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EEN NIEUWE DOCH GEEN
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Mag ik illlJ thans ook als redacteur aan U voorstellen.
JJoor een te drukke werkkring, kan neef Vleer de "Tynge" de
eerste maanden niet verzorgen.
Geluldd.g is dit zeer tijdelijk. Wij hopen hem spoedig weer
als §~ redacteur te kunnen begroeten.
Alle stukken, bestemd voor de "Tynge" voorlopig dus aan
mijn adres"
l1ag ik een beroep doen op Uw aller medewerking.
Zoals U ziet is de "Tynge" in een nieuw kleed gestoken.
Het formaat doet iets prettiger aan.
Hu moet ik U nog een belangrijke mededeling doen. Onze
familiedag kan dit jaar om financiële redenen, niet doorgaan.
VVij mogen, gezien het financieel verslag, geen risico op ons
nemen, Mijn verantwoordelijkheid in dezen, verbiedt het me
ten enenmale. We moeten eerst komen te staan op een gezonde
basis en dit kan als we alle grote risico 1 s ve.rmijden.
Gelukkig kan ik U ook nog iets groots in het vooruitzicht stellen. De intekening op het familieboek, dat in 1956
verschijnt staat open.
Bijzonderheden daaromtrent zijn vervat in een artikel in
dit numrJ.eJ::'.
Geacllte familie-leden, dit zijn dan in het kort de veranderingen.
])e Voorzitter.
FINANCIEEL JJl.J\RVERSLAG 1954
Saldo p.31/12 1 53
Aa11 contribl.1ties
1'JOg' te ont"rnngen
Abo1mem. é;elden
Nog te ontvangen
Vrijwill. bijdr.
Ontv .Familiedag
Nadelig saldo
o/1954

Totaal

Geblokkeerd
fIl 100,-100,-Not.Mr Y.K.de Boer
Il
Ui tg.N:ijdamstra Tynge en ·
Il
Il
981 ,-Geneal. onderzoek
Il
Il
Nog te betalen
3,-Il
Reis en verbl.kosten"
29,85
Il
Il
Drukwerken
69,45
Il
Porti-kosten
33,55
Il
Il
89,05 Vergaderkosten
27,90
10,-Donatie Fr.Akademy
11
Filmopnames
38,-Werfactie ( a/prijzen)"
42,50
Il
Familiedag
785' 70
tl
Bijzondere uitgave
~ z15
f 2226,10
f2226,10

fIl

85,-330,50
0, 50
981 ,-3,-57,15
679,90

"

3
Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat we er financieel
op achteruitgegaan zijn, niet alleen doordat aan de dit jaar gehouden familiedag te Bergen (N.H.) nogal het een en ander bijgelegd moest worden, maar ook door de omzetting van "Vereniging"
in "Stichting'' (notariskosten en het blokkeren van honderd gulden)
Dit is de eerste keer van ons bestaan dat iets dergelijks passeert
waarom dan ook besloten werd tot verhoging van de donatie en inkrimping van de "Tynge", teneinde op een gezondere basis ons werk
voort te zetten. Wanneer we eenmaal ruimer in onze kasmiddelen
zitten kan ook meer aan gen@ logisch onderzoek en wat dies meer
zij, worden gedaan.
__Jileek,

1 Januari 1955.

C. v.d. Schoot Azn. penningmeester.
00000000000000

PUZZLE.
Geen enkele oplossing kwam binnen op de Kerstpuzzle uit het
December-nummer. Blijkbaar heb ik te hoog gegrepen en zal ik
traohten wat eenvoudiger te bedenken.
De oplossing was als volgt:
Schildwacht, Grondnoot, Klonteren, Lloydsdagboek, Conductor, Oceaniden, Klimatologie, Glaszand, Kustvaarder, IVIeerkstting, Afbasten, Rugzenuwen, Strijkorkest, Gla11smachine, !Vleiwijnbouw, Gelijklopen, Intekenen, Bloeien, Dienster;
zodat op de vierde en zevende rij, te lezen van boven naar beneden, de volgende zinsneden:
"In Nijdamstra zijn wij één" ."Wordt Donateur-.Abonné" voorkwamen.
De opgave voor deze maand is een beroepsraadsel. In onderstaande negen "visitekaartjes" zijn even zo vele beroepen verbor.q;en. Zet de negen gevonden beroepen onder elkaar en op de 3e ver- Jicale rij verschijnt het 1 Oe beroep.
Ir. Arla,
E.S. Hoen
T. Meves,
VlfoE. Ruis,
A.D. A. den Praal,
S.L. te Braad,
v. Rauter,
K.A. Top,
K.D. Griek,

Groede.
Weurt.
Deurne.
Eenrum.
Haren.
Leens.
Wons.
Heer.
Sleen.

Bij Uw inzending dient U de 10 gevonden beroepen te vermelden. De boekenprijzen ziJn:
1. 11 J1ITfüLE" door Anthony van Kampen.
?
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Bij meerd_ere goede oplossingen be·slist het lot.
Oplossingen voor 1 Mei 1955 in gesloten enveloppe te richten
aan: C. van der Schoot Azn, Leeuwarderweg 63 te Sneek. Vermeldt steeds bij Uw inzending Uw privé-adres. Genoemde datum
is zodanig gesteld, dat zij van overzee ook mee kunnen dingen.
C.v.d. Schoot Azn.
-=-=-=-=-=-

