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EEN 

Laat ons samen bouwen aan de voltooiing van het prachtige 
doel : 

"In Nijdamstra zijn we één!" 

MIJN KLEINE JONGEN 

Mijn kleine jongen had een bui vanavond, 
die elk vermanend woord te tarten scheen. 
Tenslotte moest ik zelf het vonnis vellen: 
naar zolder ... op het grote bed alleen. 

Toen ik ging kijken, was hij ingeslapen: 
het dek was nijdig in een hoek geschopt. 
En voor ik 't wist had ik de koude voetjes 
onder de warme dekentjes gestopt. 

Toen dacht ik: God! als onze mensenliefde 
dat blote, koude voetje niet verdraagt 
en 't stoute kind, dat ons met opzet griefde 
vergeeft, nog eer het om vergeving vraagt. 

Hoe groot moet dan Uw liefde zijn, o Vader, 
die eindeloos geduldig, altijd weer 
vergeeft, en ons bedekt met Uw genade, 
wel zeventig maal zevenduizend keer! 

Ingezonden door J.N.-L te E. 
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NIJDAM.EXPOSEERT IN 'T NIEUWE GASTHUIS 

GORINCHEM - "Pier" Nijdam, geboren in 1903 te Wolvega, heeft 
de H.T.S. te Leeuwarden gevolgd. In 1928 is hij naar Gorin
chem gekomen. Tijdens de crisisperiode, waarin hij zonder 
werk was, heeft hij beeldhouwlessen aan de academie te 
Rotterdam gevolgd. 
Hilda Krop, een vriend van zijn ouders, raadde hem af hier
van zijn beroep te maken; het zout in de pap was er in die 
tijd nog niet mee te verdienen. 
Tot aan zijn pensionering is hij bij de Vries Robbé werk
zaam geweest. 
Een twintigtal werken in hout zijn in "'t Nieuwe Gasthuis" 

. geëxposeerd. 

"Pier" Nijdam met één van zijn werken 



Inkomsten: 
Abonnementsgelden 
Donaties (contributies) 
Vrijwillige bijdragen 
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Verkoop losse delen van "Het Nijdamstra Boek" 
Bankrenten 

Rentespaarrekening Amro-bank 
Nagekomen betalingen over 1973 
Gekweekte rente 

Rabo-bank 

Totaal 

Totaal 

FINANCIEEL 

f 1. 280 ,00 
" 425,00 
" 261,00 
" 52 ,50 
Il 9,72 

f 2.028,22 
========== 

BALANS PER 

f 1. 695 ,85 
" 17 ,DO 
" 78,91 

f 1.791,76 
" 631,11 

f 2.422,87 
======;:;;=== 

In één oogopslag valt al direkt te konstateren, dat de vorig 
jaar genomen maatregelen niet op holle frases hebben berust, 
maar dat de ontvangen abonnementsgelden nu geheel ten goede 
konden komen aan ons orgaan en de toezending hiervan, ter
wijl de overige kosten ruimschoots uit de ontvangen gelden 
konden worden betaald, met als slot een gunstig eindsaldo, 
wat mede te danken is aan de weldoensters en weldoeners 
onder onze leden, die dit met hun extra bijdragen bevorder
den. 
Gelukkig behoefden deze nog niet aangesproken te worden, 
daar alle werkzaamheden tot op heden nog steeds pro deo 
plaatsvinden. 
Aan allen, zonder onderscheid, heel hartelijk dank~ 

De penningmeester. 



- 5 -

JAAROVERZICHT 1974 

Uitgaven: 
Uitgave: "Nijdamstra Tynge" 
Lidmaatschappen: Ned, Genealogische Verl. 

Fryske Akademy 
Drukwerken, kleine kosten, porti, telefoon etc. 
Reiskosten 
Vergaderkosten 
Diversen· 
Banksaldo 

31 DECEMBER 1974 

Stichtingsgelden 
Algemene reserve 

Totaal 

Totaal 

f 1.216,80 
25,00 
20,00 
77 ,81 
3,00 

' 25 ,00 
631,11 

f 2.028,22 
========== 

f 100 ,00 
Il 2.322,87 

f 2.422,87 
=.========= 
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31 MAART 1975 

MAG IK VOOR DEZE DATUM DE VERSCHULDIGDE CONTRIBUTIES 
OVER - 1975 - VAN U TEGEMOET ZIEN? 

BIJ VOORBAAT DANK!!! 

