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Orgaan der Nijdamstra-Stichting

- 50 Op 14 juli j,l. is van ons heengegaan onze
neef Lourens Vleer.
Wie geabonneerd is op de "Tynje" kent hem
uit de artikelen: Van onze Ind. neef.
Geregeld hielden wij briefwisseling en
steeds bleek hieruit hoe goed wij elkander
begrepen.
Persoonlijk en als medewerker van ons
familieblad, zal ik hem erg missen.

(

God geve aan zijn vrouw en kinderen de
troost, dat hij is ingegaan in de eeuwige heerlijkheid, die er is voor al zijn
volk.
De voorzitter.
1
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1672

Het is nu 293 jaar geleden, dat Holland midden in de felle
strijd stond met de 4 mogendheden• Frankrijk, Engeland,
Munster en Keulen,
Aan alle kanten dreigde de vijand ons klein landje te
verpletteren.
De regering was radeloos,het volk redeloos· en het.land-reddeloos,
In juli 1672 bereikte de benarde toestand zijn hoogtepunt.
Plotseling stak het volk het hoofd op. Een krachtige
Oranjepartij noodzaakte de Vroedschappen het in 1607 gezworen Eeuwig Edic te" waarbij de vorsten uit het Huis van
Oranje voor altijd. van elke regeringsvorm werden ui tgesloten, te beroepen.
2 Juli 1672 werd Willem III van Oranje tot Stadhouder van
Holland en Zeeland uitgeroepen en 4 juli tot Kapitein Generaal en Admiraal der Unie.
Dankzij zijn grote veldheerstalenten trad voor Hollana.

l

- 51 - '
sedert die datum een gunstige wending in en waren de
Nederlanden gered.
Wanneer men de loop van onze geschiedenis volgt, vanaf de
80-jarige oorlog tegen Spanje treft het ons, dat in de
benauwdste tijden, waarin ons Uederland verkeerde, het
steeds een Oranje was, die uitkomst bracht en hoe zegenrijk
de regering van het Huis van Oranje voor ons volk is.gevveest.

\

1572
1574
1600
1620

Den Briel, de stad voor Oranje door Willem I gewonnen.
Leiden ontzet door Willem I.
Slag bij Nieuwpoort, gewonnen door Pr. Maurits.·
Verovering van 's Hertogenbosch door Pr. Frederik
Hendrik.
1648 Vrede van ]:!unster, tijdens het bestuur van Willem IL
1672 Het rampjaar, Willem III brengt. redding in nood.
1747 Einde Oostenrijkse Successie oorlog, weer een Oranje,
Willem IV.
1813 Willem de VI, de latere koning Willem I feeste.lijk
te Scheveningen ingehaal na de Franse tijd.
En voorts spreken de jaartallen 1870, 1914 en 1940 van
uitkomsten voor ons volk door een Oranje.
Lambert Jacobsz.

(

Een dezer dagen vroeg miJ iemand naar de Lambert Jacobszstraat. Toevallig wist ik waar deze straat was. Ik kon
dus als gids optreden.
Thuis gekomen dacht ik, je wist de straat wel te vinden,
maar wie was eigenlijk Lambert Jacobsz.
Het was de Doopsgezinde vermaner(prediker) die in zijn vrije
tijd meesterlijk schilderde. In het· Fries ~luseum te Leemvarden kunt u een van zijn meesterwerken bewonderen, apostel
Paulus voorstellende. Dit stuk is in 1629 door hem geschilderd, die zijn studiejaren in Italië heeft doorgebracht en
zich in 1620 na zijn huwelijk met Aechtien Thonis te
Leeuwarden vestigde. Hij nam daar deel aan de strijd, die
zijn geloofsgenoten toen hadden te voeren, voor hun gewetensvrijheid en moest dan ook zijn geloofsijver met vervolging
van overheidswege boeten. Het is na te gaan dat onze grote
schilder Rembrandt, Harmenszoon van Rijn en hij, elkaar gek.end moeten hebben en Rembrandt dit stuk te Leeuwarden gezien
moet hebben toen hij er in 1634 zijn vrouw Saskia v;an Nijlenburch haalde. Na onbekende omzwervingen is het stuk be-
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~onaties(contributies) f.
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Doordat in juli 1965 de laatste betaling over 1964 binnenkwam, kon
nu pas de boekhouding over dit jaar worden afgesloten. Uiterst miniem waren ook dit jaar.weer de kosten, zoals uit het overzicht
blijkt, wat uiteindelijk onze Spae,rrekening ten goede ITTo-am.
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De penningmeester
Sneek, augustus 1965.