HE T

NIJD A M S T RA
B 0 E K

·waarde neven en nichten,

Bij de oprichting van de Familievereniging Nijdamstra
werd o.a. tot doel gesteld de uitgave van een Nijdarnstra-boek,
van vele h:Jnd.erden :pagina's vvaarin de co1nplete stambomen met
de fanri.liege,schiedenis beschreven zou worden~ Tevens werd besloten om elk jaar eeP gedeelte hiervan te laten verschijnen,
oirr OJ? deza vJijze Qlrer enige j.u:al het boek: compleet te hebbe:n.• Een
termijn van tien jaren leek nodig om het boek te conrpleteren.
Sedert dat jaar is er veel veranderd. Hoewel ons doel hetzelfde bleef, kwamen er feiten naar voren waar terdege rekening mee moest worden gehouden. Ten eerste werd niet die medewerking van de familieleden verkregen welke nodig was om over
de periode 1842 - heden de gegevens te verzamelen (grafschriften etc.). Ten tweede werd de Nijdamstra gemeenschap sterk
uitgebreid door de Wyniars, waard0or het genealogisch onderzoek en de samenstelling van de stambomen veel meer werk gaan
opeisen. Ten derde bleken er veel meer acten en bronnen te bestaan die op de Nijdamstra-familie betrekking hebben, dan aanvankelijk overzien kon worden.
Het is door deze feiten onze genealoog W. Tsj. Vleer onmo·gelijk om, doorgaande op de gevolgde w~rkwijze die nu enige
jaren werd toegepast, binnen een paar jaar het boek gereed_ te
hebben, Voor het onderzoek en de samenstelling moeten minstens
nog vijf ·maanden arbeid worden verricht. Indien een maand per
jaar hieraan zou worden besteed, betekent dit, dat nog vijf
jaar gewacht moet worden voor dat het boek kan verschijnen.
Anderszijds merken we, door het bedanken van vele leden,. dat
de familieleden met ongeduld wachten op de complete stamboom
en niet van plan zijn hier nog vijf of tien jaren op te.wachten.
De ingeslagen weg kan niet verder worden bewandeld, want

deze wordt ons afgcsnea_en. Het bestuur van de Nijdamstra-stichtin§
heeft dan ook in de vergadering van Vrijdag 18 Februari 1955 besloten over te gaa.'l tot de uitgave van het NIJTIANISTRA-FA.l\.ULIEBOEK
IN BET JAAR 1 956.
IN DIT NIJJ)Af~STHA-BOEK zullen worden opgenomen' de complete
stambomen, bijgewerkt tot 1955 ;talrijke acten die betrekking hebben op
de voorouders; tientallen signalementen en handtekeningen van familieleden uit vorige eeuwen; een vijftigtal fotors van personen,
gezinnen, boerderijen en dorpen; talrijke kaarten en schetsen; beschouwingen over de plaats van de familie in de samenleving; bijdragen van verschillende familieleden in de vorm van gedichten>
anecdotes etc. Het wordt een complete familiegeschiedenis.
Het Ni.jdamstra-boek zal ongeveer 450 pagina• s omvatten, formaat 17 x 21 ,in diamantdruk, gebonden in luxe band, uitgegeven door
de Nijdamstra-stichting, onder toezicht van een redactiecommissie
samengesteld door W.Tsj. Vleer.
Onze genealoog W.Tsj,Vleer zal in de Y1inter 1955 - 1956 vijf
maanden werken aan het genealogisch oniarzoek en de samenstelling
van het boekwerk, waardoor deze uitgave mogelijk wordt.
Het Nijdamstra-boek zal slechts door intekening verkrijgbaar
zijn en komt op de volgende prijs' oplage 300 stuks j' 15 ,- ; oplage 250 stuks j' 17 ,- en bij een oplage van 200 stuks j' 20 ,-. De betaling dient plaats te vinden vóór September 1955 j' 6,- vóór April
1956 nogmaals j' 6,- en bij verschijning zomer 1956 het resterende
bedrag,
Intekening kan plaats vinden door het invullen van het intekenbiljet volgens onderstaand model (U schrijft het even op een
briefkaart, dan wordt de "Tynge" niet beschadigd) en te zenden
aan het secretariaat van de Stichting, Hobert Kochstraat 21, Leeu_warden.
Tevens dient een familiestaat te worden ingevuld, welke U zal
worden toegezonden. Deze familiestaat dient om de genealogische
gegevens betr. de laatste generaties te verzamelen.
Met belangstelling Uw intekening tegemoet ziende, verblijven
wij met familiegroeten
het bestuur van de

-

Nijdamstra-stichtin~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - Ondergetekende ...••..••• wonende .•••...••• straat •••..•••••.••••
zou gaarne bij de verschijning het Nijdamstra-familieboek ontvangen.
Hij verbindt zich vóór .Sept. 1955 f 6 ,- , vóór April 1956 j' 6 ,- en
bij de verschijning het resterende bedrag te gireren op Nr.626724
t.n.v. de penningmeester Nijdamstra-Stichting te Sneek.
Hoogachtend
.;._
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door H.L. Kruimel.
genera tie VII.
1. "Udce Jansdr. lJfynia, dochter yan Jan Gabes en vaii_ Wypkjen
Foekes (Wynia) VI.1.
gedoopt te Wommels 23 Juli 1752, + te Hidaard 6 Augustus
1818, huwde.te Hidaard 2 October 1774 Feyke Jacobs Bylsma.
Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren.
VII.2.~fybrip- Jansdr.(r nia.), dochter yan Jan Gabes en yan

