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MAANDBLAD . VOOR Dl!! . GESLACHTEN NIJD.AM,· NlEITWDAM .EN VLEER,
. UITGAVE . V.AN · D:W ., F.Al'ULIEVERENIGING . ~TJ;JDAMSTRA.
VoO'rzltter: G.H.Nij~-ám te Oranjewoud • ..
Secretariaat:. Juliêl.:llalè.an ·28:1 de K.aag, perst Abbenes, Giro 369059 . ten
name ViUl de Penn. esse: Mej. H.Ei:tens, He-erestraat 41, Groningen.
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AbotiAe.mentsEr....:.Ua :f'. 112, 70 ..P!2r,"hpJ;f jaar,
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DE .·~~UD·AM. STRA DAG.

Donderdag 18 Mei, Hemelvaartsdag, wordt op Nijdamst;ra State de· eerste
LANDELIJKE FAMILIEDAG gehouden, aanvang 12.30. ·
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12·;,30: O:pening door de Voorzitter G.H.-Nijdam te Oranjewoud.

12.40: De zon ·bereikt de hoogste stand. Plechtige hijsching van de
Nijdamstra-vlag,
,
,
12·;43: Onze vlag, kort woord van··de Secretaris W.Tsj. Vleer te De Kaag.
12.50: Herdenking der Voorouders. Nru.ziek speelt zacht het Nijdamstra-lied,
··Een der ' dames zingt het tweede couplet.
1.- : q1Verleden, heden en toekomst 1' van Sybout Nijdam. Declamatie door
Mevr. Nijdam-Jellema te .Alkmaar.
l;l ..'): Van een wonderlijke afstamming en een grote erfenis,
1~30: Voordrachten door Arend .Nijdam te Eelde.
1;45: Verloting o.l. van .de Voorzitter.
·
2·;15: Familiecompetitie Fr±esland-Groningen-Holland,
3~- : Declamatie door Mevr. Nijdam-Jell€ma,
3~15:

1

:PAUZE

4·;.;. : Touwtrekken voor paren ·om het famili€kampioenschap•
4·;30: Familiered:e door W,Tsj. Vleer . -

5·;15: Vraagbaak.

) ·; 45: Samenzang en Skotse Trije.

ó,15: Slotwoord van de Voorzitter G.H.Nijdam. Vier coupletten van het
·..

·· NijG.amstra-lied.

6.30:-. Vlagstrijking .en sluiting,
OP NAAR NIJDAMS~RA-. STATE!!
De Histor~sche familiedag nadert meer en meer. Nog énkele dagen en uit geheel Nederland zullen w~ de tocht naar Nijdamstr~ aan.vaàrden om daar een
dag samen te zijn. Samen zullen wij komen uit het Noorden en uit het Zuiden, uit Gorkum en Heerlen, uit Almelo en Ter Apel• Samen komen wij doordrongen van het besef dat wij bij elkaar behoren; dat wij ~~n geheei vor.
men. Voor de . eerste maàl in de geschiedenis van ons geslacht en wellicht
zelfs voor de eerste maal in Nederlap.d zal er zo'n grote familiebijeenkomst
worden gehouden, .
·
Het daverende enthousiasme en het verlangen naar deze dag is een waarborg
voor het slagen van de bijeenkomst. Wij weten wat er in ons geslacht leeft
en we weten dat allen zullen komen, tenzij men om werkelijke redenen verhinQ.e rd is •
·
ALLEN
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Komt allen ! Brengt Uw familieleden mee, want er is VO{'r iedereen plaats \
Het progratnmBt;. dat wij U brengen, is af ! We zullen lachen··en pretmaken en
we zullen zien wie de sterksten ván lichaam en geest zijn. Wij zullen
luisteren naar de declamaties- en voorçlrachten··en g&zamelijk onze voorouders herdenken tijdens de muziek van ons lied. ·~Met geestdrift zullen we
de familievl§g voor het eerst or..hoog zien gaan. Dit wordt een historisoh& ·
·
,! ·•
dag voor de f arnilie Nij dam en Vleer.
Na vele moeilijkheden overwonnen te hebben is thans alles klaar om U te
ontvangen. Enkel bleèk het een onmogelijkheid om ·voor een gemeenschappelijke maaltijd voor 150 á-~200 personen te zorgen. Niemand in Grouw of Irnsum kon dat op zi-ch nemen. Wel is er gezorgd dat op·het ter:i:e~n en in het
nabij gelegen Caf~-Restaurant alles verkrijgbaar is •. In de pauze, voor· en
na de bijee~omst is er volop gelegenheid om iets te nuttigen:
·
·
Voor de verloting zijn een groot aantal voorwerpen etc. beschlk.~aar gesteld; doch er is nooit te veel ! .Alles is nog welkom t
..
Ook zal het familiewapen verkrijgbaar'. zijn en kunt ·U foto's bestellen; die
door de aanwezige fotografen gemaakt "'z ullen .worden. .
.
Voor de Groningers en Eeldernaren behoeven wij vanaf deze plaats niets
meer te zeggen, daar de organisatie ·van de tocht al door H.L.~ijdam en
Mej ~ Eitens geregeld is .
·
··
·
·
De Hollandse familieleden vertrekke.n om 8. 20 met een bus van de firma Meering uit Amsterdam. De deelnemers uit· Amsterdam, Bussum, Zaandam, Haarlem
en De Kaag zorgen dat zij om deze tijd bij de klok van het Centraal Station zijn, Hier wordt verzameld en in de bus gestapt.··
De fam. Nijdam uit Schermerhorn wordt: verzocht om 8.50 aan het tramstation
te Purmerend te zijn. ··In Hoorn wordt gewacht aan het station en de bus
vertrekt vandaar om 9.20 precies.
Er is in deze Hollandse··bus nog plaats voor een vijftal ·passagiers, zodat
U nog familieleden of a.s. familieleaen kunt meebrengen.
··
•s Avonds vertrekt de Hollndse bus om 7 uur uit-Irnsum en zal ong. l0.30
weer aan het eentraal Station te Amsterdam zijn, De reisleiding berust ·
hier bij Mevr. de -Bruijn en Mej. Jagerman.
Diegene die thans schriftelijke toezeggingen hebben gedaan en niet zouden
meegaan ( bijv, bij slecht weer) zijn .even goed de kosten verschuldigd,
·Denkt er allen aan om· z·o veel mogelijk klapstoeltjes mee te brengen.
Er heeft zich steeds nog geen trompetter of trommelslager aal'lgemeld. Wie
kan hier voor .zorgen of heeft een kennis die dit op zich wil nemen ~
'.
Tevens vragen wij nog Fr-iese gramophoonplaten, waa:ronder één met het He-i:""' .
tel an zon der zang, doch met uitsluitend .de muziek7
. "·· · ·
Tenslotte doen we nog een dringend beroep op de familieleden, die in dé
omgeving van Grouw en Irnsum wonen, om ons •s morgens te willen helpen om .
··
de vlaggen te plaatsen en de zitplaatsen gereed te maken.
Dit was hetgeen we nog konden mededelen en nu zijn we in afwachting van Uw
KOMST. Komt allen en neemt zoveel mogelijk belangstellenden mee.
Tot Donderdag !
G.H9Nijdam.
'.