C, van der Schoot Azn,

(])

"' ..>-"·
!)): Dl

0

=

::<'
([)

<+

'-''

"'

- 53 FAMILIE-BERICHTEN,
Vandaag heeft de Heere tot Zich genomen Zijn kind, onze
zeer lieve en zorgzame vrouw, moeder en grootmoeder,
PIERKJEN AGE!EA-WIJNIA
op de leeftijd van ruim 59 jaar,
Haar vast vertrouwen en getuigenis was·
Ps. 23 (onber.). Dit is onze troost in
dit voor ons zo zwaar verlies.

(

Dokkum, 22 juni 1965
Hantumerweg A 59.
Dokkum: R, J\.gema.

Heden werd, door haar Heer en Heiland, onverwacht van ons
weggenomen onze moeder, groot- en overgrootmoeder
TRIJNTJE WIERSl:IJ\.-NIJDA!1
(weduwe van Fonger Wiersma), in de leeftijd van bijna 80
jaaro

Joh, 3 ' 16.
Boskoop:
Ho Viliersma

IJ. Wiersma-Huistra
Bolsward:
Th. Wiersma
G. Wiersma-Roafstra
Boskoop:
Tj,v.Bergen-Wiersma
1, v. Bergen

Koudum:
J, Munniksma-Vliersma
W. i:Iunniksma

Oosthem:
Tj, Wiersma
H, Wiersma Remerij
Tiel:
K. Kooistra-Wiersma
J, Kooistra
Nijezijl;
Sj. Osinga-Wiersma
Tj. Osinga
Amsterdam:
1.Ie Vfiersma

Edmenton Canada:
H. Wiersma
î!I. Wiersma-Sukkel

klein- en achterkleinkinderen.
Sneek, 26 juni 196 5. Ru~tl).u:j.s "Thabor"
Correspondentie-adres: Oosthem 39,

- 54 Na een kort lijden nam God van ons, onze lieve vader, behuwd- en groo.tvader
IJDE NIJDlll\I
Hij bereikte de leeftijd van 67 jaar en was sinds 31 augustus 1960 weduwnaar van Sjoukje Oegema.
Dankbaar voor Gods zegeningen verliet hij dit aards tranendal,
Zijn bedroefde kinderen•
Leeuwarden•
A, de Vries-lüjdam
J, de Vries
Gauw:
S. Nijdam
Harderwijk'
E. Nijdam
T, Nijdam-Bosma
1 t Zandt:
A. Nienhuis-Nijdam
H, Nienhuis
en kleinkinderen.

Sneek•
P. Nijdam
K. Nijdam-de Vries
Artesia U.S.A.:
J, Kooistra-Nijdam
H. Kooistra
Upland U.S.A.:
T, Scheenstra-Nijdam
C. Scheenstra

Condoleantie-adres• Marnezijlstraat 30, Sneek.
Sneek, 29 juni 1965.