Wypkjen Foekes Wjnia VI .1.
gedoo}t te WolsU1I1 25 NoYember 1753 (geboren aldaar 27 October).
VII.3.Gabe Janszoon (V nia , zoon van Jan Gabes en van Wypkjen .Foekes Wjnia VI.1.
geboren te Wommels 25 Mei, gedoopt aldaar 8 Juni 1775.
VII.4. Foeke Janszoon ~Ynia, zoon van Gabe Jans en van 1\'jpkjen Foekes (Wjnia) YI.1.
geboren te Wolsum 21 April 1757, gedoopt aldaar 8 Mei, boer
te Burgwerd, + te Burgwerd 20 Januari 1826, huwde te Itens
6 Juni 1784 met Bot.ie Agges Hoekstra, geboren te Scharnegoutum circa 1759, +te TZU1Il 11 Juni 1834·
Foeke Jans, huisman te Wieuwerd, koopt land te Wommels 29 Maart 1797; idem te Cubaard 21 Maart 1805
en wederom te Wommels 28 Augustus 1809; hij Yerkoopt land te Hennaard 2 Mei 1808. (Zie Herill. proclam.boek no.19 fol.89Y, idem no. 20 fol
10,79,81
en 113).
HUill'e acht kinderen zullen volgen:
Generatie VIII. 1. lJfypk.jen Foekes V~ynia.
2. Akke
Foekes V1yriia.
3. Geiske Foekes Wynia.
4. Wiebreg Foekes Vfynia.
5. Aag.ie
Foekes Wynia.
6. Jan
Foekes Vfynia.
7. Wybreg Foekes Wjnia.
8. Gabe
Foekes Wjnia.
VII.5. Ymkie Jans V. nia, d,oc):i.ter van J.an Gabes en van Wypkjen
Foekes Wjnia VI. 1.
·
gebo'ren te WolsU1Il 7 Febr. 1759, gedoopt aldaar 25 Febr., +
te SpannU1Il 1 7 Maart 182 9 als wedmve, huwde eerste vóór 1 782

,-

7.
met Sjerp. Vfynssens, + vóór 1798, huwde tweede omstreeks 1798
Jacob Dirks Noordmans.
Uit het eerste huwelijk werd ter;minste één zoon geboren, die de
naam van zijn moeder aannam, uit het tweede huwelijk werden kinderen geboren die de naam Noordmans droegen.
generatie VIII.9. Jan Sjerps W:ynia.
VII.6. Ulbe Jans v ia, zoon var Jan Gabes en van Wypkjen Foekes Wynia VI.1.
geboren te Wolsum 6 November 1760, gedoopt aldaar 23 November, boer+ te Heeg 11 December 1840, huwde eerste Corneliske
Jetses, +te Idsega 27 Juli 1829, huwde tweede (Wymbritseradeel) 2 April 1833 Wytske Jurjens de Boer, geboren te Huizum
22 Maart 1800, dochter van Ju·jen Ulbes de Boer en van Antje
Oeges.
Uit het eerste huwelijk volgen 11 kinderen, uit het tweede huwelijk één kind:
generatie VIII.10. V~-pkjen Ulbes W:ynia.
11. Jan
.Ulbes Wynia.
~~---~-~""--~
1 2. ~T~ry,,._n_t~j"'e"""""U°'l'='b-'e""'s-=W"'y_n""'i~a.
1 3. -'J-'e-'t"'z~e--'-'U"'l"'b'"'e"'s'--'V"'fy~ru=·=a·
14. Sjoukjen Ulbes Vfynia.
Ulbes Wynia.
15. V!71:bri5
16. Geiske
Ulbes Wynia.
Ulbes Wynia.
17. Jantje
18. Joris
Ulbes 1i~ynia.
19. Sjouk,jen Ulbes Wynia.
20. Gabe
Ulbes 'lfynia.
21. Ulbe
Ulbes Vfynia.
'VII.7.Pier Jans (Wynia), zoon.van Jan Gabes en van 11'.ypkjen Foekes (Wynia) VI,1.
geboren te Wolsum 7 September 1762, gedoopt aldaar 26 Septembe
VII.8. s:ouke Jans W; nia), zoon van Jan Gabes en van Wypkjen
Foekes Wynia) VI.1.
geboren te Wolsum 27 December 1764, aldaar gedoopt 13 Januari
1765, boer te Hidaard, + aldaar 5 April 1837, huwde eerste te
Hidaard 24 Mei 1790 Johantje Eel t,jes, huwde tweede te Hidaard
21 Mei 1804 Gerlofke Jacobs, van Oosterend,
Uit het eerste huwelijk werden drie, uit het tweede huwelijk
5 kinderen geboren:
generatie VIII. 22. Jan
23" .Ge~~

24. Gabe

Sjoukes vfynia.
Sjoukes Vfynia.
Sjoukes vfynia.

8.
25.
26.
27.
28.
29.

Wiepk,ien
Jacob
lfybrig
Gerbrig
Geiske

S;joukes
S,joukes
S,joukes
S,joukes
S,ioulrns

Vî1r..,., i,~i ~
"·--·

-

v~:li:c_.

lfynia.
lfynia.
lfynia.

VII, 9. Geiske Jans ( 111. nia), doch~er van Jan Gabes en van Wypkjen Foekes Wynia VI. 1.
·
gedoopt Hidaard 16 Augustus 1767.
VII.10.Ant,je Meinderts (V\Ynia) ,dochter van Meindert Foekes
('i,Ynia) VI.2., en van Froukjen Jakles.
;;edco:1t o·,Jdogc. 28 l"l"'1rt 1756 (geboren ::r;dsega l1 liir1art}'
hmrde te Oudega (W.). ·9·Eei 1779 Sybren Pyters, te Bozum
Zij wonen te Heeg 4 October 1786.(Zie voor dit
echtpaar bij Foeke Meinderts, broeder en zwager).
VII .11 .YTILl<:je Meinderts ( 1/Vynia), dochter van Meindert Foekes ·
( V;'.ynia)VI.2.,en van Froukjen Jakles.
geboren Idsega, gedoopt Ouiega 4 Me.i 1.l58, huwde te Woudsend 7 Januari 1781 Lolle Lolles d.e Jong, van Woudsend.
VII.12, Froukjen Meinderts Wynia, dochter vanMeindert Foekes
(î~rnia) VI.2 •• en van Froukjen Jakles.
geboren Idsega 30 Januari, gedoopt Oudega 10 Februari 1760,
+ te Nijland 9 Jan. 1824 huwde Jouw Sir.ks, + voor zijn vrouw.
VII.13. Hinke Meinderts Vfynia, dochter van Meindert Foekes (lijnia) VI.2., en van Froukjen Jakles.
geboren Idsega, gedoopt Oudega 23 Augustus 1762, + Sandfirden 5 October 1827, huwde te Oudega 26 Februari 1786 (ondertr.
Gaastmeer) Hendrik Sikkes Wynia (hij nam blijkbaar de familienaam aan van zijn vrouw), geboren te Hislum circa 1760,
arbeider,+ te Idsega 24 Juli 1827.
Uit dit huwelijk zijn bekend:
generatie VIII, 30.Sikke
Hendriks W:ynia.
VIII. 31.Meindert Hendriks W:ynia.
VGrv.olg pc..g • · 18.
"DE BOERElifAARll VAN ONS GESLACHT"

II
Ingezonden.

