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Familiegemeenschap 

Wij, de familiegemeenschap, erkennen verbonden te zijn 
met ons voor- en nageslacht en zijn ons bewust van een 
door God geschapen natuurlijke- en organische eenheid, 
die reeds eeuwen bestaat. 
Wij streven ernaar alle familieleden weer in deze ge
meenschap te verenigen, op grond van gemeenschappelijke 
afstamming en geschiedenis en elkaar te helpen en van 
dienst te zijn. 
Als zonen en dochteren van een oud-fries-eigen erfd ge
slacht voelen wij ons verplicht de belangen van ons ge
slacht te behartigen, de familieband te versterken en de 
studie over het voorgeslacht te bevorderen. 
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Friesland 

Friesland met z'n prachtige meren en plassen, met z'n 
vruchtbare weiden, z'n wallen en terpen. 
Friesland het kleine stukje land van de aardbodem en toch 
valt er van alles te ontdekken. 
Zelfs de oude Romeinen wisten er van te vertellen, van 
dat vreemde land waar het bewoonde gebied nu eens droog 
was, dan weer temidden van de zee lag. 
Friesland wordt door het merendeel bewoond door Friezen. 
Zoals de heer Piebenga in zijn boek "Kent u Friesland 
ook zó?" schreef: Een volk, sterk van leden en van 
krachten en schoon van lichaam, dat zich door geen heer 
laat bedwingen. 
Hun aard en inborst is niet doorzichtig. 
Friezen, een Germ. volksstam, die zich begin onzer jaar
telling vestigden langs de Noordzee. 
Zoals de encyclopedie het omschrijft: Behalve in hun taal, 
onderscheiden zij zich ook nog door eigenaardigheden in 
lichaamsbouw, karakter, zeden en gewoonten van de overige 
Nederlanders. 
De Fries, zo schreef Piebenga, is een minnaar van het 
intieme, van de idylle, van verglijdende kleuren van de 
teerheid van morgen en avondstemmingen. 
Ze hebben de drang tot getuigen in zich, zij gaan er maar 



- 3 -
niet losjes overheen en willen alles liever zijn dan 
oppervlakkig. 
Het zijn goede boeren en goede scheepsvaarders. 
Zijn vee, zijn zuivelprodukten en zijn aardappelen zijn 
in de hele wereld bekend geworden. 
Ook zijn er genoeg feiten aan te wijzen dat uit Fries
land eens vele dappere en ondernemende zeevaarders zijn 
voortgekomen. 
En het Friesland van heden is een overbekend gebied voor 
het toerisme. De zeilers weten hiervan mee te praten als 
ze varen de toeristische route door A.N.W.B. uitgestip
peld 11 De Friese mer~n route 11

• 

Nijdamstra 1s, wij zijn van oorsprong Friezen, daarom 
moest ik iets over dat prachtige land schrijven, een 
land doorkruist met meren en kanalen. 
Willem Willems de Oude, onze stamvader, woonde eens in 
deze omgeving. 
Nog staat er tussen de dorpen Irnsum - Grouw de Nijdamstra
State. 
Grouw, waar eens gewoond heeft de bekende dokter en 
dichter Eeltsje Halbertsma. 

Den 8 October 1797 
is Eeltje Halbertsma 
geboren op een Zondag 
Avond om half zes uur 

Deze woorden schreef 'eens zijn vader Hidde Halbertsma op 
het schutblad van de bijbel. 

