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Hunebedden. -18-

Door de allereerste bewoners van ons vaderland, wier naam en 
tijd van bewoning zo goed als uitgewist zijn, werden de hune
bedden opgericht. 
Ze komen voor nabij hunne-grafpeuvels om er tevens hun gods
dienstplechtigheden te vieren. 
Het woord "Hune" leidt men àf van een Gotisch woord, te vinden 
in de bijbel nl. Uilfitas, dat offeren betekent. 
Hunebed, zou dus willen zeggen offerbed, offerplaats, even
als Huneberg, Hoenderberg offerberg be~okent. 
De offerstenen zijn echter veel ouder dan de Runen, waarmee 
men vaak deze gevaarten in verband brengt. 
Daar heb je die reusachtige stenen bij de Vuursche; ( 
2t mtr. lang en ruim 1t mtr. breed, rustend op vier wel klehw
re, maar toch geen kleine stenen. 
Ze liggen daar als stomme getuigen van lang vervlogen eeuwen. 
Tot hoeveel vragen geeft het niet aanleiding, waarop het ant
woord schuldig moet blijven. Geen beeltenis, geen letter, niets 
kan ons enige aanwijzing van herkomst of ouderdom geven. 
Mochten deze gevaarten in het grijs verleden toch tekens ge
dragen hebben, dan heeft de tand des tijds, deze spoorloos la
ten verdwij non. 
Maar door ijverige nasporingen is het mogelijk een tipje van 
de sluier op te lichten, 
Het is zeker, dat in historische tijden zoals uit de geschriften 
der eerste evangeliepredikers blijkt, het volk nog trouw bij de 
stenen zijn heidense godsdienstplechtigheden pield. 
Verschillende kerkvergaderingen namen dan ook bes lui ten om de 
stenen met zand te bedekken, ~pdat ze het volk niet meer tot 
zich zouden trekken. 
Dit is misschien de reden, dat i::i de vorige eeuw nog stenen 
voor de dag zijn gekomen. De stenen van de Vuursche zijn wel( 
heel oud want in 850 schreef een kloosterling aan een abt in 
Keulen: Inderdaad troffen wij er een groot stenen altaar aan, 
wellicht door de booze geesten zelve gebouwd, want mensen kun
nen het niet oplichten en aan dia zwaro lindebcmenscheen nog 
onzalig offerbloed te kleven. Uit dit gedeelte van deze merk
waardige brief, zou men met zekerheid kunnen afleiden dat bij 
deze stenen de godalienstplechtigheden werden gehouden. 
Zo hebben we gezien dat ook over de offerstenen een tikje van 
de sluier kon worden opgelicht. 
Nu ik iets over 'Ue Vuursche" geschreven heb, •1il ik even het 
kasteel Drakenstein noemen, dat zo dicht in de buurt ligt" 
Het kasteel Jlrakenstein werd reeds in 953 als een bezitting 
van de Duitse keizer genoemd. 
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Familiegemeenschap 

Wij, de familiegemeenschap, erkennen verbonden te z1Jn met 
ons voor- en nageslacht en zijn ons bewust van een door God 
geschapen natuurlijke- en organische eenheid, di·e reeds eeuwen 
bestaat. 
Wij streven ernaar alle familieleden weer. in deze gemeenschap 
te verenigen, op grond van gemeenschappelijke afstamming en 
geschiedenis en elkander te helpen en van dienst te zijn • 
.iUll zonen en dochteren van een oud-Fries-eigen erfd geslacht 
voelen wij ons verplicht de belangen van ons geslacht te be
hartigen, de. familie-band te versterken en de studie over het 
voorgeslacht te bevorderen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Y2;ijwillige bijdragen 

Vrijwillige bijdragen voor deze uitgave, "Uvr familieblad" 
(porti is met lO et.verhoogd) en het familieboek kunnen wor
den gestort op postgiro 826724 t.n.v. penningmeeBter 
Nij damstra-Stichting te Gron,ingen. 