Overdri .iving schaadt.

Onz.e redacteur is een geestdriftig mens. Zijn rede op de
familiedag in 1954 uitgesproken en in het Octobernummer van de .
Tynge afgedrukt legt .hiervan getuigenis af. Mij dunkt echter,
dat hi.i zich. in ziin ·..Q'eestdrif't._ wAl .a.::>n~ ,",~+ .:il +n '7nr.-n i ,., .... -1-

9.
gaan en dingen beweert, waar niet iedereen het dadelijk mee Gens
kan zijn. Alles trachten te weerleggen, zou me te ver voeren, ik
wil me derhalve tot een paar dingen bepalen.
"Het is PJpisch hoe het boerenbedrijf aan banden gelegd is door
de overheid, waardoor van onze boeren geëist wordt dat zij, naast
hun gewone kennis van vee en bedrijf, ook ee.n administratieve kennis moeten hebben, die ongeveer overeen begint te komen met middelbaar onderwijs".
Een aan banden rlegd bedrijf zal zich moeilijk kunnen ontwikkelen
en ontplooien. och breidt het aa:.~tal stuks vee zich van jaar tot
jaar uit en heeft het peil van voor de tweede wereldoorlog al weer
verschreden. Trouwens de redacteur zegt zelf, dat de veefokkerij
-(hij bedoelt waarschijnlijk veeho-iderij) de belangrijkste a_eviezenbron is geworden. Hoe is dit alles mogelijk bij een aan banden gelegd bedrijf? Of bedoelt. hij met de banden de administratie
verbonden met sociale en fiscale maatregelen? Inderdaad is hiervoor
enige kennis nodig, maar ik betvrijfel of.de boer daarom een middelbare school moet doorlopen. Dat hij het belang van landbouwonderwijs inziet, bewijzen de tienduizenden leerlingen, die onze landen tuinbouwsoholen en cursussen bevolken en waar, :in het algemeen
ook de nodige aandacht aan economisch onderwijs wordt besteed.
Ook een vorm van Overb.Aidsbemoeiing, dit ondei'>1ijs. Niet nodig?
Ik mag me hierover niet uitlaten, orniat ik in zekere zin "partij"
-beno En zo zijn er nog veel meer

~rormen

van overheidsbemoeiingo

Om nog een paar te noemen: Bemiddelen en regelend optreden bij inen uitvoer van agrarische producten. Instelling van een landbouwschap, dat verordenende bevoegdheid heeft.
"Er is sinds enkele tientallen jaren een proces aan de gang, waarbij de eigenerfde boerenstand het veld m:iet ruimen voor de industrie, verkeer en andere uitingen van het economisèhe leven".

___et zal wel niét het doel van al die uitingen van het economische
leven zijn, de eigenerfde boerenstand te verjagen. Dat proces van
enkele tientallen jaren is al heel lang aan de gang. Reeds in 1809
overtrof het aantal personen in de nijverheid werkzaam, dat wat
in de agrarische bedrijven werkte. Moeten we de industralisatie nu
maar zonder meer afkeuren? Dat zou gelijk staan met het wegwensen
van b.v. alle industrieën, die op de land- en tuinbouw zijn gegrondvest: zuivelfabrieken, suiker-, aardappelmeel-, stro - carton-,
conserven-, vruchtensappenfabrieken, de hele· vleesverwerkende
industrie. Over grondstoffen gesproken, al deze fabrieken vinden
hun grondstoffen in het eigen land. Trouwens in onze tijd bepaalt
niet alleen de aanwezigheid van grondstoffen de vestiging van een
industrie (Pbilips; A.K.U.)"
Met het verjagen van de eigenerfde boerenstand is het trouwens,
irelukkia tot nu toe noa losaelonen. De totale onnervlakte aan cul-

10.
tuurz.cond is in de eerste helft van deze eeuw nog vrij belangrijk toogenomen, ondanks de ui tb:ceiding van steden, verkeersilvegen

enz~

Trouwens

j

de industrie als zodanig is niet de g-rote

slokop, noningbouw b.v. eist veel meer grond.
"Dat in li.et verleden naar verhouding zoveel mensen op een

klein plekje grond konden leven kl•am door de rijke winsten uit
de overzeese gebieden''.
Als dit het geval was, dan zouden de gevolgen nu reeds merkbaar worden. Werkloosheid, daling van de belastingopbrengst.
Ik YJil me echter nog niet blindstaren op een korte periode,
misschien dat de kentering nog komt. Maar dan zeker niet alloen door het ophouden van het vloeien der winsten uit de
overzeese gebieden.

Er zou nog meer te zeggen zijn. Het over één kam scheren van
hugenoten en sjacheraars doet grappig aan. We zouden dus b.v.
de om des geloofswille omstreeks 1850 geëmigreerde Nederlanders met de gangsters van Chicago op een lijn kunnen stellen.
Opkomen voor dat, wat -vlij menen, dat goed is, is best, maar
we moete11 011s voor overdrijving hoeden