M E D E D E L I N G .E N •

NIEUWE LEDEN IN DE :nL"..ANDEN MAART EN APRIL•
117; Tsj. ~H.Nijdam, Idaard 30a.
118·; Mevr·; S·; Nijdam-Overdijk, Teerns.
119 ·; Mevr. J. de Bruijn-Nijdam, Van Woustraat 243 l et, Amsterdam.
120; M. de Bruijn, Van Woustraat 243 l et, Amsterd~.
121·; Mevr. A. Vleer - van Goozen" Jac. v. I:.ennepkade, .Amsterdam.
122·; IJ·; Nijdam, Bergstraat l I, Amsterdam. ·
123·; Th. ·-Nij dam, Nassaukade··78 I, Amsterdam,
124, Mej. L.• Bauckhens, Jac. van Lennepkade 58 I, .Amsterdam.
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125; K. N±jdam, Landstraat 41, Bussum.
12Ó·; Mevr-; A; Brouwer-de Zee, Wol ter Heukelslaan
127·; Mevr; K;Nijdam, LandE?tr~et '1-1" Bussum. ·

•

"

"

5, Utrecht•

128; Mevr. C. Nij dam-Kootje, Weesperkarspel • .
129·; W·; Nij dam, Klompweg, Weesperkarspel.
130·; G. Brouwer / Wol ter Heukelslaan 5, _Utrecht.
·
131; Mevr. J.Nijdam-Zijlstra, · Nigellestraat 56, ·Amsterdam.
132:; Mej. T,Nijdam, Nigellestraat 56, Amsterdam. ·
133• Gerlof Visser, Boterdijk 21, Paterswolde.
134:; Jan Visser, Jacht en Bot~nb~uw, Meerweg, P~terswolde.
1.3.5·; Mevr. Wed. A,Helder-Visser, Meerweg, Paterswolde.
13ö; L. van der Zee, Architect, Sluiskade la; Groningen.
137• Sieze Nijdam, Hoofdweg 289, · Paterswolde. ·
··
138 ·;· Sieze Nij dam, Hoorns·edijk 17, "·H aren.
·
139; Geert Nijdam, Rijksstraatweg 23, Glimmen.
140·; IJ .Beetsma, Terzool •
141·; Mej. ll;Adam, Roelof Hartstraat 7, Amsterdam, .
142·; Sieberen Nijdam, Blankenstraat 79 II, Amsterdam,
14.3·; Mevr. T.Sparreboom-Nijdam, Blankenstraat ·4 II, .Amsterdam.
144; M6j. G.J .ten Ham, Klinkenbergweg 10, Ede.
145·; A. van·· Randen, Kuipenstreek 27, Oosterwolde.
14Ö·; Mej ·; F·;Craus, Adr'; van Ostadelaan 61, Utrecht;
147. Mej. T.Craus, A~r~ van Ostadel~an 61, Utrecht.
Het was ons door de· vele aanmeldingen ni~t mogelijk om alle nieuwe leden
persoonlijk welkom te heetten. La:h.gs deze weg heten wij nu dit grote aan.tal nieuwe leden van harte welkom in de··vereniging en hopen daarbij op
een prettige en langdurige samenwerking.
·
Ook heten wij onze nieuwe abonné's hartelijke welkom en spreken hierhij
de wens uit, d&t zij nog vele jaren getrouwe lezers. van onze Tynge mogen
zijn en wij
hen langs
deze 'weg vele prettige uµurtjes · mogen
bezorgen.
.
.
.
AANWINSTEN.
17ele leden hebben in de laatste maanden weer schenkingen aan de vereniging gedaan in de vorm van oude acten en uitknipsels. In het bijzonder
willen .wij hier noemen een a:r:tikel over de Nij dam ·schep.e n; dat vorig ·
jaar geplaatst werd in ·~ het Vakblad voor de Meubelindustrie en geschre"
ven is · : : or de heer W,H,R. ··van Dam te Voorschoten. Dit artikel werd ons
. toegezonden door de .Heer A,Nijdam te Hoorn. Alle schenkers vriendelijk
dank voor nun m§dewerking.
CORRESPONDENTIE.
lV):ej •·. J. ten H. te E. Uw brief ontvangen, waarvoor hartelijk dank l Jammer
dat ··U riiet naar de Nijda.nistra dag kunt komen . !
Mej. F',C. te U . .Ook ·u hartelijk··dank voor Uw schrijven. h'ij wensen Uw ·
zuster van harte beterschap toe~ De gegevens komen later nog wel eens.
·A; van R. te O·; . . .Hartelijk dank voor Uw brief. Uw beschouwing was
.c pl. wel -juist. Langs genealogische weg zou dit zelfs ·bewezen kunnen
worden ! VB.P.- de Jorna's hebben we goede nota genomen.
TOEZENDINGEN.
Ons . werd .toege zonden h et . eerste nummer van het genealogisch tijdschrift
11
De Navorscher", Een bijzo~der mooie uitg~ve onder redactie van de Heer
Kruimel, Conservator aan het Centraal Bureau voor Genealogie.
Tevens ontvingen wij 11 0ns Familieblad 11 ; uitgave van de Familieverenigipg
Van Nru:ll em, onder Redactie van Ds. Joh. ·van Mullem te Rotterdam,
De uitgave omvat slechts twee folio pag. en het komt Ol..8 voór dat er wel
betere uitgaven op dit gebie~ zijn, hoewel De Nijdamstra Tynge toch het
grootste va~ allemaal is, wat de lectuur betreft. In uitvoering moeten
we de meerdere erkennen in de fraaie ··gedrukte uitgaven, die soms znaar
tweemaal of eens per jaar versc~ijnen.
