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Hemelvaartsdag ~8 Mei 1950. Landelijke samenkomst .:van ·alle Nij.dammen,
Nieuwdammen en Vleeren op Nijda.mstra-State bij Irnsum. De grote dag voor
onze··familie J want deze dag staan wij in net cent;ru.m van de belangstelling. De artikelen in de dagbladen bebben een grote belangst;elling opge- ·
wekt zodat wij in Irnsum kunnen verwachten de verschillende verslaggevers
van de dagbladen, het A.N.P., de Geillustreerde pers,(die speciaal uit ·
.Amsterdam komt voor de fotoreportage), de radio en het filmjournaal. Dit
zegt reeds voldoende. Deze dag is méérdan eèn gewone familiedag !
·
Daze p~la.ngstell~ng verplicht ons voor een uitstekende organisatie en een
grote opkomst te zorgen ! ! Bij een succes -is onze v~reniging in heel Ne~
derland bekend, zodat
ongetwijfeld al onze familieleden tot de vereniging zullen toetreden, en bij een mislukking betekent dit een blaam voor
·de vereniging en daarmee voor onze gehele familie.
REISGELEGENHEID.
Ja, wïj willen U naar onze Nijdamstra-dag hebben ! U allen i Daarvoor
.willen we bussen laten rijden uit Holland en Groningen. Deze bussen zullen de volgende rout.e volgen: Den Haag-Amsterdam-Purmerend-Hoorn-Medem"."'
blik- Den Oever-Bolsward-Sneek-Irnsum en Groningen: Paterswolde-EeldeNorg-Ureterp-Boornbergum.-Oldeboorn-Irns~. Deze laats.te dus langs ee1"
,, ,
voor de Groningers historische route naar NijdamstraJ n.l. dezelfde weg
die eens de voor· uders in de 18e . eeuw volgden ! U ziet alles wordt gedaan
om de familieledeh van verre op zo'n voordelig mogelijke manier naar Nijdamstra-State te laten komen.
WIJ WACHTEN OP UW .ANTWOORD.
Veel, heel veel werk is . aan de organisatie verbondenj dus werk mee !
Ik ben re~ds druk bezig deze dag in en voor elkaar te krijgen om al onze·
familieleden te ontvangen, maar ••....•• hoe moet ik eigenlijk alles goed
voor elkaar krijgen, indien ik hier in Oranjewoud niet weet of U komt en
hoeveel er komen in totaal •
.Alles moet_voorbereid wordén, doch het kan ·en mag 'bijna niets kosten, dus
op te veel bezoekers rekenen gaat ook niet. Rekenen we op te weinig, dan
gaat U mopperen, dat men de familiè niet goed ontvangt, daarom wèrk mee
en geef even op met hoeveel pers onen U komt. Daarvoor hebben wij op de
laatste pagina een 'trr.agenliistje geplaatst, dat U kunt uitknippen en ons
toezr:rnn1=m. ~iGf S ~. ev.~n . :per cmgaande en uiterlijk v6órDinsdag 18 April ! ! !
Naar aanleiding hiervan kunI1en er definitieve maatregelen worden getroffen en kunnen wij het volledige programma in de Mei-Tynge bek~nd maken.
Dus afgesproken, U geeft U even cp en vult tevens op het lijstje even in
wat Uw medewerking aan het programma is en waarvoor U verder kunt zorgen.
Want een ieder, die iets kan geven, dient iets van zijn of haar kunnen te
geven, We willen op deze dag weten wat er in onze familie leeft en daaro~
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- 32 . is alle-s welkom. Muziek zang, voordracht, humor, sport ( speciaal de
jeugd verwachten we .o okJ, gochelen, kracht patsen enz • .ALLES IS WELKOM
en we verwachten dat niem-and zich zal gene r~n om iets te la~en zien van
haar of zijn kunnen,
FIN.ANCIEN.
Altijd een beroerd vraagstuk. Er staat op het vragenlijstje ook de vraag
om een bijdrage voor het garantiefonds. Ja dit moetèn we ook hebben_. Er .
worden kosten gemaakt en die moeten er uit komen, doen stel eens voor:
die komen er ·niet uit eh er · is een tekort. Wie moet dit dan betalen?
De Voorzitter, de Secretaris of ·de Penningmees,teresse ? Reeds werd f .50.gestort in dit fonds, doch de f .200.-. ma.et vol, willen we iets goeds ··
brengen. Alles kost geld. Zitplaatsen vooral niet te vergeten, vervoer
van materfaal enz, dus wie k;an ons aan d8 reste/rende f .-150. - helpen ?
1

TERRE INWERKZ.P...AfvillEDEN •·

Dam. moet er op het terrein één en ander gebeuren. Vlaggestokken en banken moeten geplaatst worden, er moet geti.IIll'.Perd worden, gesjouwd en gegraven en dit alles moet in de ochtenduren van ))onderdag 18 Mei gebeuren, doch -ik sta alleen·met mijn Bestuursleden en ik mag zelf niet werken en kan het ook ·niet, Moeten wij hulp van buiten hebben , dan wordt
alles veel. te duur, Om zoveel mogelijk zitplaatsen te krijgen, adviseren
we een iede r om zoveel mogelijk klapstoeltjes mee te nemen, bovendien '
zitten die ook beter dan harde banken.
VERLOTING.

