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DE BELANGSTELLING OVERTROF ALLE VERWACHTINGEN - 220 F.AivIILIELEDEN OP NIJD.ANISTRA-STATE BIJEEN~ DE NIJDAMSTRA-VLAG WERD ' PLECHTIG GEEESCBEN AAN DE VOORAVONB.
.
Het was Woensdag. Een frisse Noordenwind en heldere lucht deed een koude
doch zonnige Nij damstra -dag verwachten. ·onder deze omstandigheden reed
het Bestuuî van Nijdamstra door Friesland om de laatste voorbereidingen
· te treffen. Dat viel niet mee, Vele tegenslagen zijn er op het laatste
moment ~og geweest.
De kastelein te Irnsumerzijl, die een week van te voren alle medewerking
toezegde 1 bleek 24 uur voor de aanvang nergens voor te kunnen zorgen.
Met een beetje goede wil en medewerking van de gehele Fam. Nijd.sm uit Oranjewoud, die zich voor de verzorging van dorstige en hongerige familieleden hebben opgeofferd, is dit tenslotte toch nog terecht gekomen. " ·
Enthousiast kon men niet zijn, daarvoor was het te koud en daardoor liep
alles te veel tegen, doch een reportage in het Nieuwsblad van Friesland
op de vooravond~ maakte nog veel goed.
STROllliENDE REGEN.
Reeds in de vroege ochtenduren van Donderdag stroomde de regen neer en de
radio, die over het gehele land regen meldde, voorspelde nog meer regen.
Veel keus was· er niet en we verzoenden ons reeds met het denkbeel.d de dag
in de schuur te moeten doorbrengen. De dag scheen bij voorbaat reeds mislukt. Zouden er wel 100 familieleden komen ? Wij vreesden ! Fn dan de belangstelling van de· zijde der pers ? Zouden zij ook te ·vergeefs komen ? "
Om 11 uur wapperenden de vlaggen bij de ingang, druilerig in de regen de
.komst van de bezoekers afwachtende. Om 11,15 uur verscheen ~e Qroni.nger
bus met een 50~tal bezoekers. Tjok· vol ~n niemand had verstek laten gaan 1
Dit was een waardig antwoord ! De zitplaatsen waren nGg niet eens gereet, ·
doch nadat ieder een handje meehielp was in 10 min. de schuur veranderd 1n
een vergaderplaats mBt zitbanken, die heel eenvoudig uit stroo en planken ·
bcstonden. Nauwelijks 12 uur arriveerde ook de Hollandse bus met 37 paasagiers en daarmee waren er reeds 100 familieleden bijelkaar, Dach nu begoá
de stroom pas goed te komen. Auto's arriveerden; te voet en per fiets kwamen telkens kleine groepjes mensen naar de boerderij en vele ouçle bekenden
ontmoetten elkaar weer; Ook de pers verscheen inmiddels · en om halt é~n ·
waren reeds een 1)-tal ·verslaggevers en persfotografen bijeen~ terwijl de
stroom f arni1~A1~r1An nog steeds aa:rip.ieJ:d. Het werden er 150, löO, -200, 220
en toen ·was het tien minuten voor ~én. Siem ·W oudstra begaf zich naar bui"
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ten en daar klonken de tonen van de
TAPI'OE
over Nijdamstra. Inmiddels waren op Nijdamstra familieleden uit alle streken en de Noordelijke provinciën aanwezig en we noemen hier in het bijsonder wel de Heer Th. Nijdam uit Hoogkeppel, Mevr. Eekma uit .Almelo en Mej.
Klaziena Vleer uit Ter Apel. Zij kwamen op eigen gelegenheid naar Nijdamstra. Tevens··willen we in het bijzonder noemen de moeder van onze secreta..
ris~ de 75 j, Mevr, K.Vleer-Jongsma die met haar dochter. en schoondochter