XXXXXXXXXXXXXX.,"\XXXX 

Doordat het zetduiveltje de laatste paarcij fers van ons 
giro-nummer verwisselde, gaf dit aanleiding tot foutieve 
overboekingen. 
Gelukkig, dat neef Nij dam uit Maartensdijk cris hierop at
tendeerde, zodat tij.dig kontakt met het girokantoor te 
Arnhem kon worden opgenomen. Ten overvloede hebben we· nog 
met de rekeninghouder van het foutieve giro-nummer een on
derhoud gehad, zodat alles naar tevredenheid kon worden op
gelost. Voormelde neef nogmaals onze hartelijke dank voor de-

( ze zeer belangrijke berichtgeving. 

Ons nummer is 826724. Noteer dit nummer in U\v agenda! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Een woord aan u persoonlijk 

. Vele verenigingen die met veel enthousiasme zijn opgericht, 
zijn toch na enkele jaren dood geverfd. 
Wie echter een lustrum van 25 jaar al achter de rug he.eft, 
heeft toch bestaansrecht, zoals onze vereniging. Maar nog 
lang niet alle familiele(len zijn tot onze vereniging toege-
treden. · 
Mag ik nogmaals een beroep doen op onze kern de Tynge-lezers? 
Wij moeten trachten onze vereniging zo sterk mogelijk te ma
ken. In de Nijdamstra zijn we één! Werft een lid! 
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Het familiewapen 

In de· laatste td.j.d is er weer vraag naar het familie-wapen. 
Ons familiewapen, in originele kleuren is in de löop der ja

. ren uitgevoerd op een sierbord, tegel, päpierc en doek. 
Bord en tegel is niet meer mogelijk, maar een geschilderd 
exemplaar is weer te krijgen. 
Het ;Vordt geschilderd op board, door een bekende kuni{tschilder 
uit Sneek • 
.De kosten bedragen Y 20,-- wat werkelijk voor zo'n pronkjuweel 
niet duur is ( 3 Ü"' cm. ) · . 
Wie er interesse bij heeft stort een bedrag groot f 20:, ~~ + 
.f 1,-·· porto op de giro van de voorzitter. 
Th. Nijdam (Instituut "Speed') te Leeuwarden, nr. 822540. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Iemand een genoegen doen? 

Wilt u mij dan een pleziertje doen en uit eigen beweging h<3t ·, 
verschuldigde over .;. 1· 9 7· 1 - gireren o:f storten op postgiro·· 
rekening: 82.67.24 t.n.v. penn.: "NIJDAMSTRA-STICHTING" te 
GRONIN~EN, 

U bE:spaart, mij Liermede een paar dagen overbodig werk .en daar 
mijn vrije tijd zeer· beperkt· is, betekent deze kleine daad door 
u voor miJ een Lele grote vera!loming. 
Mi_sschien zult u wel denken: "Wat betekent nu he.t uitschrijven 
van zo •n onnozel herinneringskaartje·? "Maar het i'3 niet dat ene 
kaartje voor u, maar juist de zeer velen aan alle ander<m. Be~· 

houdens een paa.r zeer gunstige uitzonderingen komt het er in het 
_kort op neer, dat ik 80% van het ledenta-1 moet cp.toc:olu:i;jvGn en 
da.t vind ik ergens onjuist. Ik mag toch zeker wel a,annemen, dat 
u het zelf weet, waarvan u lid is en wat voor kosten er aan dat 
lidmaatschap verbonden is, Dit staat trouwens sceeds vermeld op\ 
de achterzijde van ons orgaan, voor het geval u' het niet meer 
weet. 
Nu weet ik maar al te goed, dat dat heril'.lneringskaartje over het 
algemeen gewaardeerd wordt. Men pleegt ,,et op te bergen '{ri de ord
ner van de te betalen rekeningen, zodat t.g;t. het lidmaatschap 
van onze familie-vereniging in de gewone betalingsregeling wordt 
opgenomen. . . , 
IV!äar nu doen we het eens zonder dat kaartje.· U wilt mij graag een 
kleine dienst bewijzen èn dat kan door zelf het initiatief te ne
men, Met het grootste vertrouwen zie ik uw giro-betalinge.n tege" 
·racet~ 

D.e Penningmoesi;Qr, 
xxxxxxxxxxxx:xxxx 
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OP 14 mei a.s. offioiële start van vergroting t'ATERWOLDER
MEER; Onderstaand artikel kwam voor in het Hare.ner weekblad. 