Om de onkosten t e bestrijden en onze vereniging niet in de schuld te bren· gen, doen wij een beroep op U all en, leden en lezers om iets aan de ver- .
eniging te geven; dat op deze dag verloot of bij .Ame~ikaanse verkoop verkocht kan worden. Het·betreft hier. kleine dingen, de ~én geeft een kussen.en de ander een l epel. De bakker zorgt voor een taart en de kruidenier ·
voor een l ekkernij, de slager voor èen ham en _de fabrikant voor een .•.... ,
ja vult U zelf maar verder in lozer i want als ieder met wat komt, helpen
we allen gczamelijk om deze dag ook financieel te doen slagen,
F .AMILIEWAPEN. ,
.
· ~·
Tevens zal U ons familiewapen, getekent in kleuren, worden aangeboden
voor, eon uiterst lage prijs, Dit .wapen zal door onze eigen fam~lieleden
geteke nt worden en yan artistieke waarde zijn, Wij vragen echter hiervoor
nog wel even de medewerking van onze tekenaars, die goed met tekeninkt
kunnen omgaan, daar er nog heel wat gekleurd moeten worden. Wie geeft
zich daar even voor op ? Op . deze manier willen we trachten ons f amiliewapen, in keurige -µitvoering, in ieder gezin te .brengen. Had dit als clich~
druk minstens f .5.- gekost 7 thans kunnen wij , dank 'z ij de medewerking,
die we natuurlijk ook nog krijg&n, deze fraaie tekening voor f .l~-- verkopen 1
·
·.
PROGRAiV1MA • .

zult zich nu afvragen, is het nu wei.k~l ~ik wel de moeite waard naar
Irnsum te gaan ·en al· die ko3ten te maken? OD.s antwoord is JA 1 ! U moet
deze .d ag· niet zien als een ver~;i:~dPring met sprekers, ·doch als een F.AJ\JiILIE
•
FEESTDAG, die we maar eens in het jaar kunnen houden o Dit programma, dat
wij U straks zullen bieden, zal de gehele middag van. 'h alf eán tot zeven
uur vullen. Het prettige; ja het fHestelijke wordt afgewisseld met. het
historische en plechtige. Wij zullen deze familiedag houden in de geest
van onze vereniging en een ieder bieden, wat hij bf zij wenst. Wij zullen
tot volle tevredenheid van oud eh jong deze dag houden en getuigen van
onze familiezin in een echte voorj aarsstemming, daar bij onze tr~tse Statv
en bij sle cht weer .in ne grote schuur er van.
A~ dit voorlopige programma ~open we nog te kunnen to e voegen · ~~m onzer
soldaten, die iets van zijn belev0nisc:en in Indonesie gaat vertellen en
t evens zal er zeer zeker onder ·hen wel een trompetter en misschien ook
wel eën _trommelslager aanwe.z ig zijn· ?
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Als voorlopig programma kunnen we vaststellen:

12.30. Opening van de Nijdamstra-dag (met trompetgeschal?). Openingswoord
van d6 Voorzitter G.H. Nij dam. ·
12.40. De zon bereikt de hoogste stand. Plechtige hijsching van· de
Nij damstra-vlag.
.
12 ; 4 3;; De vlag .. Onze vlag, kort woord van de · secretaris W. Tsj. Vleer.
12. 50. Herdenking der voo:!:'cuders. :Muziek speelt zacht het Nij damstra-lied
en ~én der dames zingt het derde couplet.
.
·
..1. - Declamatie: Verleden-Hede n-Toekomst.
.
l.10. Uitreiking van de Oorkonden aan de sqldaten uit Indonesie en
de b ·'?Yt') d;~:~::.::.ge:n. uD.n de Bestuursleden.
1.11 .30.; "Van een wonderlijke afstamming en een grote erfenist•,
1;45. Leden demonstreren hun kunnen.
.
2;- · Familiecompetttie Friesland.-Gronirigen-Holland.
2,;45. Verloting ..
3•- ·· Leden demonstreren hun kunnen.
3 ;15. Pauze. ·
·
4 ·; - ,·· .Touwtrekken .voor paren om het ' familiek.a .mpioénschap.
4. 30·; Le den demonstreren hun ku.nmm.
4;45• Landdagrede door Wigle Vleer.
5·; 30. Vraagbaak.
Ó;- · Samnnzang en de Skotse Trijè ~
6 ~ 20, Maaltijd.
7q- Slotwoord van de Voorzitter. Vier coupletten van ~et Nijdamstralied.
~.15. V'l.agstrijking en sluiting.
G,H,Nijdam, Vo.orzitte:r..!.- - - -