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De landen van Nijdamstra zullen zelf waars.c hijnlijk we1 nooit tot de Middelzee behoord hebben, ~och zijn ze wel dikwijls door het hoge water van
de zee en Baarn overstroomt geworden. In deze ~nmiddelijke omgeving heeft
gedurende de Middeleeuwen de strijd tussen water en land gewoed. Tevens
was deze Boorn-m:~·nding een strategi sch belangrijk pllllt. Hier in deze omgeving moet het geweest zijn waar de Friezen on~er Hertçg Bobo in 734
door de Franken v~rsl~gen werden en waar de diverse invallen van de Noormannen hebben plaatsgevonden" .
·
Er is wel eens het denkbeeld geopperd dat Nijdamstra op een deels afgegraven terp ligt. Dé hoogte zou ~ls bewijs hiervoor moeten golden. Op de
terpen.kaarten van Frieslandwór4t e9hter geen terp aangetroffen, hetgeen
nog niet zeggen wil, dat er ook geen geweest is,
. ".
Het is inderdaad juist, dat deze hoogte om ~én of andere 'reden daar gekomen is en het lijkt niet waarschijnlijk dat dit in de late M~ddeleeuwen
heeft plaatsgevonden. Misschien zal een geologisch en archeologisch ·onderzoek in de toekomst hierover enige zekerheid kunnen verschaffen, Mocht
het een terp geweest zijn, dan is dit vanwege de liggi~ een zeer belnngrijke geweest en zal er ongetwijfeld nog peel wat in de bodem te vinden
zijn.
- SLOT / STINS of STATE.
Wanneer Sj. de Zee aanneemt dat Nijdamstra een slot of stins geweest is,
dan vraag ik mij in de eerste plaats af, waar lag in de late middeleeuwen
de grens tussen slot, stins en state en tenslotte Qok nog sathe. Woonden
de z.g. Ridders allemaal op stinsen? Is er wel een duidelijke scheiding
tussen state en 5tins ? Ik geloof dat hierover verschillende meningen ~e
staan. Hania b,v, heeft nog een singel en een slotgracht • .We komen het
echter. a+tijd tegen als een state, maar nooit als een stins, .Op Hania
woonden sedert 1600 geen Edelen of Ridders, doch eigenerfde boeren. Het
wordt nooit genoemd als strijdobject. Trouwens van welke sta~e in de om-.
geving van Grouw kan dit laatste wel gezegd worden ?
In dit opzicht kan Sj. de Zee wel gelijk hebben en kan ik hier direct aan
toevoegen dat in 1525 en 1543 wel een vooraa~taand geslacht op Nijda.mstra
woonde en wel de ROORDA's ; Dit pleit voor de mening yan Sj, de Zee,
Deze Roorda's zouden zeker niet op de boerderij ·Nijdamstra gewoond hebben,
terwijl zij in het bezit waren van twee Roorda-staten te Grouw en Warga,
n.l. Aul d-Roorda en Lutke Roorda. Tegenover de bewering ' dat deze Roorda•·s
niet van 11 adel" ( een begrip volgens Hollndse maatetaf) waren, wil ik
~ ~halve bovengenoemd bewijs aanvoeren, dat Yds Ydsz. van Roorda, eigenaar
van Nijdamstra-gued in het huwelijk trad met Saeok Sytzesdr. van Idsinga,
een dochter van··Sytz.e van Idsinga en Ferck van Aytta; dus van vooraanstaande familie. Dit is duidelijk genoeg.·
_
Nijdamstra-gued, zoals het toen heette, was door een Roorda bewoond en als
deze nu toevallig niet in één der Roorda-stambomen voorkomt, blijft het
evengoed een Roorda en wel een e i genaar van twee adellijke stina~n. Volgens mij zal hij dan ook zelf zeer zeker op een stins of op een met Au.lden Lutke Roorda gelijk te stellen state gewoond hebben. Op grond hiervan ·
ben i k geneigd om aan t e nemen dat Nijdamstra in die dagen een stins was.
Daaruit kunnen we concluderen dat de State al heel oud moet zijn. Staande
op een bel angr i jk strategisch punt beheersende de toegang tot de woudeni
dat eert het welli cht u i t een tij d 1 toen de Middelzee nog jrtot Irnsum l .i ep.
~v·aarschijnlijk is de s tate gelijk met de nieuwe daem als versterking ·gebouwd, In dat geval zal de Stat e in de lle of 12e eeuw gesticht zijn,
Tenslo~to doet het er niet toe of Nij damstra als slot, stins of state kan
worden beti tP.J.d .~ want de gro.nzcn tuss en deze drie en hun betekenissen zijn
zo eng , dat wij vv·i;:; ini_g ondersche :i.d kunnen zien.
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Een s1ot is volgens de meesten een burpht·çf kasteel dat een versterking
was ten dienste van het gehele land of van een streek. Een stins was een
versterkt e state, waar de Eè.e J.man woonde. Doch anderen van dit geslacht