Naar aanleiding hiervan heb ik de speciale kommissie erop 
gewezen dat nog zeer veel nazaten, waarvan de voorouders 
(NIJDAM.1 s) het b\)langrijkste rekreatie-oord van Groningen 
gegraven hebben( in die omgeving wonen en dat het een aardige 
geste zou zijn, de kinderen waarvan de voorouders de eerste 
,:;paden in het veen staken, bij de uitbreiding hiervan thans 
in te schakelen. 

c. van der SCHOOT-Azn. 

Op 14 mei officiële start vergroting Pat. Meer. 

(-vrijdag 14 mei a.s. zal het officiële startschot worden ge-
geven voor de uitbreiding van het Paterswoldsemeer. Er zijn plan
nen in de maak om vooral de schooljeugd bij dez0 ceremonie 
= à.Dor een speciale kommissie voorbere:i.d - een hoofdrol te 
-'.aten spelen. De bedoeling zou zijn sohoolkinderen uit de 
drie bij het 11/Jeerschap Patersvrnlde betrokken gemeenten 
(Groningen,. Eelde en Haren) de eerste spaden in de grond te 
laten steken. 
Het uitbreidingsplan voor het Paterswoldsemeer is ontworpen 
door de N,V. Grontmij in samenwerking met.de technische com
missie v.an het meersohap. Het meer. dat nu .een grootte heeft · 
van 175 ha zal met ca. 100 ha worden uitgebreid. Men begint. 
met de aanleg van de recreatieve plas(23 ha met zandstranden 
en lig- en sreelweiden eromheen). De plas krijgt een inhoud 
van 350,000 m3. 
De Helpormolen, die verplaatst is naar een terrein bij het 
sluisje dat toegang tot het ~aterswoldse meer geeft, is nog 
in herbouw, maar zal over enige maanden opnieuw ~n gebruik 
~unnen worden genomen. 

\_ xxxxxxxxxxxxxxx 
Hier volgen enige faJllilieberichten zoals deze voorkwaJllen in 
.de dagbladen of mij per kaart werden tegez·on:Q:en. 

Jetris makke God us bliid mei de berte fan in jonkje en broer
ke, dat wy Klaas neamd ha. 

J. Wijnja-Damstra 
I. Wijnja 
Durk 9 Tjitske, Froukje. 

Scharnegoutum, 6 febr •. 1971 
Ivige Leane 1 0, 

xxxxxxxxxxxxxxx 
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lV!et blijdschap en dankbaarheid geven wij kennis van de geboor
te· van onze dochter Ingrid 

Tj. Wijnja 
G. Wijnja~romp. 

Oppenhuizen, 25 febr. 1971 
Bonningastrjitte 28. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Dankbaar en heel gelukkig hebben wij' de geboorte als een wonder 
ervaren van ons dochtertje Jetske. Wij noemen haar Jettie. 

P. Nijdam-Ticholaar 
P. Nijdam 

Sneek, zaterdag 20 
Worp Tjaardastraat 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Met grote blijdschap· geven wij kennis van de geboorte van onze 
zoon Michael Lui tzen. 

Anneke en Albert Nij dam 
Den Haag, 4 april 1971 
lV!eppelweg 825, tel.298672. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Bliid en God tige tankber dogge vry tynge fan de borte fan û'.s 
soantsjo en bruorke Sieds 

S. Wijnja· 
D. Wijnja-Eisma. 
Jetze, Elizabeth, Tjeerd1 Harmen. 

Hol word, 1 april 1971. 
Stelwagenreed 1. · 

XXXXXXXJOCXXXXXX 

Jan Schrage en Henny Nijdam geven mede namens wederzijdse oudl _., 
kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden op woensdag 
10 maart a.s. in het gemeentehuis te Eelde. 
Gelegenheid te· feliciteren van 17. 00-18~30 uur in Café Makken te 
Eelde. 