L

DAV- EREND ENTHOUSIA..SJilJ.E OP DE FAM!LIEAVOND
TE AillLSTERDAM.
De famili eavond op 22 Maart in Oporto is een groot succes geworden, De
belangstelling was -boven alle verwachtingen en het zaaltje was zelfs t e
kl~in. Bijna 30 aanwezigen, dat wil zeggen dat de avonden in Groningen
en Paterswolde nog overtroffen zijn. Twintig nieuwe leden en zeven nieuwe abonné's bevestigen dit succes.
·
·
.Allemaal Amsterdammers ? Neen, zelfs uit Utrecht, Bussum ~~ An.d~jk kwamen de familieleden om deze avond vooral niet te missen, Oude bekenden,
die elkaar in jaren niet meer ·gezien hadden, ontmoetten elkander weer,
Treffend. waren zulke momenten.
··
Even enthousiast werd besloten één of twee autobussen te huren voor de
tocht naar Ni j damstra-State op Hemelvaartsdag.
Mevr. de Bruij:n..-Nij dam·, Van Woustraat 243 1 et, nam spontaan de lei'tling
van de afd~ .Amste rdam op zich en hoopt spoedig deze Nijdam~kri~g aanz.i enJ.iJk uit te breiden4
Dez e avond,eigenlijk zonder een programma,werd benut voor een ruime ged.achtenwisseling en heel wat °"f'amilieaangélege~eden"zijn dan ook besproken. De avond werd besloten met het zingen van de vier coupletten van ons
Mijdamstra-lied, dat spontaan door allen mee gezongen werd, Deze avond
zullen we niet gap= ·.--:--:. ~ :- vE:rgeten ! Goed-zo ! Amsterdam !
E .J.
1

FA ~v'.L ILIEBERICHT.

Vanaf deze plaat s ht..r -+:.ul:Ljk . fürnk voo:c de vele geluk.VBilS(.m, die wij met
onze ondertrouw mochten m1tvangen .
In het tekon des t~jds kon de huwelijksdag nog niet vast gesteld worden,
daar het wachten j_s op het gerivPdkomen van de in aanbouw zijnde woning!
Wigle Vl eer en Elsa Jagerman ~
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DR. H.TJ.PIEBINGA HIELD EEN LEZING OVER EBFELIJJ.CHEID ,VOOR BET
'
GENE.ALOGYSK WURKF.ORBAN
• .
Het GeneFÜogysk Wurkforban kwam Zaterdag 18 Maart weer in het Coulonhuis
bijeen. om een-lezing van Dr. Piebinga te beluisteren over het hegrip
"Erfelijkheid". Zij die niet aanwezig waren, hebben veel gemist. Hier
werd zelfs de~kundigen één en ander verteld, dat veel, wat tot dusver
bekend was, overtrof. In tegenstelling met de mening van velen, werd afgaande op de erfelijke kenmerken in ons geslacht en dat van de Alge~a•s,
vastgesteld dat erfelijke eigenschappen soms 10 generaties. la,ng in mannelijke lijn kunnen overerven. Dr. Piebi:nga had zelf ook onder de Nij-. ..a·
dammen merkwaardige overeenkomsten opgemerkt.
.
Duidelijk. zette spr. uiteen het verschil t11ssen het wetenschappelijk bewezene en de mening ~an filosofen, theologen en politici, die vaak onbevoegd zijn hierover een oordeel te geven, daar de kennis der erfelijkheid een wetenschap apart is, waarvoor een jarenlange studie vereist is.
Deze lezing, die l~ uur duurde, werd gevolgd door een lang debat, waarbij pro en contra van gedachten konden wisselen. Het eind was echter dat
de aanwezigen algemeen overtuigt waren van de waarheid van Dr. Piebinga 1 s
betoog.
Op 15 April zal Dr. Menzonides, Gem.Archivaris van Leeuwarden, een lezing
houden over het .Leeuwarder Gemeentearchief.
MEDEDELINGEN.
INVULSTATEN.
Vorig jaar hebben we onze lezers invulstaten doen toekomen, waarop enige
gegevens werden gevraagd voor onze familiekartotheek. Thans ontvangen
alle lezers·, die nog niet zo'n staa,t invulden, een vragenlijst.
De gegevens, d~e wij vragen, gaan over G' periode van 1842-heden. Wij
kunnen deze gegevens niet uit de archieven betrekken en voor de completering van de stamboom zijn ze onmisbaar. Gaarne ontvangen we dän ook de
invulstaten zo volledig mogelijk ingevuld weer retour, daar anders t.z.t
bij de publ.ica~ies onvollea.1gnea.en worden aangetroffen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw-medewerking.
DE GECOPIEEERDE Nrr.MMERS.
·
.
Behalve nr. 3/4 en enkele nr•2 zijn de gecopieeerde nummers .~hans aan
de"abonné''s verzonden. De nr.3/4 waren nog niet gereed, terwijl we van
nr. 2 nog een tiental tekort kwamen. Nr. 3/4 kan volgende maand tegemoet
worden .gezien.;....e n volgens onze lijst moeten . A.Nijdam, Den Haag, Mevr. Nijdam-Pijl, Sneek; Mej. Eekma, . .Almelo, :Mevr. de Groot, Castricum, J .Nijdam,
Leeuwarçlen 1 H.: Nij dam, Oostervel tstr. Grouw en .Mevr. Bangma, Akkrum nog
, nr. 2 ontvangen. Mochten er nog meerdere lezers zijn, die enkele nummers
van de vorige jaargang niet hebben ontvangen, dan gaarne nog even beri~ht.
CORRESPONBENTIE.
IVievr. B-J. te ··A. Hartelijk dank voor de adressen. Gaarne zullen we de
overigen in ·A. en·die ·van O. ook nog ontyangen, daar die het Secretariaat
nog onbekend zijn. Bij voorbaat de meeste dank.
VERVOLG LEDENLIJST.
. ·
l08; J ·; Nijdam, Henr v Ronnerstraat 1, .Amsterdam.
109 ·; S.•Nijdam,· Badhuisweg 30 , Scheveningen.
110, Mevr, ·Nijdam-Nijholt) Emmakade 38, Leeuwarden.
111~ J;J.Nijdam, Hartenweg 24, Renkum,
112 • ·" :J:,.N~jdam, Manufacturier, Woudsend ,
113• JiL.Nijdam, Wou~~And.
114; C.Nijdw, Onderwijzer$ Wird1"un ,
115't Zr. T.Be.nes; Diaconessenhuis, tJ.":oningen •
. ?.-ló·; . Mevr . " E.• L.C. Pf~<:31 t?o~r:~ anssen, SoPstdijkerstraatweg 39, Hilversum •
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Heden overleed., na eene korte ongesteldheid.L tot onze diepe droefheid" mijn waarde Echtgenoot SUTZE SUTZES NIJ~AM, in den ouderdom
van Ól jaren. 6 maanden 11 dagen.
·
Sïjthuizen, bij Akkrum, 4 Junij 18'62. .
.