Eeltje was de vierde zoon uit het huwelijk van vader 
Hidde en Ruerdtsje Tjalling Binnerts. 
Het was deze keer een stoere reis geweest voor de vrouw: 
een poppe van elf pond! Maar gelukkig, ze was er goed 
doorgekomen! 
Eeltsje bracht zijn jeugd door in Grouw, bezocht het 
gymnasium te Leeuwarden en studeerde daarna medicijnen 
te Leiden en Heidenberg. Vooral in Duitsland is hij in 
contact gekomen met de literatuur. 
Toen hij uit Duitsland teruggekeerd was, vestigde hij 
zich als arts in Purmerend. 
Hij heeft zich daar nooit thuis gevoeld en spoedig ver-
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huisde hij naar ZlJn geliefde Grouw. 
Hij trouwde te Bolsward met Baukje Fockens, een dochter 
van de burgemeester. De Grote Kerk had op 7 juli 1823 
zijn deuren wijd opengezet voor deze plechtigheid. 
De voorname gasten, uit geheel Friesland, zullen door 
aanschouwing van dit prachtige Gotische bouwwerk, van 
een preekstoel uit het jaar 1662, fraai gebeeldhouwd met 
lofwerk van bloemen en vruchten, welke de vier jaargetijden 
voorstellen, gedragen door twee adelaars, onder de in-. 
druk gekomen zijn van het kunnen in die tijd. 
Halbertsma, die bijna zijn hele leven als plattelands
dokter heeft doorgebracht en wel in zijn geboorteplaats 
Grouw, die barre tochten over Pikmeer en Wijde Ee maakte 
om in zijn boot de "Gysbert Japiks" zijn afgelegen pa
tiënten te bezoeken, blijft in levende herinnering bij 
alle Friezen. 
Als medicus was hij.zeer begaafd, maar nooit heeft hij 
het begeerd om zich in een grotere plaats te vestigen. 
Zwervend over het water, maakte hij zijn lyrische zangen, 
waarvan vele nog steeds worden gezongen. 
In zijn drukke praktijk leerde Halbertsma de Friezen 
goed kennen. Hij schreef verhalen ontleend aan het 
volksleven. 
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Familieberichten 

Nu volgen enige familieberichten zoals ik deze uit ver
schillende kranten heb overgenomen of die mij per kaart 
ter kennis werden gebracht. 

18 December 1973 zijn MARIANNE EN TOM GETROUWD om 
14.30 uur in het stadhuis van Amsterdam. 
Marianne en Tom Nijdam gaan wonen in de Vouter 18, 
Medemblik. 

Na een moeizaam leven OVERLEED heden mijn lieve man, 
onze vader en grootvader 

GABE WIJNIA 
op de leeftijd van 69 jaar 
Onze troost is dat hij vertrouwde op de genade van God 
door Christus 
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Leeuwarden, 17 dec. 1973, Gerard Doustraat 17 
M.N. Wijnia-Zijlstra, Alard Wijnia, Titie Wijnia-Kuiphof, 
Gabe Alwin, Jacob Gerlof, Gabine 'Wijnia. 

Heden is zacht en kalm in Jezus ONTSLAPEN mijn innig ge
liefde man, onze zorgzame vader en grootvader 

DOEDE S. V/D WAL 
op de leeftijd van 79 jaar 
2 Cor• 5 : 1 
Sneek, J. v/d Wal-Wijnia 
Sneek, 22 januari 1974, Lokmanstraat 22 

In vol geloofsvertrouwen nam God zeer plotseling uit ons 
midden, na een zeer intens gelukkig huwelijksleven van 
ruim 41 jaar, mijn zeer geliefde man, onze lieve vader 
en grootvader 

REINDER WIJNIA 
op de leeftijd van ruim 76 jaar 
Nu zingt hij eeuwig van Gods goedertierenheid 
Wirdum, A.P. Wijnia-Mast 
24 december 1973 

Burgerli.jke Stand 

Gemeente Leeuwarderadeel 

GEBOREN: ANET, dochter van S. Wijnia en 
T. Nauta te Stiens. 
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Inkomsten: 

Abonnementsgelden 
Donaties (contributies) 
Vrijwillige bijdragen 
Verkoop losse delen van 
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"Het Nijdamstra Boek" 
Surplus aan ontvangen inningsgelden 

Totaal 

Rentespaarrekening bij Amro-bank 
Gekweekte rente 

Coöperatieve Raiffeisenbank 

Totaal 

FINANCIEEL 

f 
Il 

Il 

Il 

11 

971,25 
213' 50 
231 '50 

285,00 
80,69 

f 1 . 7 81 '94 
======;:::;:::;::;:; 

BALANS PER 

f 1.271,s2 
Il 52,19 

f 1.324,01 
Il 371,84 

f 1.695,85 
======;:;;:::;:::;:::;: 

