets van het hart. In deze tijd van voortschrijdende
kostenstijgingen (porti, drukwerk en noem maar op) is
het DRINGEND nodig, dat de penningmeester reeds in het
BEGIN van het verenigingsjaar over uw contributie kan
beschikken. De tijd is voorbij, dat ik als voorschotbank optreed. Het was met de betalingen in het afgelopen jaar in-droevig gesteld. Dit gaf uw penningmeester
zeer veel extra werk om alle leden, die niet betaald
hadden, op hun nalatigheid te wijzen. Sommige leden
moesten zelfs tot VIER MAAL toe gemaand worden. Eén
slechts liet het toen ook nog afweten, maar de anderen
waren zodanig op hun tenen getrapt, dat ze op hun girokaart boos reageerden: "IK" bedank!
Zoals reeds vermeld, worden alle bestuursfunkties vriJwel pro deo vervuld; dit geldt dus ook voor de penningmeester en dit werk geschiedt in de zogenaamde vrije
uurtjes. Ik hoop dan ook op uw volle medewerking door
"DIRECT TE BETALEN". Iets extra's? G r a a g !
De tijd, die hierdoor vrijkomt, kan ik zodoende beter
aan genealogie besteden. Volledigheidshalve: het gironummer is 82.67.24, staat ten name van: Penningm.
NIJDAMSTRA STICHTING te Groningen.
Ik zou het zeer op prijs stellen, dat de contributie
etc. vóór 31 maart 1973 betaald wordt. Nadien zai ik
genoodzaakt zijn f 2,50 extra in rekening te brengen
voor porti- en administratiekosten. Is voor 1 mei dan
nog niet betaald, dan zal de toezending der publicaties

- 7 gestaakt moeten worden totdat er betaald is.
Wilt u hiermede rekening houden? Heel hartelijk dank!!!
C. van der Schoot - Azn.

Overgenomen uit de Friese Kerkbode 9 februari 1973.
Mens en Machine.
In 11 Kontekst", vakblad voor communicatiedeskundigen
schildert de heer P.E. Timmerman met hoeveel zorg een
bedrijf een nieuwe machine uitzoekt en aanschaft. Met
nieuwe personeelsleden gaat men vaak heel wat minder
zorgvuldig te werk.
De schrijver trekt daarna een voor ons allen zeer leerzame vergelijking tussen mens en machine.
"Machines worden goed onderhouden, goed geolied en voo·ral ook - goed gebruikt. Zij mogen nimmer worden
overbelast! Dat zou een ernstige me.nselijke fout zijn.
Machines krijgen wat hun toekomt.
Mensen krijgen alleen wat hun is toegezegd: een overeengekomen beloning voor een overeengekomen prestatie.

Zij worden eerder geschuurd met ~ermaan, dan geolied
met lof. Zij verri~hten niet een ~~ngepaste, maa~ een
opgelegde taak. Bij overbelasting is dan ook nooit de
taak te zwaar, maar de. man te licht. Alweer een menselijke fout derhalve.
Moet de machine tenslotte toch worden afgeschaft, dan
komt hij opgepoetst op de markt, als ''prima machine;
goed onderhouden; in uitstekende staat", verzekerd van
alle toewijding tot er een nieuwe baas is gevonden.
Wordt de mens afgeschaft, dan komt hij op de markt met
het predicaat ''voldeed niet'', verzekerd van het minimum
inkomen (voor onze middenkaderfunctionaris 40% of minder
van wat hij .had) en het odium, dat er iets met hem mis
is.De schuld van het bedrijf? Omdat het hem geen werk
naar wanten heeft gegeven?
Kom nou; hij is toch zeker geen machine!"