J.ANKE GERRITS ZANTEIV.IA,

- ·i{ed. SeS.Nijdam •
Mede namens de kinderen •

.Algemeene kennisgeving.

.~~~~--~~~--~~~

Heden beviel van eene welgeschapen -:ÖOCH=rr=~E=R,.........,J~.-::J,,_._,,,C,...,...ATJE, geliêfá.e-:-.- 7 ··echtgenoot van
·
A.J,NIJDAM.
Oldeboorn, den 25 Augustus 1862

0

Na volledig uitgeleefd te zijn, overleed heden, r::ijne waa:rde Echt~
genoote SETS1"'E JOBRITS HEERINGA, in den ·ouderdom van circa 24 jaren
na eene genoegelijke echtvereeniging van ruim 4 jaren.
Diepbedroefd staar ik met mijne betrekkingen de dierbare overledene
na, doch wensch eerbieLlig in Gods heiligen wil te berusten.
Rauwerd) .
KLAAS RUURDS NIJDAM.
·den ?9 Julij 1863.
Heden overleed zeer onverwacht onze Lieveling TJERK; in den je~di
gen leeftijd van twee jaar en ruim zes maanden.
J•W•NIJDAM.
Mantgum,
W.T.REITSMA
8 September 1863.
Geheel eenige kennisgeving.
~: ....__·
.
-~·---· -------
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Het behaagde den Vrijmagtigen .God om heden namiddag ten half drie
uur, tot onze diepe droefheid; ' door den dood van ons weg te nemen
het jongste onzer twee Lievelingen) BERBER, in den aanvalligen
leeftijd van één jaar en 14 weken.
Oldeboorn,
A;J .NIJD.AM.
den 30 Novumber 1863.
J Il KATJE.
Eenige kennisg,e ving.
Heden overleed, tot mijne bittere droefheid, mijn hartelijk gelief
de Echtgenoot PIETER SYTZES NIJD.AM, in den ouderdom van ruim .32 ;
jaren, mij nalatende 3 kinderen, te jong om het groqt verlies te
beseffen.
Akkrum. den 13 Februarij 1864
EISJEN G. EIZINGA,
Eenige kennisgeving.
WED. PIETER S. NIJD.AM,
1

•

Bevallen van eene dochter J ·;NIJD.AM-V.AN LOON.
Roordahuizum 1 13 Junij 1864.
Eenige kennisgeving.
den 18 April 1865. Na een zeer langdurig lijden ontsliep heden mijne dierbare Echtgenoote, der kinderen tedergeliefde
Moeder, ANTJE J JELGERSMA1 in den ouderdom van 46 -jaren en bijna 5
maanden ~
SIJTZE S.NIJDAM
Mede uit naam mijner Kinderen,
De vele Vriende~ gelieven deze kennisgeving als eene bijzondere
aan te nemen,