woonden dikwijls op gewone state's en ik geloof persoonlijk dat een state
een stins werd in oorlogstijdp wanneer de nood aan de man kwam • .
Hetzelfde kan ook gezegd worden over het begrip 11 adeln in Friesland. In
het Friese Adelsboek van De Haan Hettema··komen als van adel voor, diegene die in··de 16e. eeuw goriQ.derd werdèn. Dit waren toen de aanzienlijkste Friezeno Zij · wa!'.en · in de eerste plaats bevri-en:d'.--met de toenmalige
regeerders en t;aden op de voorgrond door hun daden. Hun voorgeslacht
en nageslacht wordt nu volgens Hollndse feodale normen met Fries-Adellijk
betiteld. In werkelijkheid was ieder Fries boerengeslacht vrij en adellijk.
GEVECHT TUSSEN SKIEREN EN FETTEN BIJ NIJD.AMSTRA IN 1462.
De oorlog t-µssen Skieren en Fetten woedde in die tij.d hevig. Het is de
z.g. 1Jonia oorlog. Haring Donia en··zijn mannen teisteren Friesland en
geen dorp of stins blijft gespaard. Vreselijk is de .t erreur in de jaren
van 14600 Friesland, dat zijn eenheid zo··hard no.dig heeft, wordt verscheurd door ~en vreselijke broederkrijg.
Op Vrijdag 7 Oetober 1462 slaat Janko Douwema van L·a ngweer het beleg
voor de stinsen van Botte Eesches en Doyte Abbema te Irnsum, dat broeinesten .van de Skieringers waren. Harib.g- Donia komt de stinu ontzetten,
waarbij hij gesteund wordt door Hessel Dekema; Dije Hania, Worp en Bartle
Tsjaerda, Tsjebb.e Unia, Lieuwe Jellinga, Douwe Abbema; ·J elger Feitsma,
Sytze Martena, Oene Oenema~ Doeke Fondens en hun volk. De stinsen worden ontzet en Botte Eesches sluit zich bij hun aan, Janko Douwema is
inmiddels teruggetrokken op het klooster Aalsum- Op Dinsdag 11 October
trekken de Skieren over d~ Grouw bij . Nijdam om vandaar uit het Klooster
Aalsum t e veroveren. Jank.o doet een uitväl uit het .klooster en raakt in-.
de onmiddelijke .omgeving met de vijand slaags. Dank zij de heldenmqed
van Ige Galema ·behalen d~ Fetten , onda.nhs hun nu.mmerieke minde~heïd de
.
· ·. . ". ·
.overwinning.
In de vorige eeuw werden op een plaats nabij het klooster ïA.a.lsum een
.g root aantal geraamten gevonden met de wapens er naast. Hier vond men
-d~ doden van 11 October l462Q Het was op deze bloedige dag, dat Nijdazr.~ ~
stra voor het eerst in de geschieqenis genoemd wordt !
. EEN _OORKONDE VAN 4 SEPTEMBER 1477.
Op deze datum wordt een overeenkomst gesloten tussen Olderman, Schepenen
en Gemene dertien van de Stad Leeuwarden en het Waterschap de--Leppa,
\Vaarb i j "int ewichn overgenomen werden de zijlen te Irnsum, n~l • de
Nijdn;mst era Tolnazijl en de kleine zijl met de Hottingazijl en Keimpemazijl,
REGI STER V.Al{ DE 1Vli~BRENG IN 1 5ll .
In d:i:t regi ste1~ waarin vele s t at en genoemd worden, komt Nifdamstra niet
voor.
STRIJD TUSSEN DE BülJRGONDIERS EN GELDERSEN IN 1516 .
In 1 516 trok.ken de Bou::·gonéU.e:rs onder Felix van Oostenrijk in g!ote getale over de Nije d.aem naar Douma-Stins waar Epe Douma en Abbe Saskers
Heri:nga zich verdedigden. Bij de strijd om Douma-Stins, die door Felix
verovGrd -werd.il sneuvelde één van zijn familieleden. Uit wraak liet Felix
nu alle gevangenen ~ 27 man, om h et leven brengen. Douma en Heringa zouden uitgewisseld worden tegen de echtgenoten van Martema en Bottinga.
Doch toen de eis gesteld werd dat deze da.mes hetzelfde ~ee moesten maken, wat de twee gevangenen aangedaan was, werd het geweigerd en zijn
de twee edelen ook. O!!lgebr·acht
(wordt -vervolgd.)
W,Tsj.Vleer.
p
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~et wat=: .·fr:i. "hët jaar 1889 ~ ·n u· :ree4.13- -uieer 4an qO j~Q.;r; :g~ledeli1 .- qat op de
Franek".3r··Ma~tinit?ren een -~i~i.lw; _lüyi~--)n :eep. nie.µw~ ll,~~: -~~:plqi:+t~t )riq~s;.
ten · ~qrden.~'. ~ .van \11 t een lul~J e, .-.dat ~ ~l:ah : ~e~ . paa~ .:~~R~r ...0~4~;r' 4e ,,top ,:çe~ ·
vond. wera «:een strop om de toren , g~l,:egq._:~~ - ·'de~e .zcr sû.cq~s~i-~v~l.~jJ.t. :om- '.
hoog geschoven en steeds strakke-;'::::~~~tt.~·~èn, t~~ hij. )~;.nci~+iJ~ ..OP.d.:~:P ·'·
de bal zat. De werkzaamheden werden uitgevo·erd onder.:lè.14.e~er :-.:a:r~~s~ -~