J. Nijdam.
BET ONTSTAAN V M

ONS 1.ANil

= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

door H. Mink,

Vervolg van pag. 113.
Afgezien van deze landwinst is de balans van landwinst
en landverlies nog altijd ongunstig. Zo won ons land in de
.historische tijd ± 400.000 ha tegen een verlies van ± 500.000
ha. Steeds z~llen we strijd moeten voeren tegen onze grote
vijand: het water. Verdedigend eL aanvallend.
"Het nabije toekomstbeeld van ons land"
De overstromingsramp van 1 Februari 1953 heeft ons ruw
waklrnr gescnud. Onverwachts is de "waterwolf" met ongetemde
kracht losgebroken. Vele mensenlevens heeft hij opgeeist.
Deze ramp heeft de uitwerking van de plannen - de afsluiting
van de Zeeuwse en Zuidhollandse zeegaten met uitzondering
van de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg - welke reeds vóór
1953 bestonden, bespoedigd. De regering heeft een collJIP.,issie De Delta-commissie - in het leven geroepen, die het probleem
verder zal onderzoeken •.
Als U dit leest, heeft de Delta-commissie vermoedelijk haar
advies aan de regering al uitgebracht.
Ook is men sinds enige jaren druk bezig met een vrij diep-

1j

gaande studie van J.andaamünningsproblemen in de Wada.en.
Hendrik Stevin ( 17c eeuw) had reeds voorgesteld de lfaddeneilanden door dijken met elkaar te verbirden. Bij het ontwerpen van
het plan tot droogmaking van de Zuiderzee, heeft men dit ook onder ogen gezien, doch men is tot de conclusie gekomen dat de opbrengst V<l.'l het nieuw gewonnen land (zandgrond) niet zou 'Jpwegen
tegen de kosten verbonden aan de afsluiting van da zeegaten tussen de Waddeneilanden.
Thans is men echter tot de ontdekking gekomen dat wanneer naar
deze drooggelegde zandgrond zoet water heengebracht kan worden,
er uitstekende '7eidegrond van gemaakt kan worden. Zover is het
schter nog niet.
"Als al deze plannen - afsluiting van de zeearmen en drooglegging
van de Waddenzee - uitgevoerd zullen zijn, dan zal de kustlijn
welke thans 1200 Km bedraagt, verkort zijn tot 500 Km.
De verkorting van de kustlijn zou betekenen een betere verdediging
tegen het zeewater, het tegengaan van verzilting en verclroging van
akkers, weiden en tuingronden.
En dan niet te vergeten uitbreiding van ons landbezit, want door
de steeds toenemende bevolking en door het verlies van Indonesië
is dringend behoefte ontstaan aan cultuurgrond.
Voor ons land hangt uitzicht op een nieuwe welvaart samen met uitzicht op nieuw land.
H.M.

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtert·e

J~TiiifA

J

W. Wijnia
A. Wijnia-van der Yleide
jBozum, 21 December 1954.
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Door Gods goedheid werden WlJ
verblijd met de geboorte van
een welgeschapen dochter en
zusje

---1

WJETSKE

J .Feenstra
G.Feenstra-Wijnia
!
en kinderen.
,
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!_________ JUBILEUM ·--·---·-----Op Donderdag 13 Jan, mochten wij J
ITankber en bliid hoopje
dankbaar gedenken, dat onze gej
wy hjoed mei U:s beppe
1
liefde ouders
1
\en oerbeppe
T .F .de BOER
en
;
i
A. de BOER - WYNIA
,!
•
TRIJNTJE NIJD1iJlili,
DOTINGA
gedurende 40 jaar in het huwelijkj
verbonden
waren.
,
·
/har SOste .jierdei to biPs. 68 , 10 (ber.)
l
1tinken.
!Gau, Sybrandabuorren,
Hun dankbare kinderen.
Calif. U .S.A." Morra~
l
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MAtlTIITIJ3 GRIEBLING
en
.AJ'IJJA H.lil. REIBER
hebben de
voornemen
Dinsdag 1
stadhuize

eer U kennis te geven van hun
in het huwelijk te treden op
Februari a.s. om 11.30 uur ten
te .Amsterdam.

Amsterdam, 17 Januari 1955
Maasstraat 184111
; Archimedesplantsoen 25hs
i-~_:::::esp_~_nrlent_ie-o.dr'3_'.'.__ ui tslui ten~.'l\llaasstraat
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God skonlc us in jonkje.
Efkes letter naem Hy it
wer ta Him.
Syn dwaen is inkeld wysheit.
P .Nijdam
IQ.Nijdam-De vries
en bern.
:3ibrandebuo=en,
22 Jannewaris 1955.
·c;J,:0E11.TROuWTI______
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l~einder

Nijdam en
Reinsk,ie Vli.inia

dogge !ijirmei, ek ut namme

18~III ~

l·:rankber

en tige bliid dog!ge wy to witten de berte
1fan in famke
l\IAAIKE
!'Alles nei winsk.
J. Nijdam
,
W. Nijdam-Postma
Oan •e Skûtel.
û/d Aldegea W.
1
. 11 Febrewaris 19~5_.__
_ .. l
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jfVan ons is na een zeer smar- !!

1j.teli~k

lijden heengegaan onfze lieve broeder en zwager
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Jelle van der Wal

fan ::ar alden to wi tten,dat1!in de ouderdom van 66 jaar.
hJa under de geboadens stea 1
ne en fan é'.oel binne to
fAmsterdam,
boo.~kjen op D.V. ~ongers~ei 1
18 Januari 1955
10 J\itaert om 1 .45 ure yn i t j!
Oostzaanstr. 1011
Grieter~jhûs. t~ W~rrn:iels.
·~. Korver-Nijdam
Ts Jer'.:like b1fest~g1ng ~m
IJ·"'· Korver.
1
2. 30 ure yn de Griff. Ts ~er-1!Leeuwarden,
k.e to Lollum.' troch de RJu
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t
kst raat 2 2 ..
~!!'jes erpar
Earw.Hear
Dr
L.L>ielhuis
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Har~~erd 16 )
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!1iet droefheid g8ven we koni Na een gBcluldig gedragen lijnis van de geboorte va1::. E;·e:..1
il den nam de Here op Zijn dag
levenloos zoontje.
tot Zich, onze innig geliefde ,
BA d B
!ivrouw,moeder,behuwd- en groot-l
• • e oer
; ! moeder
r
B, de Boer-Nijdam,
JANTJE NIJJJ.AJv!
St.Johannesga, 27 Dec., 54
ljin de :ude::a-om van 74 jaa~, na!
Kadijk 3.
l! een ge_Lukk:ige echtvereniging '
~-J van ruim 52 jaar.
1
;! Groningen, 9 Januari 1955
Ï
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-----FAMILIE-NIEU1i1S-----