Aan bovenvermeld cijfermateriaal valt m.i. weinig toe te 
voegen. Datgene, wat ik vorig jaar al memoreerde, is 
precies zo uitgekomen. De uitgave van ons orgaan overtrof 
verre de inkomsten aan abonnements~elden, zodat de in
komsten aan donaties (contributies) hiermede zelfs teloor 
gingen. De lopende onkosten hebben we uit de vrijwillige 
bijdragen kunnen versieren. 
Hetgeen naar de algemene reserve overgeschreven kon wor
den betreft hoofdzakelijk de losse verkoop delen van 
"Het Nijdamstra Boek", wat in mindering aan de uitgave 
van ons familieboek moet komen alsmede het surplus aan 
inningsgelden, welke de gedane uitgaven aan porti, tele
foon en kleine onkosten overtrof. 
Dat tot verhoging van de abonnementsgelden inclusief 
contributies moest worden besloten is bepaald een nood-
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JAAROVERZICHT 1973 

Uitgaven: 

Uitgave "Nijdamstra-Tynge" 
Lidmaatschappen.: Ned. Genealogie Ver. 

Drukwerken 
Reiskosten 
Vergaderkosten 

Fryske Akademy 
Gruoninga 
Stichting Sasland 

Overgeschreven naar Rabo-bank 

Totaal 

31 DECEMBER 1973 

Stichtingsgelden 
Algemene reserve 

Totaal 

gea.wongen maatregel. 

f 1 . 1 91 ' 5 5 
Il 25,--
11 20,--
11 10,--
11 10,--
11 110,55 
Il 27 ,85 
Il 15,15 
Il 371,84 

f 1.781,94 
========== 

R 

f 100,--
11 1.595,85 

f 1.695,85 
========== 

Dat alles nog naar wens reilde en zeilde danken wiJ 
voornamelijk aan de vele goede geefsters en gevers onder 
onze leden, die met hun extra bijdragen voorkwamen, dat 
de reserves aangesproken moesten worden. Een woord van 
HULDE aan deze leden is hier m.i. wel op zijn plaats! 

De penningmeester. 

- 0 -
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( ÜvBrgenomen uit 11 Huis aan Huis 11 nummer) 

Gelukkig nieuw.jaar voor lezers van HaH uit Paramaribo 
en Rome 

Zendamateur Nijdam praat met "overal ter wereld" 

Dokter Rene Dawson uit Paramaribo wenst u een gelukkig 
nieuwjaar. Hij weet weliswaar niet precies wie u allen 
bent, maar hij was wel zo vriendelijk om 1 s morgens om 
vijf voor zeven - zijn plaatselijke tijd - een groet uit 
te zenden via de twintig meterband naar zijn mede-radio
zendama teur Hidde Nijdam, Robert Kochstraat, Leeuwarden. 
En daar klonk de stem van die Westindische arts net zo 
düidelijk als stond 1 ie twee huizen verder te telefoneren. 

Hidde Nijdam heeft in zijn dagelijks werk niets met radio 
te maken. Hij is chef van de afdeling Prognose en Stati
stiek van de afdeling Bedrijfseconomische Zaken op het 
Leeuwarder telefoondistrict en kwam in de wereld van de 
amateurzenders terecht door een vriend van zijn vader, 
die - voor de oorlog al - deze boeiende hobby beoefende. 
Nu is de heer Nijdam een der nestors in Friesland op het 
terrein van deze liefhebberij. Op zolder heeft hij zijn 
"shack", zijn hutje, zoals iedere amateur het vertrek 
noemt waar hij zijn apparatuur heeft staan. Boven aan de 
zoldertrap rijst de antennemast door het dak omhoog. Om
dat hij bij harde wind kan worden ingeschoven, is hij 
niet motorisch te richten. Dat gebeurt met de hand. 