Jacob Nijdam, toen 16 jaar, moet voor geen kleintje ·verváárd zijn geweeSt
erl heeft zeker geen hoogtevrees gekend, toen hij langs het touw omhoog
klom. Eerst werd het kruis op de spits gezet en toen kwam het moeilijkste
. karwei, de haan. Voor de tweede maal maakte Jacob de tocht oltlhoog, met de
zware haan op de rug gebonden, twee ijzeren kogelè tussen de tanden en ·
verder uitgerust met een bus olie of glycerine om het zaakje te smeren.
Hoog in de lucht, 9p het kruis, moest ,hij toen, vrijwel met ~én hand {de
andere moest hij, met zijn benen, gebruiken om zich vast te klemmen} de
haan van zijn rug losmaken en te bestemder plaatse aanbrengen,
Hij volbracht dit moeilijke werk met succes en overmoedig hierdoor, gaf ·
hij voor de onder de toren verzamelde toeschouwers, die zijn verrichtingen met spanning hadden gade geslagen, Iiog een gra'tis nummertje 11 sprietlopen11 weg op het hek van de torenomgang ! .Als aardige bijzonderheid valt
daarbij nog te _vermelden, dat zijn moeder, zittend in de voorkamer van
het ouderlijk huis aan de Groenmarkt ( nu bewoond door de heer E,Leicht),
groepjes mensen op de Eise Eisingastraat naar boven zag kijken en. wijzen
en daardoor opmerkzaam gemaakt, eens naar achteren ging, om te kijken, wat
er eigenlijk aan de hand was, Toen zij daar iemand op de omgang van de
toren zijn waaghe.].zerij zag uitvoeren( had ze terecht weinig goeds daar
van te zeggen en toen , t lutûr h<. ..J.r_.vlL.:~-n zoon bleek te zijn geweest, zal
er tu$s·en haar en de jonge Jacob wel een warm onderhoud hebben plaats gehad, vermoeden wij •
·
Aanvankelijk heeft vader Nijdam · dit gebeuren angstvallig voor zijn kinderen geheim gehouden en paçi na jaren kwamen zij van de avonturen van hun
vader o~ de hoogte • .Als jongen moest de oudste zoon ( J.Nijdam te Franeker, een broer van Sybout, onze dichter) een boodschap over brengen aan
zijn vader op het werk van het pand van de firma Bouma aan de Dijkstraat
(mi bewoond dèor de heer Jansens). Toen hij aan de voorkant bij de steiger was opgeklommen, bleek zijn vader in de tuin met iemand een gesprek
te voeren. De zolder lag er nog niet, alleen de balklaag met hier en daar
een paar losse planken er over heen, en daarover heen balanceerde onze ·
Nijdam Jr. naar de achterkant,
De man met wie:~ijn vader ;in gesprek was" raakte geheel van streek, toen
hij de jongen daar over de balken van 7 ~ 8 meter naar heu toe zag komen,
doch vader Nijdam zelf bleef koelbloedig, wachte tot zoonlief weer langs
de ladder op de begane grond was aangeland en naar hem toe was gekomen om
zijn boodschap over te brengen. Maar voor deze nog iets had kunnen zeggen,
kreeg hij eerst met de duimstok een stevig pak voor zijn broek. Daar· •
was ook de opperman Bloemsma getuige van, die destijds de toeren van de
heer Nijdam Sr. op de Martinitoren had meegemaakt en deze liet zich ontvallen: 11 0ch earme en dyn heit wie froeger sels ek sa 1 n weaghals enz.".
De zich verongelijkt gevoelende zoon toog daarop naar zijn moeder, die
het verhaal van de opperman bevestigde, maar er natuurlijk de nadruk op·
legde, dat 11 Vader er later och zo'n spijt van had gehad". Doch vader Nijdam had toen natuurlijk geen rust meer:, voordat hij zoonlief volledig had
ingelicht en hem ook h~t horloge met inscriptie had ~etoond !
..
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Ja, een horloge met inscriptie ! Dat was de beloning gewe~st die Jacob ·
Nij dam Sr. voor zij·n moedig gedrag op de .Martinito~en te Franeker had
ver kr egen ! Er in· staat:
.
.
11
Van den Burgemeester en den leidekli::er Braaksea
aan Jacob Nijdam voor ~z ijn moedig gedrag bij
de herstelling der St. Martinitoren# Franekerft
Juni 1889'
Sybout Nij da.m, ónze dichter, deelde ons dit verhaal mee, waar ook verschillende Friese bladen reeds over schreven~
. '.
Wij h aclden niet gewet en dat ook wij een Michiel de Ruyter in de familie
hadden, doch U ziet de· familiegeschi edenis is groot en ongetwijfeld zijn
er nog meer dergelijke avonturen in onze familie beleefd, Komt er mee
voor de dag, le~ers ! !
· · ",". ·