Venlo, Heui;zstraat 70 
Eelderwolde, Groningerweg 72 
Toek. adres: 
Groningerweg 72 te Eelderwolde. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Maandag 15 maart a.s. hopen onze lieve ouders en grootouders 

Thee Ykema en Joukje Ykema-Ni,jdam 
hun 25 jarige echtvereniging te gedenkeno 
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Hun dankbare kinderen en kleinkinderen 
Jelly, Roel en Jolanda 
Klaas en Geertje 
Henk 
Detsje. 

Heerenveen? maart 1971 
Rottumerweg 3. 

xxxxxxxxx.xxxxxx 
Wien heb ik nevens U omhoog. (Ps. 73: 13 o.b.) 
Geheel onverwacht heeft de Heere van ons weggenomen mi.Jn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder 

Dieuwke Nijdam-Verbeek 
op de leeftijd van bijna 85 jaar. 

F. Nijdam 
kinderen, klein- en achter
kleinkinderen. 

Rotterdam, 11 febr. 1971 
"De Burcht" van Moorselpla.ats 91. 

x.xxx.xx.xx.xx.xxxxx 
Heden nam de Heerè tot Zich onze lieve vader, groot- en over
grootvader 

in de ouderdom 
sedert 20 juni 

Roelof Nijdam 
van 80 jaar. 

1959 weduwnaar van IJktjen van der Woude. 
Groningen, 27 febr. 1971 
Monno Lutterhuis 
Paterswoldseweg 267. 

Hoorn: E. Nijdam 
L. Nij dam-do G;caaf 

Haren• J. c" Kloosterm'an 
Vf. Kloosterman-Mennes 

Emmen: R. Nijdam 
F. Nijdam v.d. Wal 

Klein- on achterkleinkinderen. 

Heden heeft de Heere tot zich genomen onze lieve broer en oom 
Roelof Nijdam 

in do ouderdom van 80 jaar. 
Groningen, 27 febr. 1971 
Uit aller naam: S. Nijdam 

Menne Luttershuis, 



. -·24-
Tot onze grote droefheid ging heden, na een mood.;i;g .godr.agen 
lijden van ons heen, mijn lieve. man, onze lieve vader en opa 

Harmannus Jan Nijdam 
op de leeftijd van ruim 61 jaar; geliefde echtgenoot van 
Hendrika van der Deen. 

Eelde, 28 maart 1 971 • 
Legroweg 83 

H, Nijdam-van der Deen 
J. Jager-Nijdam 
B, Jager · 
Rita 
Nanda 
A. Nijdam ( 
A. Nijdam-Snijder 
Herman. 

Heden over:).eed onze lieve broer en zwager 
Harmannus Jan Nijdam 

geliefde echtgenoot van H. v.d. Deen 
Paterswolde, 28 maart 1971. 

M.E. Kramer-Nijdam 
L.H. Kramer 
A.G. Nijdam 
A.J. Nijdam-v. Zonneveld. 

Met leedwezen geven wij kennis dat heden te Eelde is over
leden, onze geachte· medewerker en kollega, de heer' 

Harmannus Jan Nijdam 
op de leeftijd van ruim 61 jaar, in leven hulp van de ma
chinist op ons pompstation De Punt. 
Meer dan 3» j.aren heeft hij zijn bestG krachten aan ons be- ( 
drijf gegeven, . . 
Wij zullen hem missen, doch zijn gemoedelijke persoonlijk
heid zullen wij .ons steeds blijven herinneren. 

Groningen, 28 maart 1971. 
Direktie en personeel van 
Het Gem. Waterbedrijf. 

x.xx.xxxxxxxxxxxx 
Na een langdurige lijden heeft de Here heden weggenomen mijn 
lieve vrouw ·en onze z·orgzame moeder en grootmoeder 

Trijntje Wijnja 
in de· ouderdom van 70 jaar, echtgenote van H. Yntema (eerder 
gehuwd geweest met Herre Bijl). 
Psalm 23. Sneek, 28 maart 1971. Napjusstraat 62. 
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Voor uw medeleven tijdens de ziekte en blijken van deelneming 
betoond na het overlij.den van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, behuwdvader en grootvader' 

Otte Wijnia 
betuigen wij onze oprechte dank 

Uit aller naam 

Het heeft de 
Heerlijkheid 

in de ouder om 
van Gerrit G. 