Als PA p QT in de ether komt bruist een stroom computer
stemmetjes uit de luidspreker. Ze zitten vlak naast el
kaar en een zender op Malta lijkt aanvankelijk geschikt 
om eens even te praaien, maar de man is zo druk bezig 
met een Engelsman, dat er niet tussen valt te komen. 
Nummer twee is een amateur in Ghana, maar ook hij is nog 
volop bezig met een erg technisch gesprek en dus zoekt 
Nijdam verder tot "Doe" doorkomt. "Die ken ik wel", zegt 
Hidde. "Daar heb ik al vaker mee gewerkt". Doe is bezig 
aan het eind van een contact met ene Joep. Ze wensen 
elkaar een goed 1 74, prettige feestdagen en hopen op 
gauw weer eens een babbeltje. Dan richt Dawson zich tot 
PA p QT, die hem inmiddels de hint heeft gegeven met hem 
te willen werken. 
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"Roger, roger", bevest·igt de man in Paramaribo, 11 dat is 
Hidde in Leeuwarden geloof ik. Leuk, dat we elkaar weer 
eens spreken zeg •• ·" Ze wisselen gegevens uit over de 
kwaliteit van de ontvangst. 

Fijn weer 
Doe vertelt desgevraagd, dat ziJn shack zit tussen de 
kliniek en zijn woonhuis. Hoe oud 'ie is? Vijfentwintig 
jaar. Ze zullen de jaarwisseling thuis vieren met de 
drie kinderen. Een zoon zit in Europa, maar die-kemt over. 
Gezellig bij elkaar. Die dag is er een zonsverduistering. 
"Er zijn allerlei geleerden het binnenland ingetrokken 

() met vliegtuigen en zo", vertelt hij. "Het weer is hier 
prachtig, zonnig; niet te warm en er staat een lekkere 
bries. Duizenden kilometers verderop en vier uren later 
wrijft Hidde Nijdam op hetzelfde moment over het wat be
slagen glas van het zolderve.nster en constateert, dat 
er buitèn een lichte mist hangt en de bomen glimmen van 
het vocht. "Fijn; dat ik weer met je gesproken heb", be
sluit Doo na een paar minuten het contact. "Mijn beste 
wensen voor jullie allemaal." 

·· PA ~ QT ste].t zijn zender een tikkeltje anders en krijgt 
een knaap van Mallorca binnen, die vertelt onderwijzer 
te zijn. Op het bericht, dat hij - als 'ie wil - een 
nieuwjaarsgroet kwijt kan aan een krant in Leeuwarden -
raakt hij lichtelijk in de war. Zijn Engels blijkt niet 
zo bar opgepoetst en hij verontschuldigt zich daarvoor. 
Daarna maakt hij in dè kortste keren een eind aan de 
zaak, verdwijnt eenvoudig en laat niets meer horen. "Dat 
is de narigheid met amateurs uit sommige landen", merkt 

" ) Hidde berustend op. "Ze kunnen voldoende Engels spreken 
' om over hun apparatuur te vertellen want dat is een 

kwestie van afkortingen en vakwoorden, maar ze beheersen 
die taal niet genoeg om een gewoon gesprek mee te voeren." 

Street of straat 
Roberto uit Rome evenwel gaat voor een uitvoerige nieuw
jaarsgroet helemaal niet uit de weg. Hij heeft net een 
eind gemaakt aan een oontact met collega op de Balearen 
en komt de shack van PA ~ QT sterrehelder binnen. "Very 
pleased to hook up you", zegt Hidde, geeft bijzonder
heden over zijn zender en informaties over de verstaan-
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Leeuwarden: Hidde van PA 0 QT in zijn shack. 
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baarheid van Roberto's zender. Daarna vraagt hij namens 
de "local press" wat meer bijzonderheden over zijn col
lega in de Italiaanse hoofdstad. 
Deze blijkt een knaap te zijn van zeventien jaar, die 
het hele gesprek voert op de losse toon van een volleer
de disc-jockey met veel lachjes en tussendoor en in uit
stekend Engels. Hij is leerling van een technische 
school en zal de jaarwisseling thuis vieren. Jawel, en 
de beste wensen voor al die mensen in Leeuwarden. Nee, 
hij kent Leeuwarden niet maar hij heeft vrienden in Rot
terdam. En hoe kan hij een exemplaar van die krant 
krijgen? 
"Als je me je adres stuurt op een QSL komt dat wel in 
orde", belooft Nijdam. Roberto regelt het sneller. Hij 
geeft zijn postbusnummer en noteert ook het adres van 
PA~ QT. "Robert Kochstreet", spelt Hidde. "Dat zal wel 
straat moeten zijn, niet?" roept de Romein vrolijk. "Bij 
jullie is street toch straat niet?" 
"Ik geloof, dat je dat stuk in die krant ook wel zult 
kunnen lezen", oppert Nijdam. "Moeilijk, heel moeilijk, 
hoor", antwoordt Robert. "Maar· ik zal het proberen. A 
very happy New-Year to you all en don't forget that copy 
of that newspaper!" En zo zal Huis aan Huis over een 
paar dagen ook zijn lezers hebben in Rome. 
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31 Maart 1 974 