ROQRD.AlflJIZUM}
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SCHA"TTEN

door
Pier Hilles
Nijdam • .
Het is begrijpelijk tlat er vèrschillende lezers zijn die de afstammingsreeksen welke geregeld in ons famili eblad gepubiioeerd worden droge kost
vinden. Vooral wanneer hun directe voorvaderen hierbij niet betrokken
zijn kan ik mij voorstellen dat men over het algemeen vo·or dit dorre archiefmateriaal weinig belangstelling heeft.
Toch moet men deze gegevens,welke vaak met met grote moeite verzameld
zijn ( een ieder die hieraan wel eens iets gedaan heeft. zal dit kunnen
beamen), ~iet onderschatten, maar uit een ánder gezichtspunt beschouwen:
n . l, als de Wf!3g nodig voor het opbouwen yan een familiegeschiedenis. Ook "
reeds uit data ·v-.~Zl ~e~1 -:;orte-, trouw- en overlijdensgegevens vallen soms
interessante conclusies te trekken en overigens zijn dit noodzakelijke
:
steunpunten voor het opbouwen van de familiegeschiedenis, welke toch één
onzer idealen moet zijn.
·
Nu zal men opmerken, hoe kan men om een geschiedenis samen te stellen of
tenminste een goede indruk krijgen van: karakter en eigenschappen van
mensens wanneer men alleen maar beschikt over deze ·. stomme data.
De genealoog heeft echter meer pijlen op zijn boog. Er zijn in sommige
archieven verschillende boeken waarin processen, verkopingen enz. beschreven zijn, die ons s oms verrassende inlichtingen geven over onze
voorvaderen.
Maar wij al l .e1: k.unnen hiera an medewerken door alles wat maar··enigszins
-daarvoor in aanme~king kom~ te publ iceren in ons familieblad. Er is veel
meer bewaard gebleven dan l!len denkt • .Als men in oude papperassen gaat
snuffelen komt men s oms tot verrassende ontdekkingen. Er waren mensen en
die zijn P-r nog _ welke om vaak ondoorgrondelijke rede.n en alles bewaren,
l et terlijk van n i ets afstand kunnen doen. Wij mogen hun hiervoor dankbaer zijn, doch weest op Uw hoede; want vandaag of morgen gaat het in
andere ll~H3-e:n ov·er en de prull 2rn:md ino .
·
Verza,i .ol alles wat op Uw fe.miliebetrel':ki:ig heeft en laat niets verloren
gaan, wa:r:"t onder de schijnbaar waardeloze rommel bevinden zich soms famil iescha:tten van grote waarcle !
Hie rmede wil ·na~uurlijk niet gezegd zijn dat voorwerpen b.v. lepels met
inscriptie eod . waarvan we dus zeker weten dat ze erfstukken uit de familie z ijn in het vui lnisvat terecht komen, maar er zijn S;D.dere stukken
van waard.ei,
Hieronder wil ik U- een voorbeeld geven, Op toevallig bezoek bij een
nicnt: van me waar ilc anders nooit kom, werd het gesprek gebracht op ·mijn
f amiliecnderzoekingen. I k bemerkte dat ze daarvoor belangstelling had en
prompt stuurde ze me later onderstaand gedicht dat ze tussen de papieren
gevonden hél.d
Een jaar l ater is ze gesto:rvP"l. !
··
Het was ge~aükt op 2G Q,~tober 18 36 door KJ~ :': r:. -: ~··riAlis Nij dam. Deze
Klaas Co:r-n0l:.s was d e broer van mijn overgrootvader. Hij was 62 jaar
a
toen. t.·:_ 'j di t geéiichtj e m r.·.al~:t,e i~ijn vrouw heette .Antje Ruurdts Veemans
en wus ·1.!-~bore:i op l'Ji,jd.aai.::r:::ra StatG i Er zijn nog verscheidene afstamme-:
l ingen -;rn,n dit ca1TtIJ..;,ar in. le,ren, .Duze ·ooer bleek dus een dichterlijke
aanl eg ~e hebben" te1·\~ïij.l 11it h8t kenr:Lge handschrift blijkt dat hem het
s chrij ven rJ.i c t v:remud. was ·' hoo·1vél dit niot vaak in het Fries zal hebben
plaats t,t.. vc;-Jden " Verder mag mei.1 , zonder twijfel aannemen dat hij gevoel Vi..., v.r hu..11uT had ,} Ji·t s ·im_p(-.::le gedicht je br engt ons een grote stap nad.e :- to t: du me..J...... d:i. e Klaas Co:r:·nelis was en daar gaat het om. Voor diege. n&n di.e .gè:en :l!,ries spreken· of' lezen heb ik getracht het ''Fries" van.
Klaas Cor:nel Ü3 te veI·ta1.en Q Ik hoop U hiermede opgewekt te hebben Uw fa.mil j G::oY- ":t.-t: 1 :i~·1 of ç;o:;:;ie hie.rva:n op ~e ~enden aan ·het Secretariaat of aan
mijn ad:rE.~ '-3 , cpa~t ilet niet vc::r.l.o-ren ga.at e n i n l:te1.1 ..."amili~archief opge11
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OP MYN RAEKJE NIJG.AES-H.AE.
Wy hien het oan ·en raekje zet
Acht dagen llie er stien en bret,
H:y ste er vrijwol in de pronk
Tu,ar· vlamm 9 en broeide dat het stonk.
Doe havvwe wy ·der nog in dold
En 9 t. gat ters~o~d ek wer opvold~
·van baanen hie er just gin nood
Mar hy wie vrijwat oan de zood.
Wat hat men mei dat goed een spul
En bulte wurk en bult gelul; ·
Ik ha al tjin myn feinten sein:
Het is een lofsamg zonder ein!
De wiere giet .net nei myn zin,
En bijtje hae en dat nog min!