de verre reis maakte en reeds om 6 uur. uit De Kaag, een uur lopend naar
Sassenheim, vertrokken was om vandaar met de bus en de trein naar Amsterdam te reizen en vervàgens met de familiebus naar Nijdamstra. Haar komt in
het bijzonder een woord van hulde toe, Zij is het op één na oudste lid van
de vereniging !
En daar was het grote moment gekomen dat Voorzitter G;H.Nijdam voor ong.
220 aanwezigen de eerste Landelijke Familiedag opende, Vol optimisme en
bezield met de altijd aanwezige humor klonken de woorden van Nijdam door de
overvolle schuur, waar velen hun toevlucht tot de zolder en haneb~L.en ge- ~
zocht hadden, Hartelijk welkom werden allen geheten, in het bijzonder wel
J
de Heer C.Roodenburg uit Haarlem, adviseur van de Nedl. Gen. Vereniging,
•
Mevr. Alberda-Knol ·en Mevr. Hornstra-Knol, die de Familievereniging Knol
vertegenwoordigden. De Heer en Mevr. Rietstra, die speciaal voor deze dag
een heel stuk grasland voor de boerderij hadden laten afmaaien, waarvan
jammer genoeg nu geen gebruik kon worden gemaakt, en verder de ver tegenwoordigers van de Pers.
·
VLAGHIJSCHING.
·De regen stroomde neer, toen het ogenblik der vlaghijsching was aangebroken.
Te~wijl allen gingen staan in de schuur met het oog door de geopende deur
naar de vlag gericht, blies Siem Woudstra de Vaandelmars, terwijl Mevr.
Woortman-Nijdam, beter bekend als Coos, de vlag heesch. Het historische
ogenblik was daar. Onze vlag ging in top, Daarne was het woord aan Wigle
Vleer die in het kort de betekenis van onze vlag uiteen zette, 11 0nze vlag,
het familïesymbool, waarom wij zijn verenigd, draagt de rode kleur van de
vrijheids zoals eens de legendarische Magnus-vlagge, die de ouste vlag van
Friesland, was, Op het rood is in goud aangebracht het huismerk, zoals we
het aantreffen bij een kleinzoon van Willem Willems de Oude in het jaar
1665, Het is schijnbaar de omgekeerde W van Willem Willems.
Eens schaarden de kinderen van Willem Willems de Oude zich rond dit familie- c
teken, thans scharen zich 150 Nijdamstra - gezinnen om de vlag. Onze vlag,
de Nijdamstra-vläg zal wapperen en blijven wapperen zolang ons geslacht
l
1
bestaat. Onze vlag, Nijdamstra vlag, ontplooi U, waai-uit Nu ! 11 •
HERDENKING DER VOOROUDERS.
Onder een ogenblik stilte werden vervolgens staande allen herdacht die in
ons geslacht leefden en thans niet meer zijn. Onderwijl zongen drie dames
!;tet tweede couplet yan het Nijdamstra-lied.
DECLAMATIE VAN .MEVR. NIJDM/~JELLE.MA UIT .ALKMAAR.
Daar Sybout Nijdam te Bergen nog door ziekte verhinderd was zijn gedicht
nverloden_, Heden en Toekomst 11 te completeren, kwam hiervoor in de plaats
11 Nijdamstra-State 11 van de Heer Dokter uit Alkmaar, dat door Mevr. Nijda.mJellema op schitterende wijze werd voorgedragen. Ook de Groningers en Hollanders zullen dit gedicht wel begrepen hebben. De tekst en de toon waren
zo mooi 1 dat we ons zeer diep konden inleven in het gedicht, dat NijdamstraState op de meest waardevolle manier uitschilderde. Geen wonder dat er ee·n
daverctnél n.r;:iJ. FPJ_g opsteeg voor Mevr. Nij da.m-Jellema. ·
Wij hopen all en nog-meerdere malen een beroep op deze zeer goede declamatrice te mogen doen~ Wij laten hier het gedicht en de vertaling volgen:

,
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.Ald State yn 9 t grien tropke beanunen, Oude State in't groen · van de -bomen,
Leaf plakje, dou hillige groun,
Lief plekje, o Heilige grond,
·
Hwat leiste hjir snn1k. yn'e ·mieden,
Wat ben je hier mooi in de ve~den,
Sa stil yn'e goudenen joun.
Zo stil op een gouden avond.
De wraid is sa wiid om dy hinhe,
De wereld is zo wijd om je heen,
De h imel s a h eech .en sa fier
De Hemel zo hoog en zo ver
En alles is krekt as fo ar ieuwen,
En alles is gelijk als voor eeuwe~
Doe 't hjirre·
wenplak wier.
Toen hier onze woning nog stond~ ·
Hjir hawwe us foarfaers jit bodde,
Hier werkten onze vaderen
Sa swier foar it deistige brea
·zo zwaar voor hun dagelijks brood,
Har swit dripte del op de greiden;
ilun zweet drupte neer op de aarde;
Har ·1eafde gie ~t nei dit gea,
Run liefde ging uit naar dit stee.
Dêr ûnder 1 t gerûs fan dy beammen,
Daar onder 1 t geruis van d·e bomen
Dêr broc"ht men har ienris to h8f,
Daar bracht men de doden ·ten grave,
Dêr ~nder dy sliepende blommen,
Daar ouder sla~ende bloemen
Verging ee·n geslacht tot stof.
Form8ge in slachte ta stof.
Mar 9 t libben, it libben giet fierder Maar het leven gaat verder
Een hwat ek formoge 'of forgie,
En wat ook vergaat ·
Wy foarmje as Nijdamste_r sibben,
Wij vormen als Nijdamstra sibbe
Fan eardere slachten it sie.
Van vroegere geslachten het zaad.
Kom, lit- us de fjilden bifruchtsje
Kom, laat ons de velden bevruchten
En dwaen hwat God US jowt to dwaen;
En doen wat God geeft te doen;
Moge hij aan Nijdamstra State
Mei Hy oan 'e Nijdamster State,
Syn leafde en seine jit jaen.
Zijn liefde en zegen .g evên.
Dan fi ele ek wy us bisibbe;
Dan voelen wij ons verwant
Me i slachte en State forboun,
Verbonden met sibbe· en state,
Mei fo arfaers dy't bodden en ·stribben Met. voorvad ' ren die werkten en streden
En libben op Heitel~ns groun.
. En leefden op vaderlandse grond,
Dan sille de kommende tiden,
Dan zullen de komende tijden
Us lûke nei State en l~n,
Ons trekken naar State en land,
Dêr 't i enris us slachte him foarme
Waar eens ons geslacht ontstond
En bynt
in Hillige bäll.
En bindt ons een Heilige band.
VAN EEN GROTE ERFENIS EN EEN WONDERLIJKE .AFSTAMMING •
Hier zou Me j; J agerman iets over vertellen, doch :P,q.ar stem was niet sterk
genoeg voor de grote schuur / zodat Wigle Vleer het overnam, Hij vertelde·
een gesoh iedenis van een zeer gevarieerde ·k:wartierstaat en een erfenis
van de Fransman Jean Thiry uit de 17e eeuw, waarom thans nog heftig 11 ge.:.
s t roden wordt 11 •
.AREND NIJD.AM DRAAGT VOOR.
Dat onze ver eniging werkelijk kunstenaars bezit, demonstreerde ook Arend
Ni jdam u it Eelde , de man met e en echt Nijdam-gezicht, het standaard type
zo als de persmensen schreven. Hij dr oeg voor 11 Het snoepwinke l~je van De
Wijs Mouten, 11 Boerke Naars 11 van Gui do Gezelle en 11 Nog eens 11 van Stoorvogel.
Met aandacht is naar deze geestige stukj es · geluisterd en een hartelijk
appl aus viel Arend t en deel: Voor een volgende keer wordt weer op zijn
onmisbare medewer k ing gerekend !
DE VERLOTING .
De verloting , die hierna volgde, was één der meest amusante ogenblikken
v an de gehel e dag, 500 lootj es van f . 0.20 werden verkocht om de onkosten
van de dag t e dekken, na dat h et garantiefonds een mislukking was geworden.
tt
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Een .50.... tal priJzen waren beschikbaar ·gesteld en velen zijn met een aardige prijs n Ro..r huis g egaan. De grootste prijzen waren: een p uar schaatsen
en ,een paar kinder~bhaatsen, een schcirt, een rookstel, een stoeltje. Zo
won Mevr ,. '.Alberda""Knol µi t IJsbrechtum een . paar schaatsen en Th. Nij dam
uit Hoogkeppel de kindereschaat.s en . Jantje· Nijdam uit Idaard de fruitschaal
Mevr . Ki0stra een fles. advocaat , de Voorzitter tw~e boeken en Mevr. K,
V..Leer-Jo!.i.gsma. het schort,
PAUZE.
In de pauze, die hierop volgde, · werden een 50-tÇLl familiewapens verkocht, ·