Hoewel ik in het laatst verschenen nummer van ons orgaan 
een heel lang betoog over de centeratie heb gehouden 
(waarover moet op penningmeestersgebied anders gepend 
worden?), wil ik met het oog op bovenvermelde datum er 
nu maar een paar woorden aan spenderen. 
De betreffende giro-nummers, alsmede hetgeen betaald moet 
worden, staat regelmatig op de achterzijde van ons or
gaan vermeld. Als hiermede dus rekening wordt gehouden 
is er eigenlijk geen enkel probleem. 
Maar men gireert dikwijls uit gewoonte het voormalige 
bedragje, wat weer onnodige correspondentie ten gevolge 
heeft, terwijl dit de porti-kosten amper wettigt. 
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't Is wellicht prettig post van mij te ontvangen, maar 
het gaat steeds ten koste van mijn nachtrust en dat is 
minstens zo belangrijk. Daarom wil ik alleen maar even 
attenderen op de datum, welke boven dit artikeltje 
staat, anders betaalt U nadien mee aan de EXTRA kosten 
voor papier, porti\ telefoon en andere kleine onkosten. 
(Zie jaaroverzicht;. 
Ik hoor reeds Uw antwoord: "GRAAG GEDAAN!" 

Ik dank u. 
De penningmeester. 
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Genealogie 

Met verwijzing naar de pagina's 56/57 en 68/69 van De 
Nijdamstra Tynge 1973, ben ik thans in de gelegenheid 
deze te completeren met de gegevens van mijn neef 
Johannes Nijdam, Jachtlaan 186 te Apeldoorn. 

XI. J 0 HANNES J.A C 0 B NIJD A M 

geboren 4-7-1910 te Franeker, gepensioneerd hoofd ener 
school, trouwde 5-1-1942 te Groningen met: 

EMMA PETRONELLA HAM 
geboren 18-2-1916 te Groningen, dochter van Willem Ham 
en Marijtje Lub. 

Kinderen: 

JACOB JOHANNES PETER 
MARIEKE WILMA 

WILLEM DERK 

li 8-8-1943 te Franeker, volgt. 
li 4-10-1947 te Terzool (Gem. Rauwer

derhem), huwde 27-11-1969 WOUTER \ 
VAN DEN HOF, li 6-10-1946, houder 
van een bankierskantoor te Emst 
(Gld.), zoon van Anton van den 
Hof en Maria van de Hel. 

li 11-12-1952 te Terzool (Rauwerder
hem) studerend te Utrecht (Psycho
logie). 
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XII. J A C 0 B J 0 H A N N E S P E T E R N IJ D A M 

geboren 8-8-1943 te Franeker, student Sociale Aardrijks
kunde, trouwde 1-12-1 972 te •••.•.•••• met: 

N E E L T J E W IJ N B E R G E N 

geboren •••..••••• te •••••••••• , physiotherapeute aan 
het O.L.V. Gasthuis te Amsterdam, dochter van Evert 
Wijnbergen en Hendrika Wilhelmina Klazina Hartgerink. 