Het komt voor, dat leden zelf een rekening bij de Rabo-bank 
(Coöperatieve Raiffeisenbank) hebben en de contributie door 
haar op onze postgirorekening laten bijschrijven, terwijl 
het simpelweg op nr. -3264.65.308- van deze bank te Heeren
veen kan plaatsvinden. 
Ook komt het voor, dat men aan de Rabo-bank te Heerenveen 
gireert, maar dan moet men het doen op de girorekening nr. 
-81-46.57- van deze instelling, maar vergeet dan niet onder 
"mededelingen" te v rmelden: t.b.v. rek.nr.: -3264.65.308-. 
Zowel het banknummer, alsmede als vanouds ons gironummer: 
-82.67 .24- staat t.n.v. penn. "NIJDAMSTRA-STICHTING", 
Heerenveen. 

C. van der Schoot-Azn. 

FAMILIEBERICHTEN 

Op 28 januari 1975 is mevr. Y. Zijlstra-Wijnja, wonende te 
Siddeburen (Gr.) 90 jaar geworden. 
Dit moet toch even vermeld worden: het bijzondere kroonjaar. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

GEBOREN 9 december 1974 
MONIQUE 
dochtertje en zusje van 
Marijke Vleer, 
Rudy Pasman, 
Jeroen. 

- 0 -

Vinkeveen, 9 december 1974. 

- 0 -
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Met dank aan God en grote blijdschap geven wij kennis van 
de geboorte van ons zoontje en broertje 

BOKKE HENDRIK 
W. Nijdam-Haanstra 
H. Nijdam 
Lysbeth 
Jeen 
Tevens bedanken wij voor de grote belangstelling en het 
medeleven tijdens het verblijf in het ziekenhuis en bij zijn 
thuiskomst van ons zoontje Jeen. 
Waaxens, Bieren 6, 
19 januari 1975. 

- 0 -

JAN MIEDEMA 
en 

JETSKE WIJNIA 
ZlJn blij U ook namens hun ouders mee te kunnen delen dat 
zij D.V. donderdag 12 december a.s. gaan trouwen. 
De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 14 uur in het 
Martenahuis te Franeker. 
Gods zegen over ons huwelijk willen wij vragen tijdens een 
kerkdienst om 15.15 uur in de Geref. kerk te Achlum. Deze 
dienst zal geleid worden door de weleerw. heer ds. G. Sinia 
van Bolsward. 
Achlum, december 1974 
Monnikenweg 2 
Minnikenweg 28. 
Ons toekomstig adres luidt: De Oppers 6, Bolsward. 

- 0 -

JAN s IDER rus 
en 

JITSKE WIJNIA 
geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op D.V. donderdag 19 december 1974 's middags om 
~.45 uur in het gemeentehuis van Franekeradeeel te Franeker. 
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Kerkelijke bevestiging om 3.45 uur in de Geref. kerk te 
Winsum door de weleerw. heer M.G. Veenstra. 
Tsjerkebuorren 24, Dronrijp 
Westerend 7, Welsrijp. 
Toekomstig adres: Tsjerkebuorren 24, Dronrijp. 

- 0 -

FOLKERT DE GROOT 
en 

HILLY NIJDAM 
gaan trouwen op dinsdag 7 januari 1975 's middags om 3 uur 
in het gemeentehuis te Grouw. 
Ons adres: J.H. Niwoldstraat 10, Warga. 

- 0 -

GERRIT J. VAN DIGGELEN 
en 

BETTY NIJDAM 
Met instemming van onze ouders kunnen wij u vertellen dat 
wij gaan trouwen op vrijdag 31 januari 1975, 's middags om 
3.30 uur in het stadhuis te Sneek. 
Sneek, januari 1975 
Johan de Wittstraat 11 
Anna Paulownastraat 48 
Toekomstig adres: De Hoppen 95, Sneek 

- 0 -

Uw bloemen waren prachtig 
de wensen kort maar krachtig 
en of u dan per telegram 
of persoonlijk tot ons kwam 
stuurde cadeautjes of een brief 
alles was ons reuzelief 
de dag van ons huwelijk werd enorm 
wilt u hierbij in bescheiden vorm 
onze oprechte dank accepteren 
voor wat u deed en wat wij zo waarderen. 

JOKE EN WIL GRIEBLIN[ 

duivendrecht, 
januari 1975 
jupiter 103 



- 9 -

Op 9 december 1974 is in het St. Bonifatius Hospitaal te 
Leeuwarden overleden onze lieve vader, groot- en 
overgrootvader 

JAKOB VLEER 
weduwnaar van M. Dijkstra, eerder van H. Poelstra, in de 
ouderdom van 81 jaar. 
BerliRum, Berlingahiem. 
Utrecht : R. Vleer 

P.L. Vleer-Hopker 
Jutphaas: J.R.P. Vleer 

E. Vleer-Roos 
Paul en Michiel 

Condeleantie-adres: Bagdaddreef 12, Utrecht. 