terwijl de fotografen overal opnamen maakten van gr,oepj os, demonstratie
touwtrcldrnn, hardlopen enz. Zeer goedé foto's zijn gemaakt . en we raden onze lezers vooral . aan "De Week in Beeld 11 van 3 Juni te bestellen, want daar
staat een uitgebreide repo+tage in, tèrwijl ook' diverse plaatselijke .bladen goede foto 9 s heb.b en opgenomen. .
N.A

DE

PAUZE.

Vanwege het slechte weer en =de plaatsruimte kond~ Familiecompetitie en·
het touvrtrekken niet doorgaan, . zodat de pauze iets .langer werd. Om 4uur
"
verkreeg J'ac, Nij dam uit Franeker het woord, waarom deze speciaal verzocht
had. Doch wat kwam er ? Een. gedicht gewijd aan de secretaris .van Nijdamstra,
die hij schetste als· de stuwkracht van de vereniging en aan wie hij namen..9
de vereniging hartel-ijke dank bracht voor al datgene wat door hem gedaan ' .·
werd. Wiele VJ.eer dankte ontroerd voor deze onverwachte hulde, doch was de
mening toegedaan dat allen hadden meegeholpen om Nijdamstra groot te maken.
19
De lof aan mij toegezwaaid is voo.r allen, . die meegew~rkt hebben 11 , besloot
Wigle.
DE F .AI\/iILIEREDE.
Vervolgens hield Wigle Vleer de Familierede, die W1J . niet kunnen opnemen
wegens de:. ;?laatsruirnte, waarom wij vol·staan met enige gedeelten. Dit keer
werd niet z o zeer gesproken over de geschiedenis van de verschillende takken van ons geslacht, doch meer over de achtergrond van de vereniging.
~ we heb bon in de. Tynge gesproken over ons ideaal, Velen waren het hiermee
eens en anderen niet~ Doch ons i deaal kan niet anders zijn dan een teruggrijpen op het verleden en eerbied voor ons voDrgeslacht te hebben.
Dat men ons op school geschiedenis voorzet omtrent onze voorouders die .in
strijd is :net wat uit ·archeologische onderzo'ekiiigen blijkt,is een feit.
Ons voo ro;uders waren geen barbaren b i j het begin der jaartell:i,!ig. Talloze
voorwerpe~ met versierselen getuigen van een cultuurvolk dat voor geen ander Noord-Europees volk behoefde onde~ te doen. 300 j. n. Ch.r . voeren de z, g.
Nijda'mschepen over de Noordzee. De naám hiervan heeft niets met onze naam
te maken~ dooh de schepen. met deze naam en andere scheepstypen zijn een ge- L
tuigenis van· het kunnen der voorouders, waar wij trots op kunnen zijn.
Koning ·R adboud·vas een Vorst omstreeks 700 wiens roem uitging tot alle delen van r;J11ropa, In Engeland en overal in het buitenland is zeer veel over
hem b ekADdy doch juist hier zeer weinig, want het was een Friezenkoning die
.regeerde van de Wezer tot de· Schelde en aangezien . in Nederland uitsluite.,..,a.
de gesch~eu.enis· van Höllan9. belangrijk. is en de rest niet, spreekt men -_
maar van barba:-~rse Friezen~
.
.
.
Dit volkJ ons volk~ dat in de Middeleeuwen geen -leiding en overheersing
boven zich duldde, heeft in 1498 de vrijheid verloren, juist voor de tijd
dat we over genGalogische gegevens beschikken. Doch de strijd en het verzet
daarna nog gevoerd door een Janko Douwema en een Karel Roorda, is een vrijhe ülsstrij d geweest waar zeer zeker ook onze voorouders bij betrokken waren. Dit kan niet anders, want een geslacht dat bestónd uit eigenerfde boeren en l ater nog drie ee:us\l'en lang als · vr.ijheidslievend b.ekend st a at, kan
in die. ti jd noo:~ t met de vi,j Hnd geheuld hebben. Zij behoorden ook niet tot