- 8 FINANCIEEL
Inkomsten:
Abonnementsgelden
f
Liquidatie: 11 Aanschaffingsfonds 11
11
Opheffing Spaarbankrekening
Il
Opgenomen uit het Reservefonds
Il
Donaties (contributies)
Il
Vrijwillige bijdragen
Il
Verkoop losse delen het "HET NIJDAMSTRA BOEK"

990,-894,02
1.341,50
369,60
222,00
228,50
472,50

f

4.518, 12

==========

BALANS PER
Beleggingsrekening bij de Rijkspostspaarb,
Bijgeschreven rente bij opheffing hiervan

Rentespaarrekening bij Amro-Bank f
Il
Gekweekte rente
Il
Bijgeboekt over 1972

1.909,85
44,22
581,37

f

1.333,70

Il

7,80

Il

2.535,44

==========

--- . . ___,,.;;,.
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- 9 JAAROVERZICHT 1972
Uitgaven:

(

Uitgave: "NIJDAMSTRA TYNGE"
Uitgave: Deel V van "HET NIJDAMSTRA BOEK"
Lidmaat:ochappen: Ned.Genealogisch Verbond
Fryske Akademy
St. Sasland (Gruoninga)
Drukwerken
Porti, telefoon en kleine onkosten
Reiskosten
Vergaderkosten
Overgeschreven op Reservefonds

11

992,75
2.593;50
20,-20,-16,-204,30
64,95
11 '25
14,-581,37

f

4.518,12

f
Il
Il

11
11
11
Il
Il
Il

==========

31 DECEMBER 1972
Stichtingsgelden
Opheffing Rijkspostspaarbankrekening
Liquidatie Aanschaffingsfonds
Reservefonds opgenomen
Algemene Reserve

100,-1.341,50
"
894,02
"
369,60
" 1.171,82
f

11

==========
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Reisindrukken uit Oostenrijk door W. Wynia.
4 Juni was een zondag. En we kerkten in z'n geheel als
groep in de Evangelische Kirche te Goisern.
Zo hadden we meteen een prachtig wandeltochtje. De
prediker hield een voortreffelijke preek, naar aanleiding van een pericoop uit 2 Thim 3 -. Hij wees in
' t bijzonder op de zegen, die het woord Gods, inhield,
ook voor de jeugd.
Hij citeerde Luther, die 't Woord wou laten staan.
In de eerste 4 jaren ontwikkelt de mens zich meer dan
later in Lf jaren op de Uni versi tei t. Ook sprak hij over
de Kracht van het Evangelie: 3 Japanners overvielen
moorddadig een vliegveld in Israël, maar de Japanse
commandant van de verraderlijke aanval op Pearl Harbor
werd een enthousiast leider van de Bijbel-verspreiding
in zijn land. Met citaten o.a. van de wijsgeer Rant beval de prediker de studie van de Bijbel aan bij zijn
gehoor. Vooraf en ook na de preek verzorgde hij de
liturgie, staande voor het altaar (en dus met de rug
naar de gemeente gekeerd, wat ons enigszins onwennig
aandeed) •
Na de dienst restaureerden WlJ ons, voor rekening van
de Reisvereniging, en wandelden langs een secundaire
weg weer terug naar ons Home.
Over 't algemeen waren de wegen in Opper-Oostenrijk
en Stiermarken behoorlijk goed te noemen. Wat ons allen
opviel bij 't verblijf in dorpen en steden, dat was de
properheid en netheid overal: geen waaiende papiersnippers, of erger, naar Nederlandse trant, neen keurig
en verzorgd: markten, pleinen of parken, natuurlijk
mee tengevolge van een minder intense drukte.
1
s Middags een wandeling naar het meer dichtbij. Hier
heb ik - helaas zonder "gevolg" - heerlijk kunnen
pootje baden, zo fijn verfrissend na een klim langs
een steigende weg, op een zeer warme zomermiddag.
Van zondagsrust hebben we niet veel gemerkt, de boeren
en boerinnen waren druk aan 't hooien. Mogelijk dat ze
er in de week weinig tijd voor hadden en elders werkzaam waren.
's Avonds gingen we met vrienden wel es een spelletje
doen op onze kamer. Maar de bedtijd viel meest niet laat,
want half acht 's morgens werden we aan tafel verwacht.
-