Here 
onze 

mevr. T. Wijnia-Brouwer. 
's-Gravenhage, februari 1971. 
Vierheemskinderenstr. 128 •. 

xxxxxxx:xXxxxxxx 
God behaagd tot Zich te nemen in Zijn 
lieve moeder, . groot- en overgrootmoeder 
Deliaantje de Jong 

van ruim 81 jaar, sedert 23 nov. 1948 weduwe 
Wijnia. Psalm 23 onber. 

Oppenhuizen, 14 april 1971. 
NoardeiR 60. 

Oppenhuizen• G. Wijnia 
G. Wijnia-van der Zee 

Uitwellingerga' A. Bouma-Wijrûa 
J ,. Bouma 

Boornzwaag' F. Wijnia 
B. Wijnia-Steenbeek 

Oppenhuizen• A. Wijnia 
Oppenhuizen• U. Wijnia-

A. Wijnia-de Vries 
Wommels(Sûdhoeke): 

Zw, de Boer-Wijnia 
P.A. de Boer 

Klein- en achterkleinkinderen. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

Gerrit Gossen Bos en Antje Nijdam geven, mede namens weder
zijdse ouders, kennis ,van hun voorgenomen huwelijk, waarvan 
de voltrekking zal plaats vinden D. v. op dinsdag 27 april 
a.s. om 14.30 uur ten stadhuize te Franeker. 
Kerkelijke bevestiging om 15.15 uur in d~ Chr. Geref. Kerk 
door de weleerw. heer ds. H. van Illlulligen." 
april 1971. 

iV[idsland, Hoofdweg 12 
Franeker, Ypeysingel 37. 

Voorlopig adres' Hoofdweg 12, Illlidsland(Tersch.). 
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Burgerlijke stand 
Gem, Heerenveen. 

Geboren Jacob zoon van 
A. Hooisma en 
A.G. Wijnja 

Heerenveen, mrt. 1971. 
XXXXXXXJÇXXXXXXX 

Gem. Hennaarderadeel 

Geboren Jeen zoon van 
H. Nijdam en 
W. Haanstra. 

Februari 1 971. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

Gemeente WonseradeeL 

Geboren Geertje dochter van 
J, Wynia en 
G. Adema 

Burgwerd, maart 1971. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

Gem. Doniawerstal 

Geboren Franke zoon van 

Ondertrouwd: 

Ondertrouwd: 

G, Wijnia en 
N. de Boer 

Beetsterzwaag, mrt. 171. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

Gem. Franeker. 

H •. J. Vosmeyer en 
J. NiJà:am. 

februari 1971 
xxxxxxxxxxxxxxx 

G.G. Bos en 
A. Nijdam. 

Gem. Franeker 

maart 1971. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

( 

( 
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FAMILIE - NIEUWS 

Aangenomen d.o benoeming tot legerpredikant in lang ver
vand. J, Wijnja, Arnhem. 

maart 1971 • 

. xxxxxxxxxxxxxxx 

OP ONTMOETINGSDAG BEJAARDEN IN ASSEN 

MEVROUW NIJDA1~(81) UIT MEPPEL "MISS 65-PLUS VAN DRENTHE, 

Assen - De 81 -jarige mevrom1 A. Nij dam uit Meppel is gis
teren in resta:urant Bellevue te Assen tot 1Miss 65-plus• 
van Drenthe gekozen. 
Zij dong samen met zestien m«l.ore bejaarde kandidates naar 
d.oze titel. 
De miss-verkiezing vormde eon van do vele hoogtepunten van 
eon feestelijke ontmoetingsdag die voor 65-plusser 1 in d.e 
Drent:oe hoofd.stand werd georganiseerd. 
Duizend invvoners va:n alle hoel{e11 va11 de provincie gaven er 
acte de présenceo' 
Zij genoten in één van d.e velo za.len die voor het cintmcietings
feest in gebruik waren, van d.o zang van een bejaard.enkoor; 
zij zagen er films 9 ze -1;;_raren aktief bezig mot gymnas~iek, 
bij het bloemschikken, of bij bak-· en kookdemonstraties. 
Tenslotte doden ze aan ocm modeshow of aan d.o miss-verkie
zing rnee, zoB.18 mevrouvr Nij dam.-" 