- 0 -

Heden ging geheel onverwacht van ons heen, onze lieve vader, 
behuwd-, groot- en overgrootvader 

BAUKE WIJNIA 
weduwnaar van Cornelia de Boer, in de ouderdom van 86 jaar. 
Leeuwarden: H. Wijnia 
Leeuwarden: T. Wijnia-de Vries 
Utrecht N. Jonker-Wijnia 

J.W. Jonker 
klein- en achterkleinkinderen 

Joure, 11 december 1974 
Dr. G.A. Wumkesstraat 72 
Correspondentie-adres: Marathonstraat 39, Leeuwarden. 

- 0 -

Heden is in het Sophia Ziekenhuis te Zwolle overleden onze 
lieve vader- groot- en overgrootvader 

JENT NIJDAM 
geboren te Sneek op 30 juli 1888. 
Sinds 12 november 1951 weduwnaar van Aaltje Middel 
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Den Haag L. Nijdam 

J. Nijdam-Slager 
Hengelo (0): J. Onderweegs-Nijdam 

Den Haag 
Den Haag 

A. Onderweegs 
M. Nijdam-Gehasse 
A. Nijdam 
G. Nijdam-Couperis 
klein- en achterkleinkinderen 

Heino, 22 december 1974 
Bejaardencentrum "De Maat" 
Correspondentie-adres: L. Nijdam, Soestdijksekade 790, 

Den Haag 

- 0 -

Na een arbeidzaam leven en voor ons geheel onverwacht, 
wetende van zijn volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland, 
is van ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorg
zame vader, groot- en overgrootvader 

JETZE WIJNJA 
op de leeftijd van 77 jaar na een gelukkig huwelijk van 
bijna 52 jaar. 
Wij danken God voor alles wat mijn man en onze vader voor 
ons heeft betekend. 
Ps. 23 (onb.) 
Holwerd 
Holwerd 
Foudgum 

Zwijndrecht 

Den Helder 

Holwerd 

Woudsend 

Drachten 

Drachten 

S. Wijnja-Kramer 
R. Aagtjes-Wijnja 
T. Boersma-Wij nja 
D. Boersma 
D. Wijnja 
H. Wijnja-Muurling 
G. Muurling-Wijnja 
J. Muurling 
S. Wijnja 
D. Wijnja-IJsma 
J. Osinga-Wijnja 
Sj. Os inga 
S. Wijnja 
B. Wijnja-Kuiken 

Holwerd, 23 jan.1975 
Van Aylvawal 4. 

H. Wijnja en F. Wijnja-Vlasman 
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lEJAARDE MAN UIT JOURE LAG DOOD IN ZIJN WONING 
JOURE - De 88-jarige alleenwonende BOUKE WIJNIA is 11 
lecember 1974 dood in zijn woning aan de Dr. G.H. Wumkes
;traat in Joure gevonden. De politie werd gewaarschuwd, 
>mdat men niet wist wat de doodsoorzaak kon zijn. Een 
tokter constateerde echter dat de man aan een hartverlam-
1ing was overleden. De heer Wijnja was weduwnaar. 

- 0 -

leden is zacht en kalm in de Heer overleden mijn lieve 
•rouw, onze zuster en schoonzuster 

ANNIE VAN TUINEN 
echtgenote van Theo Nijdam 

'P de leeftijd van bijna 72 jaar, na een gelukkige echt
·ereniging van ruim 50 jaar. 
leza ng 440 : 1 

eeuwarden, 12 februari 1975. 
oornhertstraat 12. 

- 0 -

Namens de familie, 
Th. Nijdam. 

ns contactblad komt enige weken te laat bij u thuis. 
e oorzaak hiervan is gelegen in het voor mij zo indroevig 
eit, dat mijn lieve vrouw zeer plotseling is overleden. 
k bied u hiervoor mijn verontschuldiging aan, ook als ik 
n deze uitgave· iets heb vergeten, daar ik mijn gedachten 
ó moeilijk bij het werk kan bepalen. 
ie eens met mijn vrouw kennis heeft gemaakt, bijv. op een 
amiliedag, weet hoe goed en vriendelijk zij voor u allenwas. 
kweet, dat u met me meevoelt, wat het voor mij is, nu ik 
o alleen achterblijf, maar ik hoop de kracht te krijgen, 
m verder te gaan. 