~

DE
GR 0 E I
V E lt E N I G I ·N G •
· Het is nu juist een jaar gele den, dat het eerste nummer van 1tde Nijdam•
· stra. Tynge verscheen en dit is voor ons een aanle~ding om eens na te gaan
hoe onze vereniging in dit afgelopen jaar gegroeid is en waar onze leden
· en leze·r s wel woonachtig zijn·, Wlj ~ nemen voor de groei het lez?rsaantal,
daar di~ de beste maatstaf is. Zie hier de aanmeldingen in cijfers: · ··
Februari 1949
ll.
Juli
,_ '1949
6.
December
1949 · 2•
Maart
,,
15. · Augustus
l;
Januari
1950
9.
April
,,
12 ~
September
,/
10.
Februari
,,
13
•
Mei
,,
29;
Ootober 1 , ,
·
5.Maart ·
,,
10•
Juni
,,
ll.
November ; ·',
4.
April
,,
· 3.
In ·Mei 1949 kwam de ·grote stroom. aêlUl'.Jeldingen, die langzaam luwde tot
Augustus en toen vrijwel. geheel tot stilstand kwam. September br~cht ·
weer een nieuw~ vooruitgang, die
December weer tot twee daalde. In
1950 kwam een nieuwe toeloop van l~zers, die in Februari zelfs steeg t ·ot
13, het hoogste cijfer na Me i 19491 en in Maart nogmaals lO ·nieuwe lezers
br~cht. In April daalde het aantal aanmeldingen weer tot . 3. Een en ander
bewijst dat de vereniging· nog steeds groeiende is en he~ bij de aanvang
van dit jaar g~stelde doel, om dit ja~r de -150 lezers te bereiken, op ·
9 na reeds bereikt is !
_.
.
Waar wonen deze lezers ? Vrijwel in alle provincies en zelfs in Indonesie, Aanvankelijk woonden de meest~ lezers in de stad Leeuwarden, doch
later kreeg Groningen de primeur, De strijd om de kop tussen de verschil
l ende plaatsen had een inter essant verloop:
Op 1 Juni 1949 had Leeuwarden de l e iding met 7, gevolgd door Groningen
en Utinger adeel met 5 l ezers.
Op 1 Sept. l agen Leeuwarden en Groningen gezamelijk aan de kop met 8 lezers, gevolgd door Den Haag en Utingeradeel met 5. Op ·31 Dec. had~
Leeuwarden geer de l e iding met 10 • . 2. Groningen 8, 3 •.Amsterdam, D.e n H&ug
Hoorn en Utingeradeel met 5, .gevolg<;l door Idaarderadeel, Sneek en Wymbri t s~ radeel met 4 en Haskerland, Heerenveen, Opsterland en Rauwerderhem
··
·
.
met ) .
Op 1 Febr: vergrootte Groningen de .voorsprong met 13 lezers t A~en Leeuwarden met 10, Op de derde plaats ~wamen .Amsterdam, Den Haag, Hoorn,
Idaar der adeel en U~ingeradee l met 5. ·
·
Met 1 Maart had Groni ngen 19 lezers., 2 ~ Leeuwarden 11, 3 •.Amsterdam 6,
The.na ::>p 1 Mei gaat Groningen met 19 l ezers aan de kop, gevolgd door
Leeuwarden met 10, De voorsprong va.n Leeuwarden op Amsterdam is slechts
l leze r geworden en het· ziet er we1 naar uit dat Amsterdam weldra de 2e
plaat s gaat bezetten. Nro 4 is··Eel d;e geworden met 7 lezers en dan volgen
Den Haag en Utinger adeel met 6. Hoorn en Idaarderadeel met 5.
Woonde~ aanvankelijk het grootste aantal leden en lezers in Friesland,
thans is de verhouding Friesland 42 en de rest 103 !
j
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uit het Advertentie-Archief van N jj d a m s t .r a •
IX
·-Iledeh is onze WIÉTZE overled~n,~-~im. jaren oud:·-·· - -~-- -~::.-_::::--·-::.:::_.~--:i··
Gauw, 9. Februarij 1865
.
R.W.NIJDAM..
t'· Alge~eene Kennisg~ving·.
.
A"J_. V.AN DER ENDE .•

FÇJLl.ilie~erichten

5..