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Besneeuwde wereld ••.••••••• boekjes voor Veilig Verkeer
dwa=elden uit de· lucht •••••• , ••• schaatswe_dstrijden. ·

10/1 Horr.merts - Jutrijp. "Iendrächt" mannen:rijderij.
G. 1cynja Oppenhuizen Kampioen van Wijmbritseradeel.
10/1 Hardegarijp 11 Hardegarijp11 jongens t/m 16 jaar.
1 W. Wynia Uitwellingerga.
10/1 Scharsterbrug 11 Tryega" ::nannen.
2 S. \7ynia Uitwellingerga.
14/1 Warga "De 1.iergeaster Reed" leden estafette-rijderij.
_± Ruurd Nijdam - Mej. B. Zwart - B. Mud.•
17/1 Langweer 11 Frisia" lange baan-wedstrijd.
2 A.S. Tiinia Follega, lauwertak.
17/1 T:0mmels "1iintervlille11 ::nannenrijderij.
2 S. \iinia Uitwellingerga.
18/1 Oppenhuizen 11 Rept U'' leden sstafette-rijderij
2 s. Salverd.a, H. 'Jijnja, G. Steenbeek.
18/1 Scharsterbrug 11 Tryega" rijderij van paren.
2 F. Nijdam en Roelie v. Tiijk te Sloten.

Jannuari. Bolsward.. Langebaanwedstrijd.
J. li. ',fijnia Cornvverd.

-=-=-=-=-=-=-

'==:'.

l3URGERLIJ1\E STAND.
Baarderadéél.
26/12 - 1/1 1 55
Jantina d.v. ·,-i. Wynia en A. v/d Weide te Bozum.
NTI:UUSBERICHTEN.
Rijksuniversiteit. 27/1/1955
cand. ex. geneeskunde
J.F.A.H. Vleer, Tilburg.
Schaken.
Heerenveen - Sneek. 5/1/1955
B. Hartrnann - L. Winia 2 - O.
Oldeboorn 10 Jan. 1955.
Verloren te Oldeboorn een bruine heren glacé-handschoen
S. J1Tijdam 1 Nieuwbouw"

Kampi_o_3nschap Darnen.
Persoonlijk kamp'_oenschap van Friesland. 19/1/1955
E groep.
L. \ljnja ·Sneek - I, l3raaksma Lioessens 1 - 1".
Marknesse. 21/1/1955.
Op gemengd bedrijf voor direct of later een boerenzoon
of boerenknecht.
l1. Tj. Nijdam, Meulandseweg 6.
Bergum._ 22/1 /1 955.
De afdelingen Bergum, Hardegarijp en Oostermeer van de
Bond van Plattelandsvrouwen, hielden een feestavond in
11
I-Ie t Ro odhe rt" .
Een forum bestaande uit Mevr. Ypma-Winia en de heren Ir.
J. Swierstra en W.Th. Zwart uit Leeuwarden beantwoordde
verschillende actuele vragen •
.llkkrum. 28/1 /1955.
Woningruil van Hemelum naar of bij Akkrum.
J. Wynja, Spûke Mounie.
Eervol ontslag. 12/2/1955.
B. en W. van Leeuwarden hebben m.i.v. 11 Februari 1955
eervol ontslag.Yerleend aan de heer H. Nijdam, plaatwerker bij de Gem. Lichtbedrijven.
-=-=-=-=·-=-=-

15.
ONTSTA.Alf en BETEKENIS
V.L\.N ONZE: VOOR- Gn ACHTERNAl'1!bN XI.
Baldwin
vriend des moeds. Bale F.
stralende koene.
Balling
aïstamming van Bald. Baltrade
koene raadgeeÏster.
Baltus H.
glansvorst. Balthasar H, glasvorst,
Bane ,Banne F.
banier. Baptist G. de doper.
Barbarus L.G.
vreemdeling. Barbara H. de stamelende.
BardolÏ
strijdbijlwol • Barend
sterk als een beer.
Barnabas H.zoon dar vertroosting. Barrochus L.H. gezegende.
Barre F. van Ba:ttblomeus Strijdbare zoon •
. Bart van Albert edelschitterende.
Bart van Bartholomeus strijdbare zoon.
Barteld F. schitterende heerser. ?artele F. schitterende heerser.
Barthold schitterende heerser. Bartholomeus H. strijdbare zoon.
Baruch H.
gezegende. Barwoud met de strijdbijl heersend
(wordt voortgezet
----,-UIT DE OUIJE DOOS----===~======================

Ruim 1 00 .jaar geleden.
Friesch Dagblad 12/2/1955
Zoals ik reeds mededeelde, geschiedde het verkeer te water.
Als de dominee van Oosthem eens in de drie weken in Abbega
moest preken, dan ging hij er met de snikke heen.
Men kan dat zo mooi lezen in de schets van Dr Wumkes over
Ds Theunis van Berkum, die door Thomas Durks Nijdam op zulke zondagen werd vervoerd.
50 .jaar geleden:
Een halve eeuw geleden dus op 10 Februari 1905 bevatte het
Friesch Dagblad het bericht, dat de heer ·y .B. Nijdam, in leven
rentenier te Cubaard, heeÏt gelegateerd: aan de.Herv. diaconie
1200 gulden, aan de Chr.school 6000 gulden, aan het hooïd der
school persoonlijk 700 gulden, aan de dienstbode 2000 gulden, en
aan een paar arbeiders de woningen, die ze van de heer Nijdam in
huur hadden.
Het bericht eindigt met de woorden:
vinde dit voorbeeld navolging!
Wij zeggen:
Dat was nu nog eens een Nijdam! !