Uw voorzitter. 
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HET WONDER VAN HET LEVEN 

Het is merkwaardig, hoe gemakkelijk de mens alles aanvaardt, 
dat hem zo rijkelijk wordt geboden en waarover hij momenteel 
de beschikking heeft. 
Zowel de zegeningen van de moderne techniek, als alles wat 
hij van nature heeft meegekregen, schijnt niet iets om dank-
baar voor te zijn, maar zo hoort en hem toekomt. · 
De verwondering is bij een groot deel van de mensheid dood. 
En toch, wanneer men maar even de moeite neemt om zich heen 
te kijken, dan ziet men het wonderbare gebeuren in de natuur 
de wetmatigheden van de seizoenen en dag en nacht, de wer
king van de elementen en alle grondstoffen, die ons ter be
schikking staan in rijke hoeveelheden. 
Men ziet de prachtige verscheidenheid van bloemen en planten 
de rijke variatie onder de dieren, zoals die zich overal naa 
hun leefomstandigheden hebben aangepast. Men ziet, hoe uit 
het nietige zaadje door erfelijke wetmatigheden de wonder
lijkste gewassen ontbloeien. Of hoe de kiem van ontelbare 
wezens reeds in het ei aanwezig is. Dit alles onder invloed 
van warmte ten zonlicht, een verder gegeven om stil van te 
worden. Dit als onderdeel van de nog nagenoeg onontdekte 
wonderen van de kosmos. 
Tengevolge van dit alles de grote verscheidenheid van levens 
vormen, waarvan de reeksen zich over miljoenen jaren voort
zetten. 
En dan bovenal het grote wonder van het menselijk organisme, 
de meest perfecte machinerie die er bestaat, of ooit te ma
ken is. 
Gaan wij eens na de treffende volmaaktheid van het menselijk 
lichaam, de ontelbare functies die in verwonderlijke perfec
tie worden vervuld, het bijna grenzeloze regeneratievermogen 
Eén van de meest schitterende organen zijn de menselijke 
hersenen, dit wonderbaarlijke apparaat, waarin gedurende 
vele jaren de meest uiteenlopende gegevens worden opgeslagen 
en op het geschikte moment weer te voorschijn kunnen worden 
gehaald. En ziet eens welke ontelbare dingen deze hersenen 
in staat zijn te ontdekken en daarvan toepassingen te be
denken. 
En hebt U wel eens stilgestaan bij het menselijk hart, het 
orgaan dat een mensenleven lang zijn taak vervult, ZONDER 
EEN SECONDE RUST, terwijl alles en iedereen toch zo nu en 
dan een adempauze nodig heeft? 
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~anneer U dit alles overdenkt, moet er dan niet één der 
Jeste emoties van de mens boven komen, nl. de VERWO~!DERING 
:N DANKBAARHEID, dat U dit alles is gegeven en moogt mee
naken. 
öigenlijk moeten wij verbaasd zijn, dat er in het ingewik
celde apparaat van het menselijk lichaam niet meer defecten 
iptreden. En dit moet ons er toe brengen ons niet moedwillig 
Jloot te stellen aan allerlei gewoonten, misbruiken, die dit 
ierfecte organisme kunnen verstoren. 

Laet het kostelyckste van al 
U niet reuckeloos ontslippen. 
Dat's de tydt die snel gaet glippen 
Zonder dat hy keeren zal. 
Och, hoe dun is het getal 
Dat zyn uuren meet by stippen 
Eer de doot den draet komt knippen 
Van hun leven, onverwacht, 
Meest verloren, minst geacht 
(VONDEL) 

L.S. 