1

1

i

,,
1

1

Vertaling: - Op mijn berg eerste hooi - Wij hadden het op een hoop gehet daar staan braden - · Het stond er als te pronk
dat het stónk - Toen hebben we er een gat in ge. maakt - En het gat terstond ook weer opgevuld - Voor brand behoefden we
niet te vrezen - Maar het was aardig- tegen de ·kook aan~ Wat heeft men
met dat goedje een drukte - Een massa werk en veel gepraat - Ik heb al
tegen mijn knechten gezegd~ 11 Het is een lofzang zonder eind11 - De wijze
gaat niet naar mijn zin - Een beetje hooi en dan nog slecht.
Gorcum, Schelluinse vliet 64.

zet - Acht dagen heeft
. Maar
rookte en b.rOe.i de

VIII
De boerderij '1Wantingahûs 11 was in het begin van de vorige eeuw heel wat
groter~dan thans. In l818 is volgens de floreencohieren de boerderij
49 H.A. 24 A. of 25 schar en 56 mad groot. De plaats is belast met 3 land
enzeeflorenen en is dan nog eigendom van Auke Willems Vleer> die zelf gebruiker is.
In 1828 is--Auke Willems reeds overleden en treffen we de volgende eigenaren aan: 1. Sytske Joh. Bottema, Wed~ Auke Vleer voor de helft; 2. Gepke
Aukes Vleer, Wed: Klaas Ydes Engelsma voor 1/8; ·3. Willem Aukes Vleer
voor 1/8 en 4. Lieuwe Jans de Jong als voogd over Fokjen Klazes de Jong
ook voor 1/8. Uit de begrenzing van de landerij.e n ·maken wij op dat Syb;i:-en
Willems Nijdam . land bezat ten N, van Wantingahûs.
·
·irer verduidelijking wil ·ik even opmerken dat Gepke haar man op Woensdag
11 October 18~0 overleden was. Hantsje Aukes, de vrouw van Lieuwe Jans de
Jong, was overleden 18 Aug " 1825 en liet één dochtertje na, die op dertien jarige leeftijd is overleden.
'. \
,
·
In 1838 ·is de situatie weer veranderd en meet de boerderij 55 H.A., ~ 23 .A.
en 18 c~A. Eigenaars zij~ dan Willem en Jöha:rm.es Aukes Vleer, benevens
Jan Geales van de r West en Genke Aukes Vleer e Deze laatste was inmiddels
hertrouwd met genoemde Jan Geales van der West ·uit Oldeboorn, die als
boerenknecht bij haar diende ,,
Tevens blijkt uit . deze regis-trati.e dat e ~~ gf? d.eel te van de landerij en in
de Gemeente Opstèrland lag, want woordelijk staat er:
Eene zathe met huis gr oot 55 bunder, 23 roeden .e n 18 ellen, waarvan het
huis met 29 bunder 73 roeden en 30 ellen weid en hooiland zijn gelegen
in de gemeente Oldeboorn Sectie 13, nr, 1 tot ·en met 15, . en 22 tot 25 en
vijf en twintig b't1.nrler '40 roeden 88 ellen hooilanden in ·de gemeente Beetsterzwaag Se ct ü; D nrq 455} 458.:t 4'6.3, 464, 478, 479, 480 en voorts nog
3/5 gedeeJ_te van nr c 462 èl.e W0uC.cj. e~ genA amd, bezwaard met 3 land en zeeflorenen, _ ·
( wordt -vervolgd.)
H E T
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I ' J D A M S T R A
DE GESCHIEDENIS VAN ONS STAIVJHUIS.
Reeds lang heL ik beloofd dB_geschiedenis van de Nijdamstra-State te zullen beschrijven. Eindelijk is het nu zover en zullen we in een serie artikelen uiteen zetten w~t wij al zo van de State weten. Helaas is ons
stamhuis nog in eigendom van vreemden, doch het _is ook de taak van onze :
vereniging om ~org te dragen dat dit stamhuis, wa.nt1-eer het straks te koop
mocht komen, weer in de- fàmilie terug te brengen. Familieleden, die financieel bij machte zijn om hi er in de toekomst aan mee te werken, gelieven zich met de Voorzitter ïn verbinding te stellen want dan ·vestaat de
mogelijkheid dat binnen afzienbare tijd Nijdamstra-State eigendom wordt
van ·de Familiestiehting Nijdamstra. . .
Doch zover i s het nu nog niet. De ges·c hiedenis is er echter ·niet minder·
om, want 4e Nijdattlstra State is één met het geslacht Nijdam. Daarom dienen wij deze geschiedenis goed· te kennen. Straks op Hemelvaartsdag zullen
we gezamelijk dit stamhuis gaan bewonderen en onzerzijds zullen we ook
ons best doen om U straks in het bezi~ te stellen van ~~n of meer fraaie
~oto s van ons stamhuis.
·
DE . NÀP..M .-.
De naam zegt eigenlijk alles . De boerde-rij is gelijk aan zoveel and.ere
plaatsen in Friesland. Maar de naam is tevens de fami lienaam geworden.
Reeds ·l.ang voor dat ons geslacht de naam Nijdarn kreeg, werd de State als
Nijdamstra aangeduid. Hoe is de naam ontstaan ? Volgens mij is deze af~e
leid van een _Nije-daem, die daar i n oude tijden ter plaatse was. Hiervoor
dient me n de geografische situatie na te gaan, hetgeen we· straks even
zullen doen,
,
Ver . voor dez e t i jd i s. er echter ook al sprake van de naam Nydrun, doch dit
h eeft m..i , niets met·onze na&.m t e maken. Reeds in het jaar 3QO voeren
Deens e schepen , de z.g~ Nydam schepen. over de Noordzee. Hoe dit type aan
de naam Nydam l_pvrun 1 i s · mij nog onbekend. De veronder s t elling dat de Noor- .
mannen met deze schepen de Mi ddelsee opvo er en en bij Irnsumersyl- een
l:?;l ot Nydam stichtt:-='n , wil ik niet graag als juist be schouwen en }runnen
wij· b et e r · n aar h et rijk der fabel en verwijzen" Omtrent de Nydam-schepen ·
zelfzouden we eerst · meer inlichtingen moeten hebben, alvorens op deze
veronderstelling ·te kunnen ingaan, doch omtrent deze schepen is bijna
niets t e vinden t _
·
·
De naam Nijdam komen we in de meest verschillende vormen tegen. Tot dus. ver werden gevonden : Nijedaem1 ·Nydam, Nydaem, Ny,edam, Nidam, Niedam, Nudam, Nuydam, Nieudam, Nieuwdam, -De boerderij wordt afwiss el end genoemd:
Nijedaem, Nydam, Nydamstera..-gu.ed·l Yds Yds-gued, Nijda.mstra-goed, NidamState, Nidarns t era-State, Nidarnst era sathe, Nidam-sate . Nidam-State, Nijdrunst er-st at e " Nijdamstrat Ook treffen we aan: de landen van Nidamstera,
Nidamste r 'ëlanden, Nydamstera-Tolna-Syl en Nijdamstra-syl.Voor het eerst wordt Nijdam vermeld, in het jaar 1462 in de strijd tussen
Skieren en Fetten en . in 1470 _tref f en we een oorkonde van het , Waterschap
de Leppa aan ·n;iet de benaming NIJDAMSTERA-TOLNA-SYL. In 1511 heet het NID.AMSTRA-GDED.
.. · .
.
.
Uit de oorkonde van 1470 maak i k op dat Nijdamstra Ste~e toen r eeds van
bet ek enis was , want waarom ande rs de -woorden Nijdanrstera-Tolna-syl. Dit
.was een t olsluis, die genoemd we rd naar Ni jdamstra. We hebben hier dus
de zekerheid dat Nij damstra toen r 0e ds bestond.
In 1462 wordt ook niet vermeld dat de Skieren over de Nij edaem of over
de Nijdamstra Syl trokken, doch bij -Nijdam over de Grouw gingen ~ Bij Nijdam is hier een pl aat s aanduiding. Zou voor een dergelijke plaatsaanduiding een gewone boerde r i j i n aanmerking komen ? Het lijkt niet waarschijnli jk en Sj . de Zee maakt hieruit en .u it z ijn vonds t en dan ook de opmerking dat Ni jdamstra in die j aren een s l ot of s tins geweest i s .
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FAMILIEBERICHT.