tlie z.g . PnA!.enj die tijdens het .Bourgondische bewind tot Ridder werden gesl agen.
1
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- 55 Niet enkel ·ons geslacht, doch ook de voorouders van moèd~rszijde ziJn
belangrijk. Ook zij gaven aan ons hun bloed en hun eigenschappen mee.
Willen we weten wat er in ons en onze kinderen leeft, dan k.a n een genealogisch onderzoek dit beter uitwijzen dan welke psycholoog of philosoof
ook.
Niet enkel wanneer het gaat om onze karaktereigenschappen, doch ook bij
erfelijke ziekten, huwelijkskeuze en beroepskeuze speelt de kwartierstaat
een belangrijke rol.
Wij staan of vallen met het ·verlddAn. want zonder verleden is het heden
en de toekomst niet denkbaar. De ba.n,d die ons bindt is sterker dan welke
.andere band ook en de verbondenheid met hét voorgeslacht geeft ons een
diepere levensinhoud, Wij grijpen·terug op het eigen verleden en willen
onze. eigen aard en wezen behouden. · ~egenover de al te vaak volkomen cultuurloze invloede~ uit het buitenland stellen wij .het behoud van ons ·
eigen volkscultuur en daarmee ook familiewezen.
Ook in het normale leven die:p.t men daar wel ·degelijk rekening mee te houden, want wij hebben onze tradities .te eerbiedigen en dienen daarnaar te
• - leven. Wij geven onze kinderen geen '.Amerikaanse na.m€n of fantasie namen
J met ·· de o.J..lerzotste betekenissen, doeh willen de oude namen in eere hou. den. De namen van de grootouders zijn ons heilig, want zij passen bij
ons en wanneer wij hen niet kunnen vernoemen, laa~ ons dan mooie namen
kiezen, ·die in overeenstemming zijn m~t datgene wat wij van ons kind verwachten.
In Frankrijk of .Amerika geeft men de, kinderen ook geen Friese of Hollandse name:c. en waarom zouden wij dan wel .Amerikaanse of Franse namen voor ·
onze kinderen kiezen ? Ons zelfrespect verbiedt dit, want doen wij het
al, dan breken wij met ons voorgeslacht, onze familie en ons volk ! ! !
Wij zijn meer dan een gewone vereniging. Wij zijn een gemeenschap, die
de hoedster is van het erf deel der v.aderen. .Al zijn we hier in stromende regen bijeen, onze opkomst getuigt van de geoeenschapsgeest. Geen r~
gen heeft U kunnen tegenhouden. U kwam, omdat U bij ons hoorde. Straks
g.aat U weer naur huis_, naar Gelderland en Overijsel, naar .Amsterdo.m en
Ter Apel, doch in de geest blijven wij één ! Deze dag, onze eerste Landelijke Familiedag heeft bewezen dat Qnze vereniging niet enkel bestaansrecht heeft, doch voorziet in een dringende behoefte.
Wij zonen en dochteren van een oud geslacht, verbonden in deze geest, met
open oog voor het verleden, voor het heden en d~ toekomst, beseff en dat
~ de b and die ons bindt
onverbreekb aar is en zal bljjven besta an, waar wij
ook vertoeven, waar ter werela ·wij qok wonen,· want wij getuigen met geheel ons hart vol vertrouwen: 11 In Nijdamstra zijn wij één!.! 11
SAMENZANG.
Hierna volgde de samenzang. Vastberaden klonken de vier coupletten van
het Nijds~stra-lied door de schuur, ·waarna Voorzitter Nijdam de vergadEring besloot met dank uit te brengen aan allen die deze dag bezocht hebben en hun me dewerking verleenden. In het bijzonder werden genoemd de
Heer en Mevrouw Rietstra, "die op de allerprettigste wij~e hebben geholpen
om dez e dag te doen slagen, door zowel hun land als schuur voor de familie besch ikbaar te stellen.
NAAR HU IS.