Tot onze diepe droefheid ove.rleed heden, geheel onver,1acht,
mijn lieve echtgenoot en onze zorgzame vader, behuwd- en
grootvader

LAURENS VLEER
echtgenoot van
Wilhelmina Maria van Dorst
in de ouderdom van 69 jaren,
Tilburg•
W,!;!, Vleer-van Dorst
's Hertogenbosch:
J,P. Vleer
A.P.lil.Vleer-van Iersel en
en kinderen
Tilburg, 14 juli 1965

·Oss:
J,F,A,M. Vleer
Ivi. Y. VleerTVleer

Herten:
L.G.S.M.Vleer
F,l.!,H,Vleer-Rompa en kinderen
Transvaalstr. 36

(

- 55 Heden overleed zacht en kalm onze lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

KLAAS ERRITS VLEER

(

(

geliefde echtgenoot van Uilkje Hoekstra, na een genoeglijke
echtvereniging van ruim 65 jaar, in de ouderdom van ruim ·
90 jaar.
Oudega (w.),
23 juli 1965.
De bedroefden;
Oldeberkoop;
Oudega(W.) g
1, Nijhoit-Vleer
U, Vleer-Hoekstra
Oosterlittens;
J, Nijholt
K.E. Vleer
Heeg:
J, Vleer-Fopma
Tj, Vleer
U.S,A.:
J, Vleer-Tilstra
W. Vleer
Oudega (Sm.)'
J, Vleor-de Vries
T ,. Bos ch-Vl eer
Gorredijk;
S, Bosch
J, llofma-Vleer
Oudega (VI.) '
W, llofma
K. Vleer
u.s.A.g
VI, Vleer-van Gosgliga
J, Vleer
Bolsward:
kleinkinderen en achterkleinVJ, Schotanus
kinderen,
Heden ontsliep, na een geduldig gedragen lijden, in volle
vrede, onze geliefde man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
JllN WIJNill,
in de gezegende ouderdom van 87 jaar, na een genoeglijke
echtvereniging van bijna 61 jaar.
Gez. 174·
Gauw, 25 juli 1965.
M, Wijnia-Landman
Sneek:
J, v.d. Wal-Wijnia
D. v.d. Wal
Oppenhuizen:
H, Schraa-Wijnia
H, Schraa
Klein en achterkleinkinderen.

- 56 Geboren'
ULBE zoon van
J. Wijnja en
E, Strampel.

JAN zoon van
G. Zoethout en
G, Wijnja.
Bolsward, juni

1

Rottum, juni

65

1

65

KLAAS HENDRIK zoon van
T, Ruiter en
J. Nijdam.
Bovenknijpe, juni 1965

(

Met grote blijdschap en dank aan God geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje en broertje
BAUKE TJEERD
G. Wijnja
T, Wijnja-de Boer
Eelt je
Bolsriard, 23 juni 1965
Klippen 11
Geboren•
RINGJEN dochter van
H, Neuhoff en
T. Wijnja.
Oppenhuizen, juli

1

65.

Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte
van ons zoontje
SIEBREN
W. Nijdam
J. Nijdam-Jongbloed.
Oudehaske, juli 1965,

(

- 57 Moandei 16 augustus hoopje wy mei us leave àlden
J. NIJDAM
en
M, NIJDAM-YPMI\.
de dei to bitinken, dat hja 25 jier troud binne.
De winsk fan harr~n tankbere bern is dat de Heare har
noch lang foar us sparje mei
Hindrik
Wytse-Pieter
Jeltsje

(

Vlaeksens, Bieren 6,

Familie nieuws
Tot opzichter van het vmterschap "De Schoterlandse en
Opsterlandse Compagnonsvaart" werd uit 97 sollicitanten
tot opzichter benoemd de heer W. Nijdam te Lippenhuizen,
als opvolger van de heer J, Blauw, die met pensioen gaat.
25-6-1965.

Mr. Vleer vrordt burgemeester van Enschede,
23-7-1965.
Den Haag (ANP) - Bij koninklijk besluit van 21 juli is
met ingang.van 16 augustus de heer mr. A,J, Vleer te
Eindhoven benoemd tot burgemeester van de gemeente
Enschede,
De heer Vleer, die 53 jaar is, is sedert 1958 secretaris
van de Technische Hogeschool te Eindhoven, Hij is vrijzinnig protestant.en lid van de Partij van de Arbeid.
De heer Vleer is geboren in Oudebildtzijl. Na de HBS te
Steemüjk. te hebben afgelopen, deed hij aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn doctoraal Nederlands en