.
· Heden overleed zacht en kalm onze· .beste Man en Vader
WILLEM
SIETZE NUDAM
in de ouderdom van 58 jaren.
De diepbedroef den,
T .Nij da.m-Nij dam,·
Syb ren,
·
Wim,
'

Oldeboorn 26 Maart

Anna.

1950

Sj. de Zee komt tot · de conclusie dat op zo'n belangrijk punt ( de toegangspoort tot de wouden) zeer zeker een versterkte state gestaan moet
hebben en wel op dezelfde plaats waar thans. nog Nijdamstra-State is.
Ik heb hiervoor het bewijs niet mogen vinden. Het enige wat ik hiervoor
kan aanvoeren is het feit, dat Nijda.mstra op een hoogte ligt, dit. in tegenstelling van: het naburige Hania ( met slotgracht en singel) en DoumaState, wel stinsen in vroegere tijd, die gelijk met het land liggen.
HET ONTSTAAN.
Wanne~r is deze state of mogelijke stins ontstaan ? We kunnen dit niet
nagaan. Het zal vermoedelijk -ver voor 1462. geweest zijn.
De Nijedaem,die er geweest: is, dateert uit .zeer oude tijde·n~ Deze daem
. was in werkelijkheid een. overgang of brug en deze , moeten wij zoeken in
de buurt van het tegenwoordige Irnsutnerzijl. Mogelijk iets Noordelijker.
Nieuwe dam, di~ in tegenstelling mét de oude dam die daar geweest is.
Waar deze oude dam was 1 weten we evenmin, doch waarschijnlijk hield de
ligging hiervan verband met de Middelzee en de toenmalige 19op van de
Boorn. Ten tijde van de dichtslibbing van de Middelzee, is de nieuwe
kleidijk van Leeuwarden naar de Wouden (Oldeboorn) er gekomen. Deze dijk
liep van Leeuwarden naàr de tegenwoordige herberg 11 De Drie Romers" te
Roordahuizum en vandaar met een bocht naar Tsienserburen, dan over Friens
en Frienserdijk naar Irnsumerzijl en vandaar werd de Léppedijk over
Aalsum en Nes naar Oldeboorn gevolgd.
(wordt vervolg·d)
.Wigle Vleer.
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NIJDA:NlSTRA DAG.
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INVULLIJS~ · NIJDAMSTM-DAG
inzenden uiterlijk voor .18 Ap~il a,~.
1. Ik geef gaarne mijn medewerking aan het programma door te demonstreren met