De aanvullende genealogische gegevens wil ik met een 
paar bijzonderheden besluiten. 
De (schoon-)moeder van mijn neef en nicht MARIJTJE LUB 
werd 5-1-1974 EEN HONDERD EN DRIE JAAR en behoort dus 
tot één der oudste inwoners van Nederland en van voor
noemde neef Johannes Nijdam zult U op cultureel terrein 
nog eens het een en ander uit de dagbladen vernemen en 
wel op gebied van tekenen aquarelleren. 
Ik houd U op de hoogte. 

c. v.d. Sch. 
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(Overgenomen uit "Kontakt", orgaan voor Wonseradeel 
en Workum) 

Oran,jekoek 

De heer Foeke Wijnia uit Waaxens, die een bezoek had 
gebracht aan de verkoopavond van de Hervormde Vrouwen
vereniging liet echter bij het inladen van zijn vele 
gewonnen en gekochte spullen een oranjekoek op het 
kofferdeksel van zijn auto staan. Bij het wegrijden 
werd dit door de jeugd van Lollum gezien en op brommers 
werd de achtervolging ingezet. Even later hadden ze de 
buit binnen en kon de smulpartij beginnen. 
Naar verluidt, heeft de heer Wijnia diezelfde avond nog 
de hele berm van Lollum naar Waaxens afgezocht. 

- 0 -
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't Kleine Krants.je 

Het onderstaande las ik in het •t Kleine Krantsje van 
22 september 1973, dat mi,jns inziens het lezen meer 
dan waard is, in het bijzonder voor de leden van onze 
familie-vereniging, daar wij er in het bijzonder bij 
bepaald worden, hoe belangrijk het is dat het verleden 
in het heden opgaat. 

Breng twee of meer Leeuwarders (lees Nijdamstra's) bij 
elkaar en nimmer zullen ze zich vervelen, wanneer ze 
aan de praat raken over wat geweest is - waarschijnlijk 
nog nooit was het verleden zo "in" als in de jachtige 
en onzekere tijd, die de onze is. 

De burgemeester van Leeuwarden schreef o.m. hierin: 

Dat van dit blad nu het tweehonderdste nummer ver
schijnt, bewijst dat er een belangstellende lezers
kring is. 
Men is geneigd te veronder2tellen, dat dit vooral 
oudere mensen zijn, maar ook bij de jongeren valt 
tegenwoordig een duidelijke belangstelling voor het 
verleden te constateren. 
De voorwerpen "uit grootmoeders tijd" staan als antiek 
te pronk bij menig jong gezin. 
Tot zover de burgemeester. 

Nu heeft u het ook gelezen. 
Misschien wilt u nu ook iets doen, in het belang van 
uw vereniging door bijvoorbeeld het inzenden van een 
bijdrage voor uw familieblad of door aanbreng van een 
nieuw lid/abonnee. 

Verrast uw voorzitter/redacteur (bestuur), die 
zoveel uren pro-deo werkt om uw vereniging de nodige 
injecties te geven. 
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Even ter zijde: 

Tussen mijn ontvangen nieuwjaarskaarten, was ook een 
kaart van een familielid. 
Dankbaar was ik, toch één dacht ik, maar toen ik even 
verder zag, las ik: 

11 Ik bedank hiermede voor het lidmaatschap! 

Humor?!!! 

- 0 -



- 16 -

BESTUUR N IJ D A M S T R A - S T I C H T I N G 

Voorzitter 

Secretaris penningmeester 
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H. Nijdam-Smit 

K. Nijdam 

w. Wijnia 
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REDACTIE 

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

C. v.d. Schoot Azn., 
Heerenhage 205, Heerenveen. 
Tel. 05130-24792. 
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Tel. 050-253701. 

Geastwei 24, Oudemirdum. 
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De Hietbrink 10, Emmen. 

82.67.24 t.n.v. penningmeester 
Nijdamstra-Stichting, Heeren
veen. 
Rek. Rabo-bank nr. 3264.65.308. 

"DE NIJDAMSTRA-TYNGE". 
Lid/abonnees f 12,-- per jaar, 
(vóór 31 maart te betalen). 
HALFJAARLIJKS f 6,--, mits 
betaling plaatsvindt vóór 
31 januari/juli. 
Donate11rs 11l~den f 6,-- per jaar. 
Zelfde voorwaarden als hier
boven vermeld. 

T. Nijdam, Coornhertstraat 12, 
Leeuwarden. 

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN: 
Coornhertstraat 12, Leeuwarden. 

(Zo mogelijk opgave van nieuw adres). 