- 58 Indisch recht.
Voor de oorlog was hij bestuursambtenaar van het toemnalige Nederlands-Indië. In de oorlog werkte hij in Nederland bij het Roode Kruis,
In 1948 werd hij in Indonesië secretaris-generaal van het
federaal overleg,
In die functie nam hij deel aan een aantal conferenties,
waaronder de grote ronde-tafelconferentie.
Na de soevereiniteitsoverdracht (1949) werd hij commissaris voor het koninkrijk met standplaats Palembang.
In 1956 keerde hij naar Nederland terug,

(

BEJAARDEN OP REIS VAN SPAA!-lGELD VAH OVERLEDEN VROmY,
De ouden. van dagen van Oranj ey1oud gaan morgen met een
plezierboot van de firma Van der V/erf uit Sneek op reis.
De tocht vloeit voort uit c1e laatste '7ilsboschikking
van de op 6 februari overleden mevrouw G,H, Nijdam te
Oranjewoud,
Oorspronkelijk was het geld viat nu aan de boottocht
zal worden besteed, bestemd voor een buitenlandse vliegreis van het echtpaar Nijdam ter gelegenheid van zijn
45-jarig huwelijksfeest.
Vlak voor haar overlijden verzocht mevrouw Nijdam het
geld een andere bestemming te willen geven door de bejaarden van Oranjewoud een bootreis aan te bieden,
Deze bijzondere reis begint morgenochtend :om kvmrt voor
acht. De verzamelplaats is de Van der Sluislaan in
Oranjewoud,
NTM bussen zorgen voor vervoer naar het Breedpad in
Heerenveen, waar de boot klaar ligt.
's Avonds om 7 uur denkt men terug te zijn.
Juli 1965,

:
\

- 59 Geslaagden:

*

L.T.S"

T, Nijdam, Marknesse
S.A. Nijdam, Heerenveen
J. Wijnia, Drachten

(

Tj.W. Nijdam, Cornjum
L. Wijnia, Heerenveen

*

Huishoudschool

J. Nijdam

Nijverheidsavonds.ohool
R. Wijnja, Rijperkerk

Mulo
J. Wijnja, Sneek

-o-o-0-0-0-o-o-0.-0-0~0-o-

-0-0-0-

-o-
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Wie van een verel!liging lid is, weet dat hij.contributie
etc. verschuldigd is.
Nu is dat bedragje bij onze Stichting zo gering, dat
betaling ervan nooit op onoverkomelijke mo@ilijkheden
kan stuiten.
Het is dan ook maar beter het verschuldigde over 1965
(

snel te voldoen.
U bespaart er een overbodige uitgave in a_e vorm. van

80 cent incasso-kosten mee.

Bij voorbaat dankend.
De penningmeester,

Hoe staat het met het Nijdamstra-boek aflevering V.

Wat had ik nu graag willen schrijven dat het ter perse
was, maar helaas zo ver is het nog niet.
Voor dit deel moesten we van u allen de in een circulaire gestelde vragen, beantwoord terug ontvangen.
Deze gegevens zijn over het algemeen erg tegengevallen, zodat een en ander meer tijd vergt, waardoor een
uitvoering van een aflevering nog op zich laat wachten.
Alles wordt gedaan om de uitvoering zo spoedig moge-

" 61 lijk te verwezenlijken.
De voorzitter.

Een bijzondere mededeling!

(

BORD of TEGEL,
In de laatste tijd komt nogal eens in het nieuws d·e
Leeuwarder pottenbakker, de heer de Graaff,
Ook uw bestuur is eens een kijkje gaan nemen en wij
waren getroffen door het fantastische mooie werk.
Wij konden niet nalaten hem een bestelling te doen.
Het Nijdamstra Wapen in een bord

en

tegel! ! ! ! ! ! !

En de resultaten •••••• bijzonder mooi. Nu moest in elke
Nijdamstra-woning een bord of tegel hangen in deze
prachtige uitvoering,
Wat kost me dat dan, hoor ik u al zeggen.
Het bord groot 3.0 om
De tegel groot 25 cm

kost
kost

f. 45,--

" 35.--

Verzendkosten etc. voor rekening van de Stichting.
(

Bestellingen a.oor storting van het bedrag op postrekening
826724 ten name van de Stichting.
De voorzitter.