16.
Uit "Trouw'' van 25 Nov. 1954.
ZONWEBOOT VAN DE PHARAO CHEOPS NA 5000 J. TE VOORSCHIJN
Onder leiding van archeologen is Maandag het eerste
van de 42 kalkstenen blokken, die de tombe van pharao
Cheops l•edekken, aan de voet van de pyramide van Cheops,
vervtljderd" Centimeter 'roor centimeter bieven tvvee lcranen

het zvrare zeventien ton wegende blok omhoog en langzaam
werd de zonneboot, waarin naar oud-Egyptische opvatting
de ziel van de koning ten hemel zou yaren, zichtbaar na
ongeveer-5000 jaren voor het menselijk oog verborgen te
zijn gewoast. De ontdekking wordt beschouwd als een van de
belangriJkste archeologische vondsten van deze eeuw.
Een groep van ongeveer 150 personen onder wie archeologen, journalisten en persfotografen, keek bewonderend
naar het cederhouten zonneschip, dat van voorsteven tot
achtersteven 35 meter lang en in het midden drie meter
breed is. Om het schip te doen passen in de ruimte, die
slechts 33 meter lane is, is de twee meter lange en met een
lotusbloem versierde boeg van het schip gescheiden en naast
het schip gelegd. Ook de mast en een deel van het dak yan
d.e kajuit zijn gedemonteerd. Waarom de kamer niet groot genoeg is gemaakt om de boot te kunnen bevatten, zal wel altijd een raadsel blijven.
CEDERHOUT
'.!ROTS EERDE
DE EEUWEN

!--"-------

Het cederhout is in de loon der eeuwen zo donker als
mahoniehout geworden maar niet vergaan. Op het dek lag een
dikke rol kabeltouw, dat volgens oud-Egyptisch geloof moest
dienen om het schip langs de hemel te trekken. Het dek was
ten dele met matten bedekt. In hieroglyphen staat vermeld,
dat de boot gereed is gekomen tijdens de regering van Pharao
Dodofro, zoon van Cheops.
Het oplichten van de zware stenen plaat was zeer moeilijk, Dertig arbeiders trokken uit alle macht aan de kabels
van de lieren, monotoon roepend: "Hela hela salli alnabi"
(bid tot de profeet).Een der persfotografen struikelde toen
hij een opname van de boot wilde nemen en viel 1 waarbij hij
naast de boot terecht kwam - zijn camera brak in stukken.
Dat de boot nog in zulk een prima staat verkeert,
sohijnt het gevolg te zijn van de perfecte afsluiting van de
kamer. De volledige afwezigheid van spinnewebben of een an-

17.
lier teken van insectenleven, wijst er op, dat zelfs de kleinste
insecten in 5000 jaar niet in staat zijn geweest de kamer binnen
te dringen.
Archeologen, die in het gebied werken, hebben verteld, dat
zij vaak soortgelijke kamers geopend hadden en a.an tot de conclusi<
gekomen waren, dat termieten of witte mieren hen voor geweest waren en het gehele houtwerk opgevreten hadden.

-=-=-=-=-=-=KIJNNEN - EN

DUR\TEN

De mensen ku.'1Ilen en durven tegenwoordig veel. In die woorden,
kunr1en en du.rven, staat de moderne mens" Van liet kunnen en durven
staan de dagbladen vol. Wie niet kan of niet durft is ui tgeschakeld. Want de mens kan immers alles! Wat het menselijk vernuft
niet te voorschijn kan toveren, is bijna niet denkbaar.
De Tsjechische schrijver Karel Capek gaf de naam aan de machinemensen, d.ie hij in een fantastisch-- toneelstuk liet optreden
"Robot". De naam is internationaal in gebruik gekomen voor bijzonder vernuftige machines. Alle mensen schijnen Robots te zijn.
Toen Graham Bell in 1876 een bruikbare telefonische yerbinding over een afstand van 3 I\M tot stand bracht, had hij nooit kunnen denken dat er ooit een toestel geconstrueerd zou worden, dat
het mogelijk zou maken, dat men door een paar maal met schijf heen
en weer te dráaien, practisch de gehele wereld onder zijn bereik
heeft. En thans met zotn televisie-geval.
Wat een prachtige vinding. Zoals je met een telefoon een stem
uit de verte kunt horen, kun je met een televisie-toestel een beelê
vanuit de verte zien. Wat mijlen ver van je af gebeurt komt bij je
en de huiskamer.-Inderdaad een mens kan veel. En dcirven • • • alles.
Ze vliegen op alle hoogten en breken door de geluidzone heen.
Straks vliegen we naar de maan en gaan hemellichamen veroveren.
Een straaljagerpiloot suist ontzaglijk snel door de lucht. Niet
durven? Wie niet?
En toch - tegelijk zien we dat_ de teclw.iek ons uit de hand valt.
Kijk daar, vliegtuigen! Ze vliegen prachtig in formatie. Maar wat
is dat? Kijk, dat toestel verliest snel hoogte. Nog even, een
toomloze buiteling en het slaat te pletter op de grond, d.ie hij zo
juist triomferend verliet. Het kwam toen op kunnen aan; durven gaf
niets. En hier schoot de Robot te kort.
Het moet dus zijn kunnen .en durven. Niet het een of het ander,
maar beide, En als we beide bezitten, dan nog een ••• buiteling.