.1

.

.

Langz aam stroomde de schuur leeg en begaf een ieder zich weer huiswa arts.
De auto' s en autobussen verliete n weer Nijdamstra-state en ieder ging zijn
weg, doch in de bussen werd het gez~llig san'enzijn voortgezet. Heel de
terugreis werd gezongen en ·toen de zon op de late avond nog door kwam was
het prec i es als zij de gehele dag ons begeleid had, want all en waren te-vreden. Zo eindigde de eerste Nijdamstra-dag en vol verlangen zien we
uit naar het volgend jaar, wanneer we weer zullen samen komen, hetzij op
Nijdamstra-St ute of ergens elders. ·
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Voa.r&poedig bevallen van eene welge~ohapen dochter JITSCHE
Echtgenoote van E .Vleer,
Go inga.huizen, den 5 Febr. 1867~
Enige en algemeene .ke~isgeving.

-

-

-

-- -··-

I

geliefde

_....__

-

-

Heden overleed aan de gevolgen van .voorafgaande beroerten, zacht
en kalm, onze .geliefde Zuster HILTJE KLAZES NIJDAM, in den ouder.;.
dom van 59 jaren en bijna 3 maanden, diep betreurd door mij, Behuwdbroe.d ers en nog eenig overgeblevene Zuster.
Grouw / 26 Februo.tiJ 1867.
· C"K.NIJDAM.
Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan Vrienden en Beken..."
den.

.

L

-

-

Voorspoedig bevallen van ee~e welgeschapen Dochter
KER, geliefde Echtgenoote van A.J.Yleer,
Goingo.huizen, 13 Mei 1867,
Kennisgeving aan Familie, Vrienden. en Bekenden.
Vijf

ROMKJEN J. B.AK:_

.

...
·
---...
en twintigjarige echtvereeniging van

_R. NIJD.AM en

Leeuwarden, 18 Me-i 1867.
-

-

H. VAN DER VLIET

-

··- ·-·
---

---

·-·

Na 17 Mei 11, bevallen te zijn van een Zoon, die twee dagen later
overleed, ontsliep heden, tot diepe droefheid van mij en ·verdere
betrekkingen, mijne geliefde Echtgenoote RIGTJE B.ARTELES HORNSTRA,
pas 24 jaren oud. Ruim 13 maanden slechts mogt ons huwelijksgeluk
duren.
SIJBREN W.NIJDAM.
Oldeboorn,. 3 Jul ij 1867.
-

. ..

-

- ----··--

EENIGSTE KENNISGEVING.
Ondertrouwd:
S • S. NIJ.DAM.
Weduwnaai: -van A.J·.Jelgersma. en
I. S.LOO'J;'SMA,
Weduwe van E.H.Schaap.
Roordahuizum, 2 October 1867.
.Getrouwd te Grouw:
19 October 1867.

s.s;NIJD.AM en
I.S.LOOTSMA

·- --· ·-·--- --- -- ---

"
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.._.._...._.

--·- - ·-·

. P. R; NIJD.AM en
Getrouwd:
Grouw,
T. W.NICOLAI.
den 4 December 1867.
Algemeene kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.
___.,

-

---

~-.
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-.--~-"-

__________.__._..__._

MANTGUM, 11 April 1868. Bevallen van een ZOON W.NIJD.AM-BEETSMA.
Eenige kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.
..."- ....._.....,_""__
___...,.
·-~-.........
·-·
·---·
Getrouwd:
GEBRÎT S,NIJD.AM vru;t Haskerdijken en
.WIETSKE T. DE JONG,· van Akkrum.
Joure, den 17 Mei 1868.