2, Voor de Nijdamst.,...Ft-il.ag stel ik beschikl:aPr> · trompet~ trommel, ander
muz iekinstru.ment, grama::''hoori:) .r .... .:l. se v~P.g, •• " •••••.•. ,
.. ( onderstrepen wat beschikbaar is)
0
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Zo zullen we voortaan deze tak van ons geslacht . maar noemen. Hier nog
eén paar aanvullingen op d~ gepublic eerde stamboom. U ziet 4et onderzoek staat niet stil'· doch langzaam vergaren we meer en meer gegeve'ns.
In' de eerste plaats móeht het mij gelukken in de DE;rtDE GENERATIE de naam
van Gerben Willems ~~ouw te vinden, Dit was TRIJNTIE SYTZES.
.
In de VIERDE GENERATIE werd een r aadsel opgelost. In het Trouwboek van
Boornbergum komen we i n 1699 het volgende verhaaltje tegen:
·
" Op 9 Junij is de le :proo;i.amat:i.e gegaan van Syd13 Gerbens ende Meijn .
Berens beij de van Goingahuzen. Dogh den lle Junij is voor de 2e ·proclat
mati~ deT vportgang der _proclamatien :door de Dorp~regter verhindert en
_,...
dat uit last van eenen Griet Sj oerds " · r t
We zullen nog eens zien o ~ we in de Sententieboeken misschien het één ·
en ander over deze Griet Sjoerds ·kunnen vinden,- doch deze juffer heeft
z eke ~ nog al wat te yeretellen gehad, indien het huwelijk niet door kon
.gaan#
.
_
Syds en Meijn vonden het natuurlijk wel jamm~r, . doch. zijn voor Griet
niet gecapitulee rd, maar hebben Dorpsrechter en Griet aardig om de tuin
geleid.
.
Aanvankelijk dacht ik dat hun hu~elijk later toch te Boornbergum geslat .en was, zonder vermelding in het Trouwboek, daar zij aldaar hun kinderen · liet en dopen, des te mee r verbaasde het mij in het Trouwboek van
Friens te vinden dat zi~ aldaar op 17 Febr. 1704 kerkelijk getrouwd waren. Om moeilijkt..~cien te voorkomen zette domine er duidelijk onderdat .
beiden van Friens afkomstig waren ••....• terwijl zij onder Boornbergum
woonden, Dit bewijst hoe men -. in die dagen door een list kon trouwen, _·
doch probeer het nu eens ••. . .
Nu we de stamboom met dit intermezzo hebben kunnen besluiten, is het de
taak van onze Groninger, Dre-ntse en ook Le euwarde.n se familiel eden, _l:lot
gedeelte van 1842-heden te completeren, zoals we op de familieavonden
ook afgesproken zijn. Hiertoe zij n nu de invulstaten bijgesloten en verwachten we 'straks een stroom gegev.ens, Wanneer al deze gegevens binnim
zijn, zul~en we weer nadere gegevens over deze staag opdiepen, opdat het
één geheel zonde r hiaten wordt ! Dus allen aan het werk en wann~e r U
meer invulstaten mocht wensen voor de nieuwe leden, die U werft, dan
zenden wij U die gaarne tOJ3 ! !
Bij voorbaat dank !
·
Wigle VJ.eer.
DE - NIJDAMSTRA DAG.
Hier1 an;':S c.f.'1{"".n.ip:p en.
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3·; ïiLj :tlC:i'lU:ü. :... ::-_c;:-~ ~ ' n' ~?'.:· r:..:::r2~n- ·:·
Volwassenen, •• kinderen •. ·•
4 •. Wij wensen gebruik t:e maken van de bus en vertrekken uit:
Den Haag~ .Amstordam, ·P urmerend, Hoorn, Medemblik, Den Oever,
Groningen" PaterswoldG> Eel de , Ureterp. ( plaats van vertrek onderstrepen) . kosten Holland-bu s bedragen ong. f .3.- bij voldoende deelneming , Grqninger-bus ong. f .2.50.
5; Ik s tort f .- . . . . . :i,n het g 9.ran-i.:ief<.11ds .
Ö; Ik stel ~ij b e s ~hikbaar voor de terreinwerkzaamheden op 18 Mei.
7. Wij stellen voor de ve rlot ing: bes0hikbaar:
8. Ik stel m.1 J besch.i1<·. .;.. ;•.aJ~ :im n.e k; eiJ_rc-m op de wapens aan te brengen,
wel/ni.et

;1andtP.k.ening,
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