- 62 Een onderscheid.
Vijftig jaar geleden was baron 'l'odesko, één der grootste
financiers van Weenen,
Op het kantoor was o.a. een jonge boekhouder, die met
verbazende hardnekkigheid elke morgen te laat kwam,
De chefs hadclen er reeds dikwijls over geklaagd en
eindelijk sprak Todesko hem er over aam
"Zeg eens jongmens, als ik zelf iederen morgen om
uur opsta, waarom kunt gij dat ook niet?"

7

"Ach, mijnheer de baron", antwoordde de beschuldigde
zuchtend, "gij ontwaakt reeds om zeven uur met de
schone gedachte tienmaal millionair te zijn, maar ik
arme bemerk om acht uur nog vroeg genoeg, dat ik een
arme drommel ben!"

Die arme vrouwo

===============
Op de Hebridische eilanden bevindt de vrouw zich in een
allesbehalve benijdenswaardige positie.
Alle zware arbeid is voor haar, op het veld, zowel als
in huis. Ook zware lasten hout, moet zij soms dragen,
daar de mannen er voor bedanken, en ze vaak van de handel in hout moeten leven,
De man gaat, staat, of ligt en rookt zijn pijp.
De jongemannen daar zien dan ook bij het kiezen van een
meisje hoofdzakelijk op sterke spieren en flinke schouders, al het andere is slechts bijzaak,
De tengere en zwakke meisjes komen niet aanmerking,

- 63 Een reiziger, die daar vaak kwam, vertelde hoe hij hoorde
dat een zeer oude man nogmaals ging tr.ouwen •
. Maar hoe kom je er nog toe op uw leeîtijd? vroeg de reiziger hem.
"Weet gij dan niet", was het antwoord, "dat ik drie weken geleden mijn paf'rd verloren heb. Vlie zou anders dari·
mijn werk moeten doen?"

(

Even lachen.
Neen, zei een vertoornde vader, dat moet ik zeggen'
het zou je moeder nooit in het hooîd gekomen zijn
om zich zó te kleden als jullie tegenw9ordig doen en dat om een man-aan de haak te slaano Foei!
- Nu ja, merkte de dochter op, maar hoe miserabel
is mam dan ook weggekomen;
iVii s o

Jansen is op jacht,·Hij krijgt 'n haas in •t oog en
legt aan.

- Manneke, zei hij; maak gij uvi testament maar. En hij
schoot.oooo•o boem! ernaasto
Het beest liep· zo hard het kon.
- Awel, sprak het boertje, hij loopt al naar de notaris•.
De Haagse Toren-ooievaar.
De ooievaar, stond in de krant
Komt maandag, halî één op de toren;
De komst van andere ooievaars
Weet men niet .zo precies te voren,

=======;::::====

Voorzitter:

T. Nijdam, Coornheo:tstr. 12 9 Leeuwe.rden
tel. 05100-22167,

Secretaresse:

M.H. Nij dam-Nij holt, Robert Kochstr, 21.,
Leeuwarden, tel. 05100-21232.

Penningmeester:

C. v.d. Schoot Azn., Leeuwarderweg 63,
Sneek, tel. 05150-3028,

L E D E N:

H, Nijdam-Smit,

Boerhavelaan 113, Groningen.

A, Vleer,

H. Sytstrastraat 18 9 Sneek.

K. Nijdam,

Anna v. Burenstraat 14, Sneek,
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"De Nijdamstra-Tynge", iid/abonnees betalen:
f, 4.25 per half jaar. Donateurs (leden
f. 1.-- per half jaar).

REDACTEUR!_

T, Nijdam, Coornhertstr. 12, Leeuwarden.

ADMINISTRATIE:
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BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN:
Anna van Burenstraat 14 9 Sneek, zo mogelijk met opgave van nieuv1 adres.

(