l Voor d.e organisatie van dit grootscheepse evenement teken
den do Stichting Bejaard.envrnrk Assen,· de Stichting Ontmoe
ting Drentso' Bejaard.end.eg Schoonoord en do Stichting Opbouw 
Drente. 
De gebeurténis ging onder naam: 
"Open Huis voor 65 - plussers 11 , 

:.'· ~-: ' 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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G E N E A L 0 J I E 

Zoon van S:ijbe. Jet zes ·Nij dam en Trijntje Wobbes. 

Ix./t<Si JETZE SIJBES NIJDAM 
geboren ••••• 1788 te Leeuwarden, trouwde 21-5-1815 . 
te Leeuwarden met: 
AALTJE CASPERS PIETERS . 

geboren ••••••• 1785 te Leeuwarden, dochter van 
Casper Pieters en Grietje Johannes Daem. 

Kinderen: 

,2a-t.r JOHANNES JETZES, 
flc~6G IJBE JETZES . , 

geboren 2.1.1817 te Leeuwarden, 
geboren 4.2.1818 te Leeuwarden, 
overleden 11. 3 .1818 aldaar 
geboren •••. 1824 te Leeuwarden, 
overleden 30 3 1939 aldaar. 

jong gestorr "l. 

Kinde;ren van Douwe Jetzes Nijdam en Roelofke Daniëls. 

IX. /.ló} ANDRIES DOUWES NIJDAM 
geboren7.11.1792. te .Leeuwarden, overleden 23.9.1876 aldaar, 
t=fdrager, trouwde 5.12.1819 te Leeuwarden met 

REINTJE GEERTS DE VRIES 
geboren 20.8.1786 te Dokkum, overleden 11.12.1858 te Leeuwarden, 
dochter van Geert Theunis de Vries , gesneuveld in de oorlog 
van. 17q8 en Akke At es. 

Kinderen: 

''lj,1,tfi DOMINICUS .. , geboren 13. 4.1822 te Leeuwarden 
overleden 9.11.1889 te Leeuwarden. 
huwde in 1844 met ( 
Froukje Banda, geboren 28/12-1822 te L1warden 

· overleden 14/3-1868 
en nadien met 
Hilkje Westerdijk, geboren 13/1-1827 te 

over1eden 24/2-1885 Leeuwarden 
aldaar. \ 

M~AKKE , geboren 18.12.1824 te Leeuwarden. 

IX. I ~t"{)DANIEL DOUWES NIJDAM 

Il 

geboren 20.11.1799 te Leeuwarden, gardenier, diende 5 jaar 
bij de Se afdeling Infanterie (lang 1. 65 m., aangezicht rond, 
voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, 
haar bruin) • 
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trouwde voor de eerste maal 13. 5 .1827 :te Leemiarden met' 

SJOUKJE ABRAHAJVB BOLSBERGEN 9 
geboren 18.8.1799 :te Leeuwarden, overleden 21.8.1837 aldaar, 
dochter van Abraham Johannes Bolsbergen en Sara Everts. 
Hertrouwde 3.12.1839 .te Le.euwarden met• 

GRIETJE PIETER, 
geboren 1.6. 1795 te Spanga, •<eduwe van Jan Egberts Keizer, 
zijnde een .dochter van Pieter Theunis en Jannigje Klazes. 

Kinderen• vr SAARTJE 

( 
; geboren 24. 11 .1827 te Leeuwarden, trouwde 

2" 9 •. 11355 aldo1.ar mét &"l.NOLD WILLEM BROUV/Ef, 
fuseli.ér van Maasefj ck (België). 

j.,1; J4 ROELOFKE 
P.,t '1 z DOMINICUS 

t?/,> ABRAHAM 
,:i-u r 

, geboren }. 4. i830 t.e. Leeuwarden, 
, geboren 11.8.1832 t·e Leeuwarden, 
, geboren 13.8.-1837 te Leeuwarrlen, 

overled.en 13- 8.1838 aldaar. 