l

·fri~t'
1
· ·

droefheid overleed heden~vond -zacht~~-k~~---~--;ene · !
langdurige sukkeling, onze waarde Veder en Behuwdvader, JOHANNES
JWI{ES VLEER, in den ouderdom van rnim 64 jaren.
·
·
Oldeboorn,
·AUKE JOHANNES VI.EER
25. :Augü.stus 1865.
Uit aller naam.
onz·e . ciÏ.epe

- .:...----'40.--...--..--

r-N~ e~rst

negentien dagen g~led;~ te hebben aan eene hers~;;zi~kte
zenuwschokken gepaard, overleed heden namiddag om drie uur de
Dochter mijner Echtgenoote SIJTSCBE KEIMPES NIJD.AM, in den ouderdom
van veertien · jaren · en. ·achttien dagen.
Dronrijp, den 22 üct'o ber 1865.
D"H.JOUSTRA.
Algemeene kennisgeving,
...__,_ T. T .FOPll.tlA.:

! met

______

---~.,.......-- -~-

___

+

Heden in den vroegen morgen overleed, na eene korte, doch ·hevige on- ·
gestelclP.eid van eenige dagen, mijne geliefde Dochter JELTJE NIJD.AM,
in den ouderdom van qirca 42 jaar, sedert 1857 verpleegd in het Gesticht van Krankzinn~gen . te Franeker. ·
BOKKE IJDES NIJD.AM.,
· Cub aard,
Mede namens m~jn overige
den 23 December 1865_
kinders.
Uiterlijke .Familie en Vrienden· gelieven deze algelileene als bijzc~.
deJ'.'.e ke:;.!llisgeving aan t e nemen.
-~~--- - ·--·-~

-~

·-~------..,----~--- -----------·"

------

.....

Bij beschikking der ~rondisiLlents-Regtbank te Sneek, op verzoek gegeven den 18 Januarij l aatstl eden, is naar aanleiding van het bepaalde bij art ~ 495 B. W. BOKKE IJDES NIJD.ATul, Rentenier te Cubaard, tot
' provisioneele Bewi ndvoerder benoemd over PIETER BOTES NIJDAM; zonder
bedrij~, mede t e Cub aard woonachtig.
Sneek,
De Procureur van ·den Verzoeker.
den 20 Januarij 1866
Mr. B.s_stienstra.

1\-~-----~

----~-~---~~---·

-----~-

Getrouwd t e Joure: den 6 Me i 1866
· ERRIT JOIIANNES VLEER van Joure en
JITSKE F,DIJKSTRA van Broek.
L Ke~isg e~ing aan Familie en Vrienden.

------- -

---·--·- -·--~·· ~ . ·- -----·__-.-_-_-_-_-_-_--~--------------=--·~· ·--··----1

Heden overl~e d, na eene ziekte van slechts 9 dagen onze geliefde
Zoon Hotz e.; oud 16;}- jaar ~
Gauw!!
R. W·•NIJDAM,
den ,_.; 3 November 1866.
A.J.V.AN DER ENDE
.Algemeene kennisgeving .

-~-~-~-· -- -------~-----~---- ---~~ -----'