_

~
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door Wiglc· VJ.eer.
UIT BET FRIESE .ADELSBOEK.
.
Bij het geslacht AYTTA wordt in de vierde generatie vermeld: FERCK VAN
AYTTA, die ee-rst trouwde met S.AECKE" SIP.KES, welke . in 149"8 sneuvelde· in
_·_ de slag bij Barrahuis, uit ·welk huwelijk 4 ki;nderen waren geboren t,w.
Gerben, Aeth, Swob en Sipk. Zij hertrouwde daarna. ( q.us ohg. 1500)
SYTZE ATES VAN IDSINGA, uit welk huwelijk nog drie kinderen werden·geboren n.l. Saecke Sytzes, geh. met ;Anna van .Aylva; Saeck Sytzes; en
Syts Sytzes, g~h. m_e.t Pier Fockes •.
·
S.A;ECK SYTZES, welke omstreeks 1505 geboren moet zijn, huwde met IDS
lDSZ. VAN ROORDA, waarschijnlijk omstreeks 1525, wonende tussen Eernzumerzijl en Aegum op NIJD.AM, in de -Parochie van Grouw~
Ids Idsz. woonde daar reeds voor dit huwelijk, terwijl een eerder huwe_lijk niet vermeld wordt, hetgeen doet vermoeden dat ook de vader van
Ids Idsz. van Roorda op Nijdàmstra woonde, ·
UIT DE BENEFICIAALBOEKEN VAN 1543. ·
Onder Grouw op ~lz. 109 wordt verme~d!
.
- -vuyt Nydamstra.... guedt daer IJdts IJdtsz. no ter tijt op woeI).t heeft
de kercke des jaers aen pachten twaleff stuvers.In 1543 woont Ids Idsz. van ·R oorda dus nog op Nijdamstra.
EIGENAREN V.AN NIJD.AMSTRA IN 1584. 1
Blijkens een niet meer a~nwezige Sententie van het Bof van Friesland
in een geschil tussen Dr. Hessel vah .Aysma en de eigenaren van NijdamState blijken eigenaren te zijn:
·
Sythie ·Idsz. te Roordahuizum en · ·
Syts Idsdr. te . Bolsward • .
Dit zijn een zoon 'en dochter van Ids Idsz, van Roorda. Meerdere eigenaren worden niet genoemd en waarschij"nlijk zijn zij de enige levende
kinderen geweest, ·Volgens de hamen moeten er nog meer geweest zijn,
want Sythie werd genoemd ~aar Saec~ haar vader en Syts naar haar zuster.
NIJD.AMSTRA IN DE 16e EEUW,
'
Uit ·het voorgaande kunnen we· vaststellen dat vanaf 1525 en misschien
reeds eerde_r tot aan_1584 en wellicht nog later, Nijdamstra in bezit
was van een .Roorda. Zeer waarschijnlijk woonde er in 1584 een pachter
op Nijdamstra, doch het kunnen evengoed kinderen van één der beide eiganaars geweest zijn. De gegevens ontbreken.
.
Pas in het jaar 1600 weten we weer .iets definitiefs, want dan wonen
Willem Willems de Oude en Niesk Mefjnertsdr. op Nijdamstra. Wellicht
woonden zij hier reeds in 1584 en het is helemaal niet onmogelijk dat
ook de v ade r van Willem Willems, vermoedelijk Willem Gerbens reeds op
de State gewoond heeft. Willem Willems was in het jaar 1584 reeds gehuwd,
want hun oudste dochter Antie trouwde op 12 Dec,1602 met Albert Out·
gers van · Irnsum. Ik verond.erstel da!t S~s Idsd.r. van Roorda de moeder
van Will~m Willems de Oude geweest is, daar Willem Willems verschil~ lende f amiliebetrekkingen met Bols~ard had en ~~n zijner kinderen Idsart gGnoemd werd. Mogelijk wordt :üit nog wel eens bewezen.
NIJDAM:srrB.A IN· DE 17e .EEUW.
Meer dnn de-rtig jaren lang treffen \ve in óu.de o.cten Willem Willeos
en zijn ega ·&]_s eigenaars van Nijdamstra aan. ~iesk Meijnerts was blijkens een acte uit de Hypotheekboeken van Rauwerderhem op 31 Mei 1632
nog in l even. Na die datum komt zij niet meer voor. Willem Willems treffen we voor het laatst aan in een ~cte van _2 Mei 1634. Hieruit is vast
te stellen dat de stanm1oeder minstens 72 en de stamvader ong. 75 jaar
geworden .is.
( wordt vervolgd)
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E E U W I N DE