0

-

- 11 FAMILIEBERICHTEN
Er volgen nu enige familieberichten, zoals ik deze uit
verschillende kranten heb overgenomen of die mij
schriftelijk ter kennis werden gebracht.
Patricia heeft een zusje gekregen.
Zij heeft: SUZANNA MARIA
Wij noemen haar: Suzan
P.B. de Gooijer
W.J. de Gooijer-Nijdam
Patricia
Naarden, 7 december 1972
Jan Massenstraat 22
- 0 -

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
PETRA HARMA
S. NIJDAM
Haren, 23 januari 1973
S.G. NIJDAM-HUIZINGA
Hoornsedijk 7
ANITA - SIETO - DINEKE
- 0 -

Dankbaar en blij ziJn WlJ 1
God schonk ons een dochtertje
TETJE
Wij noemen haar: Tea
T. Wijnja
F. Wijnja-Woudstra
Sneek, 29 januari 1973
Pier Heemstrastraat 42
- 0 -

Hjoed waerd by us weinommen myn leave man en
us soarchsume heit
GERRIT SYTZES NIJDAM
yn 1 e aldens fan 55 jier, lêst lesjower oan de L.T.S.
to Drachten.
Hy lit in great leech plak efter en wy sille him dan ek
o sa misse.
Sytske Nijdam-Jansma, Sytze Gerrit, Romkje.
Drachten, 23 des.1972 1 Fabriciusloane 85.

- 12 Onze neef GERRIT SYTZES NIJDAM uit Drachten mocht de
leeftijd der sterken niet bereiken,
Op 55-jarige leeftijd is hij van ons heengegaan.
Mijn vrouw en ik hebben de begrafenis plechtigheid
vanuit de Doopsgezinde kerk te Akkrum bijgewoond.
Wij wensen onze nicht en haar twee kinderen sterkte
toe om dit verlies te dragen,
- 0 Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve

vrouw
HENDERIKA NIJDAM
echtgenote van Derk Smit
op de leeftijd van 78 jaar.
Uithuizermeeden, 30 december 1972.
Hoofdstraat 54,
D. SMIT.

- 0 27 december 1972 overleed in 's-Gravenhage onze ni.cht
MARTINA PETRONELLA BACH
op de leeftijd van 69 jaar.
Sinds de oprichting was zij een trouw lid van onze
familievereniging.
Zij ruste in vrede.
HET BESTUUR VAN DE
NIJDAMSTRA-STICHTING.

- 0 "Veilig in Jezus armen", ons dierbaar zorgenkind en
aller lieveling
ANNEKE
op de leeftijd van 21 jaar.
Nu mag zij in volmaaktheid Hem loven daarboven.

R. WIJNJA
R. WIJNJA-WEERSTRA.
Hardegarijp, 5 januari 1973.
Reitsmaweg 42

- 13 Daar het ons niet mogelijk is ieder persoonlijk te bednnken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte
dank. Uw liefde en medeleven vóór en na het overlijden
van ona lief dochtertje en zusje
ANNEKE
heeft ons zeer goed gedaan.
Tevens onze hartelijke dank voor uw medeleven en attenties tijdens het verblijf van mijn vrouw in het zieken~
huis en bij haar thuiskomst.
FAM. R. WIJNIA.
Hardegarijp, januari 1973.
Reitsmaweg 42
FAMILIE-NIEUWS
Mevrouw Nijdam in Fries kostuum.
Bewonderend en verwonderend keken enkele honderden dames
in Coevorden naar de show "Kostuums door de eeuwen heen",
ook wel "Mal en mooi in de mode 11

•

De middagshow was voor

leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen uit
het gewest Drente, de avondshow voor leden van ·alle Coevorder vrouwenverenigingen.