Heden overleed onze ge li e~de Dochter SIJKE, in den bloeijende . leeftij d van 16 jaren en 4 maanden.
Oldeboorn,
w.s~NIJDAM
den 30 Junuarij 1867
E. L • .ANNENiA.
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Il 0 E V E E L V 0 0 R 0 U D E R S H E B--B E N WIJ ?
Enige maanden geleden sprak ik een familielid en begon een babbeltje
over de vereniging. De man wilde er niets van weten en zei: 11 Ik heb
toch geen familie meer 11 • Ik vroeg hem daarop of hij ook voorouders had
gehad 11 Ja, antwoordde hij, ··maar dat waren er ook niet veel, want mijn
familie was maar erg- klein 11 • Enfin ik heb hem in deze waan gelaten,
want getallen zeggen altijd maar weinig~ Men vergeet ze zo gauw, wanneer men ze hoort noemen en daarom publiceren we er hier een paar:
We hebben allen een vader en moeder, dat zijn er nog maar twee. Doch
onze grootouders waren al 4 in getal. Zo hebben··we .8 overgrootouders r en ·16··betovergrootouders. Hiermede hebben we ong. het jaartal 1800 bereikt. Maar dit is nog niet veel. Zo hebben we 32 oudouders, 64 oudgrootouders, 128 oudovergrootouders en 256 oudbetovergrootouders, waarmee we dan het jaar 1700 bereiken. Toch··is dit nog maar weinig, vergeleken bij de getallen die nu gaan komen. We bezitten n.l. 512 oerouders
1024 oergrootouders en 2048 oerovergrootouders welke ·omstreeks 1600
leefden. 4096 oerbetovergrootouders waren er in 1570. 8192 oeroudouders
komen we "·tegen en verder vermeldt de kwartierstaat niet minder dan
16384 oeroud.grootouders, Willen we nog verder gaan en ons voorgeslacht
eens zien in 1492, toen Columbus .Amerika ontdekte, dan maken we kennis
met 32768 oeroudovergrootouders. In de tijd van de ontdekking van Nijdamstra zijn we bij onze oeroudbetovergrootouders aangeland, hetgeen er
m~ar 65536 waren. Want ~Jn generatie verder terug zijn we dan bij onze
stamouders gekomen, die het massale aantal van 131072 vertegenwoordigen
ofwel meer dan alle inwoners van Nederland uit die tijd te samen. We
kunnen nog verder gaan en delen U dan mee dat onze stamoerouders, die
ong . in 1200 leefden, er maar 33554432 waren, dit is ong. evenveel als
de totale bevolking van Europa in die tijd.
In werkelijkheid is het aantal natuurlijk veel minder, daar de bevolking
van heel Nederland omstreeks 1200 nauwelijks 30. 000 telde. We hebben
dan ook een geweldig aantal voorouders waarvan we meer malen op verschillende wijze van afstammen. Niemand heeft ook al zijn voorouders
tot bijv. 1600 op papier staan, uitgezonderd misschien een paar Vorstenhuizen. In de regel is een kwartierstaat ·· die gevuld is met de 128 oud- ·
· overgrootouders, al een pracht exemplaar, Doch mis~chien komt U verder.
Probeert het maar eens.
w.Nijdam.
0
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Nog jaloers op de betekenis van de naam van onze Friese voetbalheld,
gaan we verder het rijtje namen langs, onverschillig of ze mooi or .
leelijk zijn. Eerst weer een paar historische namen uit de familie.
Willem Willems de Jonge ~ad t wee dochter Lysbeth en Sybrech. Namen die
nog veel v~orkomen ; Lysbeth, ·afgeleid van het Hebreeuwse Elisabeth
heeft do betekenis: Mijn _God. Sybrech betekent g_verwinni~-schi tteren__g.
Bote was de man die in 17öllop Nijdamstra woonde , vee! duiten had en
nog een paar ducaten erfde van zijn t wee de vrouw Hiltsje Klazes Goslinga
Bate Idzes klinkt oer-Fries. De namen zijn afgeleid van Bodo en Eduard.
De eerste betekent ~biéder en de tweede : bewaker.
In Eelde en Groningen komt nog al eens de naam Roel of Roelf voor. Dit
betekent roemwolf en is hetzelfde als Rudolf en Ruurd. In de Ulstertak
komt Luitzen nog al eens voor, eon Friese naam, die vol~szoon betekemt.
Bij ··de Leeuwarders was Douwe · vroeger inheems. Douwe komt van Dagobert,
d.w.z • .§Chi~t e rende d~g_ . Later veranderde men deze naam in het latijnse
Dominicus: tot de Heer behor0nde.

In .Akkrn.m woont e.en zeer ent housiast lid van onze vereniging, tevens ,het
oudste lj_d. Dit is t ante Joukje • .Be ··naam is een verbastering van Sjoukje.
Si = ovo rvr,":!_pni~g en ouk = Auke, d.w.z. de eerwaardige • Een oud-Friese
na am dus: dit ovL:rw·innonde eerwaardige !
.
Een der jongste Nijdam ' s enige tijd geleden in het H8flful bij Grouw geboren kreeg do naam van Eeke~ Deze naam kan afgeleid zijn van Ekke en dan
~.. -. wil het ze ggen ~ ~.waa:r:.9., o Is het e en afkorting van Erikje, dan komt het
van het Noorso JiJrik en be-cekent het eer.
De grote Friezenkoning was Radboud, zijn naam was snel en koen. Frieslands vrijheidsst rijder uit de 16e eeuw, de grote tegenspeler van Graaf
Willem Lodewijk was Carel Roorda uit Gróuw. ~arel , d,w,z. de Vrije man.
Ook deze Fries deed zijn naam alle eer aan !
. Wilma.
FAMI· LIEBERICHTEN.

D.V. Hopen onze geliefde ouders ·
DUBK P. NIJD.AM en
· .ANTJE DE RA.AN
hun 40 jarige Echtvereniging te
gedenken.
Hun dankbare kinderen, Behuwd- en
ld.einkinderen.
Idsega, Mei 1950
Mei greate tankbrens en blidens
litte wy witte de berte fan in
famke en suske, dat wy
GRYTSJE
ne;;:i,md havvwe.
S-; van der Ley,
J.van der Ley-Vleer
Anne, ·Maaike
Fokke.
Eagmaryp ~ 27 April 1950

tl

Hiermede bericht ik U de geboorte . van mijn kleinzoon
MELLE

zoon van Aaldert Wachtmeester en
IJpkje Rinsktje Vleer.
Ter Apel, 20 April 1950
Mei blidens dogge wij tynge fan ·
de berte fan
f amke
I DSKJ E

us

B~NIJD.AM

J.NIJn.AJ.~-HULSTRA

Skearnegoutum,23 April 1950

----- -----------Yn pleats fan kaerten:

Mei blidens dogge wy tynge fan ·de
berte fan in soantsje en broerke
KL AA B..
-'---·~~---,----------1
S;Bos,
T.Bos-Vleer
EN GETUIGEN, VOL VERTROUWEN
Berend
IN NJ.TD.AMSTEA ZIJN WIJ EEN !
...
..._ Easterlittens, 23 April 1950
·---"~ ·
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VOOR EN IN DE v~nsCHILL~NDE RAYONS. Zij die reeds gereèeld ijzerwaren
en P;:1~~ · :...:.. ~. ~~..l..l bezoeken vf dit er bij kunnen nemen moeten auto-bezitterreiziger zijn om op diverse kleine plaatsen te kunnen komen,
Brieven aan b~vengenoemd adres. Liefst met omschrijving van tegenwoordir
rayon~
Goede beloning gegarandeerd.
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