18.
Vervolg van ])ag. 6.
DE

WYHIA

1

S

Generatie VII.
VII~ î 4. Foek~e Meinderts ( Wynia), dochter van Meindert Foe-

kes (Vfynia VI.2., en van Froukjen Jakles.
geb~ren Idsega, gedoopt Oudega 3 Juni 1764, + vermoedelijk
jo11g·"

VII. 15. Jakkel t,je Meinderts Vfynia, dochter van Meindert Foekes ( \'iynia) VI. 2. , en van Froukjen Jakles.
geboren Idsega, gedoopt Oudega 17 Augustus 1766, + 0osterend 11 l\iiaart 1841, huwde Ieme Innes, + vóór 8 Juni 1822,
daar zij reeds op laatstgenoemde datum als weduwe te Oostere11d vvoonde.
Uit cli t huwelijk is één zoon bekend, die eveneens de naam
van zijn moeder aannam.
generatie VIII. 32 Enne Yemes Wynia.
VII. 16. Foeke Meinderts Vfynia, zoon van J;Ieindert ~·oekes (lvynia) VI.2., en van Froukjen Jakles.
geboren Idsega, gedoopt Oudega 22 Januari 1769, + te Oudega 26 April 1831, huisman te Oudega.·
4 October 1786 kopen Foeke Meinderts 011 Syln:en
Pyters en Antje Meinderts, echtelied.en te Heeg
land onder Idsega. (Wymbr.lJroclamatieboek R.no:
3). Hij verkoopt land and.er Idsega 29 Mei 1798
met zijn moeder en broeder Jan Meinderts.(V\Ymbr.
proclamatieboek R.no:4).
In 1802 en 1803 koopt hij een huizinge, resp.
land onder Uitwellingerga. (Wymbr.proclamatieboek no:S, fol. 2 e.v.)

VII. 17, Jan Meinderts Wynia, zoon van Meindert Foekes (Wynia)
VI,2" en van Froukjen .Jakles.
geboren te Idsega 3 Mei, gedoopt te Oudega 20 Juni 1773,
huisman te Idsega, + Oudega (w.) 14 Augustus 1808, huwde
nvoor president en gezworen clercg_" van Wymbri tseradeel
29 Sept. 1795 Oelk.ien Sytzes Wynia, geboren "bij Ylst" (blijkens haar overlijdensacte) circa 1773, + te IJlst 23 November 1849, zeer waarschijnlijk een dochter van Sytze Foekes
Wyida (VI.4) en van Geiske Wygers (VI.11.)
Het onomstotelijk- bewijs - de doopacte - dat zij de dochter
is van Sytze Foekes 1áynia en Geiske Wygers, werd niet g.9vonc-;.2::_:" Uit dit h-1J.1·1elijk volge11 6 kinde1~er1~

33. Zytske
34.
35.
36.
37.
38.

Jans
Zytze
Jans
Vroukje Jans
Sytze
Jans
l\leindert Jans
Geiske Jans

19.

Wynia.
iifynia.
W.ynia.
\"fy-nia.
~ynia.

\fynia.

VII. 18. Wiartent.je Romkes °(Wynia), dochter van Romke Foekes
nia VI.3. en van Antje Frederiks.
·
geboren en gedoopt Tirns 11 Februari 1759.

\fy-

VII. 19, Maria Romkes (Wynia), dochter van Romke Foekes Wynia
VI.3., en van.Antje Fredèriks.
gedoopt Tirns 23 ]l'[aart 1761, huwde te Oudega (W.) 20 Tulei 1787,
Engele Dirks, van Ytens.
VII. 20. Pier Romkes('ifynia), zoon van Romke Foekes Wynia VI.3., en
van Antje Frederiks.
gedoopt te Tirns 8 Januari 1764, + jong.
VII. 21. Pier
Romkes \~a, zoon van Romke Foekes Wynia, VI.3.,
en van Antje Frederiks.
gedoopt te Tirns 24 November 1765, huisman te Idsega, + Woudsend
2 .A±>ril 1815, huwde Oudega (W.) Hubertina, Gerhardus Jacobus
Steensma, geboren te Kollum circa 1772, + te Woudsend 2 Augustus 1827.
Pier Romkes Wynia en Hubertina G. Jacobus Steensma,
echtelieden te Heeg, kopen land te Idsega, "De eersame Romke Foekes rondsom tot naestlegger".(Procl.
boek Wymbr. R.no:4 fol.4).
~ijn overlijden wordt aangegeven door Douwe Rornkes
\ifnia, veldwachter te Idsega.
Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen:
,eneratie VIII. 39. Rornke
Piers lfynia.
40. Gerardus Jacobus Piers Wynia.
•
41. Frederik
Piers hynia.
42. Antje
Piers îfynia.
43. Alma ]\/[aria
Piers \Tynia.
44. Rense
Piers lplia.
45. \fybe .
Piers Uynia.
46, Lolkjen
Piers \rynia.
47. Lolkjen
Piers '\lynia.
~-_r.

VIi. 22. Yrnkje Rornkes Wynia, dochter van Romlce Foekes Wynia VI.3.,
en van Antje Frederiks.
gedoopt te Tirns 26 Februari 1769, + te Woudser.d 13 April 1817.
Ongehuwd.
(wordt vervolgd)
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STICHTING

Bestuur' T.Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden, tel. 051 G02167 voorzitter; Mevr. M.H.Nijdam-Nijholt, Robert Koûhstr.21,
Leemmrden, secretaresse; C.van der Schoot Azn., Lee>ywa,rderweg 63, Sneek, tel.05150~3028, penningmeester; \i. Tsj. Vleer,
"Op Honk", Hardegarijp, tel. 05110-435, vice-voorz.; Mevr.
P.Agema-\iynia, Stationsweg 18, Dokkum; U.\',ynia, Schans 64,
Heerenveen en H. Nijdam, :Bataviastraat 68, Groningen, loden.
Postrekening 6 2 6 7 2 4 t.n.v. de Penningmeester Nijdamstra
Stichting te Sneek.

Inhouds-opgavo:
Een nieuwe doch geen onbekende

door T. Nijdam.

Financieel jaarverslag 1954

door C.v.d.Schoot.

Puzzle

door C.v.d.Schoot.

Het Nijdamstra boek.
11

Do T!ynia' s

door H.L.Kruimel.

Overdrijving schaadt

door J. Nijdam.

Het ontstaan van ons land

door H. Mink.

Familienieuws
Onze voornamen
Uit de oude doos
Zom1eboot van Pharao Cheops.
Kunnen en durven
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