Geopend werd met het Drentse kostuum, waarna het Friese
kostuum uit 1860 volgde, gedragen door mevr. Nijdam uit
Drachten. Een duidelijk verschil was merkbaar o.a. bij
het dragen van de tipdoek. In Friesland heeft de tipdoek
één punt in tegenstelling tot de Drentse, waar men een
vierkante doek draagt, dubbel gevouwen met 2 punten op
de rug.
De Drentse floddermuts is lang tot ongeveer op de schouder, terwijl de Friese gesteven pijpjes heeft. De chatalaine kennen ze in Drente niet.

december 1972.
Inwoonster Sneek wint wasautomaat.
Juist voor Sinterklaas heeft mevr. C. Nijdam-Bijl te
Sneek bericht ontvangen dat zij behoort tot de tien winnaressen in ons land van een hoofdprijs voor het dichten
van een rijmpje.
Ruim tweeëneenhalfduizend huisvrouwen hebben zich aan het

- 14 dichten gezet naar aanleiding van de door de fabrikant
van een wasmiddel uitgeschreveri prijsvraag.
januari 1973.
Afscheid bij P.T.T.
De heer L. Nijdam, Hoofdbesteller der P.T.T. te Leeuwarden zal op 1 maart 1973 na een dienstverband van ruim
43 jaQr de dienst bij het Staatsbedrijf der P.T.T. eervol verlaten.
februari 1973.
REGENDAGEN EIND 1972.
Of het nu Leeuwarden is, of Groningen of Amsterdam, de
motregen die al dagen valt, houdt ons binnen .
.De regen plast al het stof van de straten, het zweept
tegen een armoedige rij bomen en verschrompeld de vuilgele en bruine bladeren, die zich aan de zwarte glibberige takken blijven hechten.
In ·de natte straat spiegelen de geplekte grijze en rood-bruine gevels zich mistroostig af, en de huizen en de
bomen en de straat, het heeft alles een huilerig aanzien.
Op een zomerdag met zonneschijn is het hier vrolijk.
De gevels, goed in de verf, lachen met hun heldere ruiten, de bladeren van de bomen doen in hun schaduw talloze vrolijk zonnige plekjes dansen over de straat.
Daarentegen doet de buurt op deze sombere, natte dag
aan niets denken, als aan een uit het water opgehaalde '
kat.
Maar als het poesje zich droog gelikt heeft en de haren
glanzen weer,

dan is het weer een mooi poesje.

En zo is het ook met onze straat.
Meteen zien we, in zijn donkere verlatenheid het mooie,
het gezellige, huiselijke!
Opgesloten, ja, maar wij kunnen er weer tegen, WlJ
kunnen ons hart ophalen aan een liefhebberij, die zo
lang was blijven liggen.
Opgesloten, ja, maar om recht gezellig samen bijeen te
schuilen, veilig voor de buitenwere_ld en hare vormen.

- 15 -
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Neen, ik wil ze niet oordelen, die echt vaderlandse
regendagen.
Wat gezellige dagen hebben wij aan dat "hondenweer" te
danken en het middagmaal smaakte heerlijk.
Hebben we alleen nog oog voor zonneschijn en niet voor
de donkere regenlucht?
Is alleen het blauw mooi en is er geen schoonheid in
het grijs en het bruin?
Is er meer poëzie en meer innigheid in een nuchtere,
volle zonnige straat, dan in een gezellig huisje, op
regenachtige dagen?
De donkere tijd komt aan en in de donkere tijd moeten
wij ons voegen.
Voor janplezier is het nu geen tijd, noch voor een
promenadeconcert in de open lucht, voor lange wandelingen door korenvelden en bossen, voor een buurpraatje
op de stoep, neen, voor dit alles hebben we zon nodig.
Maar voor de intimiteit en voor de gezelligheid zijn
we verbonden aan de vaderlandse regen bij donkere dagen.
Het najaar legt delaatste hand aan de grote schoonmaak.
- 0 -
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N I J D A MS T R A - S T I C H T I N G

Voorzitter

T. Nijdam, Coornhertstraat 12
Leeuwarden. Tel. 05100-22167.

Secretaris penningmeester

C, v.d. Schoot Azn., Torenflat 179, van Lenneplaan,
Groningen. Tel. 050 - 252536,

LEDEN
H. Nijdam-Smit

Boerhavenlaan 113, Groningen
Tel.: 050-253701

K. Nijdam

Geastwei 24, Oudemirdum
Tel.: 05147-405

W. Wijnia

De Hietbrink 10
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S. Nijdam-Jansma
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Tel.: 05120-14959
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"De Nijdamstra-Tynge", lid/
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