GE S CH I E DE N I S •

,DR.;OOST H.Ar.BERTSMA IN 1850:
.
11
Tot aan het begin van deze eeuw hadden de geslachten in Europa een voorlede~ en een toekomst; het was vooral hun lust om het tegenwoordige aan
het voorleden te knopen, waarin hun verbeelding en herinnering zo gaarne
omdoolden. De minste betrekkingen van bloedverwantschap werden haarklein
uit'ge"cijferd en in de meeste fa.miliën trof men nauwkeurige geslachtsregisters aan. Er is thans in Europa een geslacht in aantocht met geheel andere beginselen en begripp:e_n . Geboren met een hoog en ovemoedig begrip
van hun schranderheid, geleerdheid en talenten~ schuiven zij de voorbijgegane en afgaande geslachten zov~el moge!i~k op de achtergrond om niet .
door de~e overschred~n te worden. De vert
i~en van hun geslachtsboom
en wie daaronder merkwaàrdig waren gaan hun niet aan .dan alleen in geval
van erfenissen. 11 •
·
•
DE 0 HEERENVEENSE KOERIER" VAN ZATERDAG 20 MEI'1950 SCHRIJFT OVER ONS:
11
De betekenis van de familievereniging is zowel van cultureel als maatschappelijk belang._ Immers alle partijen tot communisten aan toe zijn onder de 150 gezinnen die lid zijn, vertegenwoordigd en de Drylster Gere, f'ormeerden, de Brabantse Katholieken, de Doopsgezinde Boansters en de
Grouwster Hervormden, zij zijn allen "in Nijdamstra. één", zoals het lied
het uitdrukt, Zal op deze wijze van. familievereniging als deze .nog eens
de bevri.jding van de schotjesgee·s t en het .slaan van bruggen naar alle zijden uitgaan ? Misschien is het wat te ver gezocht maar dat een dag als
dez e meer betekent dan een gezellig samenzijn van familieleden of een hobby van een paar enth?usiaste sibbelaars, dat staat voor ons vast. Zal van
Nij damstra nog eens . de. ·victorie beginnen?"
.
Twee zeer bela:tgrijke uitspraken; de eerste kondigde de ondergang van het
familiewe z. en en ile komst van de massamens aan en de laatste ziet in de familievereniging het mogelijke einde van de schotjesgeest en het begin der
vict orie .
·
·
Beide .uitspraken zijn van historische ·betekenis, niet enkel voor ons geslacht, doch voor ons gehele volk.
Joost Halbertsma, taalkenner bij uitnemen~eid en met een grote liefde
voor de Friese eigenaard bezield, streefde er naar bij het Fries.e volk
historische zin en gehechtheid a~n eigenzeden en overleveringen bij te
brengen. Zijn ideaal was ons ideaal !
Honderd j aren zijn voorbij gegaan. De mens die .meende het zonder het verleden te kunnen doen,· zonder het eigen voorgeslacht, is door t111ee oorlogen heen .nog niet tot de werkelijkheid terug gebracht, doch allerwege
zien we c.le belangstelling voó;r eigen volk, eigen cultuur en eigen familie
wee r toenemen.
De Heer enveense Koerier, geboren in de bezettingstijd, heeft een redactie
die reeds meerdere mal.en toonde een open oog te hebben voor· bovengenoemde
vraagstu1.:ken en problemen. Hier zijn krachten aan het werk, die doelbewust
wil len breken met de eeuw die achter ons ligt en inzien dat dit een tijd
was , waari n de mensheid op de verkeerde weg ging en ;;juist daarom is dit
comment af.lr r0 belangrijk, Het houdt een erkenning in dat wij op de goede
·
·· · '
·
weg zijn.
Zo zien we dat we in brede kringen begrepen worden èn daarom kunnen we
dan ook rustig de andere en zelfs spottende perscommentaren (bijv. Frysk
en Fri j, dat ~ich het weekblad voo~ het Friese Volk noemt) naast ons neerleggen. Wij beleven thans _h et historische moment van een herleving en
bez inning 'tot eigen aard en wezen. Het doet ons goed hierbij de morele
steun v,~ï.1 de Heerenveense Koerier te hebben in de overtuiging dat weldra
n.nrlor an•-. z1.:i.11 s~'l volgen:
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