"lv<J'I tflfK!i.et tweede 

1vt-r! ABRAHJulli, 

, geboren 14-4-1834 te Leeuwarden, 
huwelijk• 

, ge>::.·cn t5;8.18,:.1 t3 Leeuwa:r·den. 

\ 

?lt)1t 
~)/~ 

IX. ·JET ZE DOUWES NIJDAIVI 
geboren 12.7 .1803 te Leeuwarden, timmerman, vrijgesteld van 
militaire dienst, gebrek aan lengte. 
kenmerken: lang ·1.58 m., aange~ücht rond, voorhoofd plat, 
oge11 blauw, neus breed, mond gewoon, kin ronrl, haar bruin) 
t:cou\vde "i "; • 4~ ~ 830 te Leeuv-varden met 

JAf!TJE JANS SCHUURMANS, . 
ge'ooren 27.5.1so7 te Leeuwarden, dochter van .Jan Tjerks 
Schuurrna.us en Elbrich Annes. 

Einder en: 

ANDRIES, , geboren 12.2.1831 te Leeuwarden •. 
overleden 14.3.·1331 aldaar. 

DOMINICUS, , geboren 2s.12.1833 te Leeuwarden 
overleden 12.7.1839 aldaar. 

?-,,.. ')'.}'/JAN , geboren 14. 5 .1835 te Leeuwarden - volgt 
~')·~OENE geboren 5.4.1837 te Leeuwarden 
'~-JlOELOFKE , geboren 1.4.1s41 te Leeuwarden:. 

if Kinderen van Romke Gerbens Wijnja• 

W, -IX- GERBEN ROMKES WIJNJA 
gebo:r.en 25--i1··1812 te Oppenhuizen, overleden 508.1845 aldaar, 
slager van \Jeroep, trouwde 



-30,-

ANTJE AUKES PIERSMA 
geboren. 

Kinderen: 

MARIJK GERB ENS, 
j,rrlil' 

AKKE GERBENS 
f;o (lv 

VROUKJEN GERBENS 
2,1,-(1 ., 

RIEMKE GERBENS 

-~"" 
~«J: u1ill GERB ENS 
G~RBEN GERBENS 

ro.Jl o 

, geboren .•••• 1836 te Oppenhuizen, 
trouw~e 24.5.1867 in Doniawerstal voor 
de e(lrste keer met PIER JANS HAVEN, 
veehouder te Idskenhuizen, lid van de 
gemeenteraad van Doniawerstal en voor 
de tweede maal op 15. 6 .1878 in Wyrn
bri_tseradeel met WOPKE DE JONG, land-
ÏJOU;Wer te Jutrijp. ( 

, geboren ••••• 1838 te Oppenhuizen, tro~wde 
11-5-1861 in Wyrnbritseradeel met KLAAS 
JOHANNES DE WIT, houtzager-molenaar va_n 
Sneek. 

, geboren ••••• 1840 te Oppenhuizen, trouwde 
8-5-1864 te Workum ·met THIJS RINKES 
HENDR.IKSMA, 

, geboren ••••• 1842 te Oppenhuizen, trouwde 
16-5-1868 in Wonseradeel met FREEK BRUINSIV. 
van Ypecolsga(?). 

, geboren 19-8-1844 te Oppenhuizen - volgt. 
, geboren .•••• 1845 te Oppenhuizen, volgt. 

W. IX. TJEERD ROMKES WIJNJ A, 
geboren "" .1820 te Oppenhuizen, overleden 16-'4-1880 aldaar, 
slager, trouwde 17.5.1851 in Wyrnbritseradeel met 

TRIJNTJE DOEDES DE BOER, 
geboren .""1829 te Oppenhuizen, dochter ntll Doede 
Gerbens de Boer, winkelier en Japke Sijbes van der Meer. 