:ASTEEL DALFSEN 

Jeze keer gaan we nog eens op de fiets en wel van Emmen naar 
Jalfsen. 
let was graaf Floris V, die op zijn gezag over de Friezen te 
1andhaven in 1282 kastelen liet oprichten. 
lij het belegeren van z'n vesting kon het er dan warmpjes 
:oegaan. De sterkte werd omsingeld, de gebouwen er omheen 
1erden verwoest. Met grote hevigheid werd van beide zijden 
1estreden, maar de aanvallers konden hun vermoeiden aflossen, 
loch de belegerden waren gering in aantal. Dikwijls streden 
·rouwen mee, met helmen op het hoofd, waarmee men de indruk 
1ou geven, dat veel strijders de burght verdedigden. 
Je belegerden vertrouwden meer op de sterkte der ligging, 
lan op eigen kracht. 
let zwakste punt van de vesting moest steeds het meest wor
len verdedigd, want hier werd door de vijand "storm" gelopen. 
:o las ik dezer dagen nog over de belegering van het slot 
.oevestei n ( 1397). 
let beleg was het gevolg van het feit dat hertog Aelbrechts 
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rentmeester Heer Brusten van Herwinnen weigerde rekening en 
verantwoording af te leggen van zijn rentmeesterschap over 
Zeeland beoogsten Schelde. 
Gevangen genomen, wist hij te ontkomen, bracht Loevestein in 
staat van verdediging, meer hertog Aelbrecht liet zich deze 
houding niet welgevallen, liet Loevestein belegeren door zijt 
zoon, de graaf van Oostervant. 
Het slot was goed van wapens voorzien. Van beide kanten werd 
er heftig gestreden. Toen besloot de belegeraar te "stormen" 
Met grote zware stenen, tenslotte een grote steen met bussen 
en deze viel in het gedeelte van de paardenstal, waar ook 
veel hooi was opgeslagen. 
Brand was de oorzaak dat Loevestein destijds het onderspit 
moest delven. 
Maar ons doel is niet Loevestein, maar kasteel Dalfsen en 
bij dit slot willen wij nu in "vredestijd" enige ogenblikken 
vertoeven. 
Om tien uur in de morgen komen we bij het kasteel aan. 
Alles is al in beweging in het kasteel, want het is heden de 
trouwdag van de jonge freule. 
Het werkmeisje heeft haar lichaam geperst in een goed sluite1 
japonnetje; de keukenprinses vergeet haar trage gewichtighei1 
en verplaatst zich vlugger dan anders; het kamermeisje trip
pelt zonder ophouden de trap op en af, koket het sierlijke 
katoenen japonnetje ophoudende; Johan beweegt zich door het 
huis met de borst vooruit en op het gelaat al de deftige 
ernst passende bij een huisknecht. 
We stappen de ruime vestibule binnen, die herschapen is in 
een bloementuin; de brede gang met z'n kostbare porseleinen 
vazen, waarin de huisknecht van morgen frisse bloemen ge
stoken heeft. De zachte geuren van de nog vochtige rozen, 
mengen zich met het scherpe dennenlucht. 
Temidden van dit alles een jonge vrouw voor zich uit starend 
het raam uit, naar het diepe blauw van een wolkenloze hemel, 
al zocht ze daar antwoord op de vraag die haar bezighoudt, 
zich laten kleden, kappen, zonder er acht op te slaan. 
Soms zweeft haar blik door het vertrek om te blijven rusten 
op een groot vrouwenportret aan de wand. 
Hier heeft ze haar jongemeisjesdromen gedroomd, haar lieve
lingsboeken gelezen, hier is ze uitgelaten geweest bij het 
bedenken van grappen en hier heeft ze haar teleurstellingen, 
uitgeschreid. Hier heeft ze uren lang voor het raam gezeten 
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in een lage fauteuil, als daar buiten een grijze motregen 
1iel, de. handen gevouwen in de schoot. 
:n later ..... een forse figuur dringt door haar gedachten 
1een. 
ieratel van rijtuigen - vrolijke stemmen - luid gelach en 
1eruis van zijde. Het zijn de bruidsmeisjes. 
:en laatste blik zweeft het venster uit, over de toppen der 
1uivende bomen, ver weg het diepe blauw van de wolkenloze 
1emel. · 

ZIJ KOMEN.HET VERST 

Al doen wij ons werk met blakende lJver, 
Al kennen we 't spreekwoord van geld en van tijd. 
Toch kan het gebeuren, dat matig 't succes is 
De ijver, 't verstand .en de wilskracht ten spijt. 

De wereld is vol ingewikkelde dingen 
Dat geldt ook voor ieder beroep of bedrijf 
Kon vroeger een baas ons een vak grondig leren, 
Thans gaat dat niet meer, dat is buiten kijf. 

We moeten beginnen met hard te studeren 
En lezen - in tempo - wat men eerder vond 
Dan kan daarop verder met eigen ervaring 
Weer voortgebouwd worden en toekomst gegrond. 

Wie slagen wil thans, wat hij ook wil bereiken 
Heeft weten van node, want KENNIS is macht. 
En kennis van alles, wat men ook begere 
Wordt steeds - up to date - ons door BOEKEN gebracht. 

Dat weten en wisten de mensen, die slaagden. 
De grootsten der aarde zijn "lezers" geweest. 
In 't bonte tournoo·i van het zaak' l i jke leven 
Bereiken de lezers van Boeken het meest! 

- 0 -
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