Kinderen: 

~rIJTKE TJEERDS~ 
@Ó'DOEDE TJEERDS 

, geboren 20-3-1852 te Oppenhuizen 
, geboren 27-9-1856 te Oppenhuizen - volgt 

w. rx. WIEBE ROMKES WIJNJA, 
geboren .. ; . . 1827 te Oppenhu·izen 9 overleden q •••• o •• " o. ~. 

schipper, trouwde 
ANTJE JENTJES BAKKER, 

geboren 7-10-1835 te Deersum, dochter van Jentje Gerbens 
Balcker, venter en Grietje Jitses Bakker. 

Geen kinderen bekend. 
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AUKE ROMKES \VIJNJA 
geboren .. " .. " •.. te O_ppenhui~~!,1,9 overleden .. " ••. " 
trouwde 

TRIJNTJE HIELKES WIERSMA 
geboren 15-8-1825 te •••••• , qverleden 27-2-1860 te Abbega, 
dochter van Hielke PietE)rs Wiêrsma eri Antje Sjerps Twijniltra• · 
Zij hertrouwde 3-6-1854 in Wymbritseradeel met TIE JANS TIJSlliA, 
boer te Abbega. 

~~nderen: 

ROMKE AUKES 
( UKJE AUKES , trouwde met TAEKE PLANTINGA 

~nderen van Kornelis Gerbens Wijnja. 

W. -IX- fU,- GERBEN KORNELIS WIJNJA, . 
geboren •••••• 1818 te Oppenhuizen, slager, trouwde voor de eerste 
maal op 14-5-1846 in Wymbritseradèel met: 

GERBRIG AA.HTS VIS·SER, 
geboren •••..• 1822 in Uitwellingorga, overleden ••.•••• 
dochter van Aant Sijmons Visser en 'rrijntje Gerbens Veldhuis. 
Hertrouwde op 19-5-1858 in Wymbritseradeel met: 

JANKE ALES STEENSTRA, 
geboren •••••• 1832 te Sneek, overleden ••••• 
dochter van Ale Sikkes Steenstra en Aafke Hij lkes Wiersma. 
Trouwde voor de derde maal in Wymbri tserädeel op 8·-4-1882 met. 

ZIV AANT JE GERB ENS K 00 Pl\fJJ\.NS , . . . . 
geboren "" "1862 tè Eesterga, dochter van Gerben Folkerts 
Koopma.ns on Hiltjo Aants Visser, 

Kinderen: 

(·i·RIJNTJE GERBENS . 

ANTJE GERB ENS 
TAETSKE GERB ENS 

KORNELIS GERB ENS 
AANT GERB ENS 
AFKE GERB ENS 

HIJLKE GERB ENS 
TAETSKE GERB ENS 

, geboren. 28-2-1847• te Oppenhuizeii; trouwde 
15-5-1875 in Wymbritseradeel met KLAAS 
ZWAGA van Langweer. 

, geooren 12-12-1848 te Oppenhuizen. 
, . geporen 25-8-1850 te Oppenhuizen, .over-

leden 16'-6,-1860 äldaar. 
, geboren 10-1-1853 te Oppenhuizen, -volgt
' geboren 8-8-1855 te Oppenhuizen 
, gsboren 19-12-1858 te Oppenhuizen, 

overleden 12-4-1866 al da.ar. 
, geboren 27-12·-1862 te Oppenhuizen. 
, geboren 22-2-1865 te Oppenhuizen, 

overleden 4-5-1865 aldaar. 

.. ,, 
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POSTREKENING 

FAMILIEBLAD 

REDACTEUR 

· j\.DMINISTRATIE 

82.67.24 t.n.v. penningmeester 
NIJDAMSTRA-STICHTING, ·Groningen. 

"De Nijdamstra Tynge", lid/abonnees 
betalen f 4,25 per half jaar. 
Donateurs (leden) f· 1,-- per half 
jaar. 

' . T. Nij dam, Coornhertstraat 12, 
· Leeuwarden. 

K. Nijdam, Gaestwei 24, 
. Oudemirdum. Tel. 05147 - 405. 

···, 
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