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4 NOVEMBER

.t

ALGEiJENE

LEDENVERGADERING.

Op Zaterdag 4 nov. a.s. •s mid'dags om 3 uur zal in Caf~ --Restaurant Lang, Heerestraat 45 te Groningen 9 d e 2e Algemene Ledenvergadering van Nijdamstra gehouden worden.
De agenda luidt :
1, Opening.
2. Notulen.
3, Ingekomen stukken.
4. Bespreking van de moeilijkheden in de vereniging, welke na de Nijdamstra-dae zijn
ontstaan.
5, Verkiezing Nieuw Bestuur.
·~
6, Bespreking Werkplan en Wi nterprogramma.
· ,,;.- '7. Rondvraag.
8 , Sluiting .
EEN BELANGRIJIIB VERGADERING.
Een ieder zal reeds vernomen hebben dat er in de vereniging moeilijkheden waren,
zoals iedere jonge vereniging wel eens meemaakt. De snelle groei van Nijdams tra
en de uitbreiding der werkzaamheden, alsmede de financi!He toestand en de uit~
g-ave. :van het orgaan hebben er toe bijgedracen dat de vereniging het bestuur over
het hoofd is gegroeid , waardoor er de l aatste maanden dan ook een stilstand is
ingetreden. Eerst zullen wij inwendig sterker moeten ~orden, willen we weer naar
buiten optreden.
Eerst zullen er meningsverschillen bijgelegd moeten worden en de vergadering haar
oordeel uitspreken over het juist of niet juist handel en van haar Bestuursleden.
Van deze cele~;enhei a. wil ik dan gebrui k maken om allen, die in de afgelopen maanden aarunerkinge;.1 meenden te moeten maken op de Voorzitter, Secretaris of de Penn.
esse of op de uitgave van de Nijd.amstra Tynge, te verzoeken aanwezig te wil len zijn.
De klachten kunnen we hier rustig bespreken, want in onze veren1g1nl';' kan een ieder
zijn of haar mening zegf5en, hetgeen al tijd beter i s dan achter iemands rug om cri tiek
uit te oefenen.
het zou te ver voeren hi er alle problemen aan een bespreking te onderwerpen, doch
wel dient naa r voren gebracht te worden dat bericht is binnengekomen van Voorzitter
G.H.Nijdam te Oranjewoud, dat hij bedankt a.ls Voorzitter van de vereniging om rede-·
nen welke in de vergadering bekend zullen worden gemaakt . Wij hopen, en i k geloof
hiermede te spreken uit naam van alle leden, dat het geschil waarom de Heer N~dam
gemeend hoeft zijn functie te moeten neerle'g-gen, op de vergadering zal worden opgelost en de Heer Nijdam op zijn besluit zal terugkomen.
Vanaf deze plaats hoop ik op zijn aanwezigheid en mede op die der andere leden, ondanlcs de grote reis die velen moeten maken •. Doch veel zal van deze bljeenl;:omst in
de toekomst afhangen. Zij zal worden tot een familievergaderi ng van zeer veel be lang. lv19gen w\i U allen verwachten en verwelkomen in Caf~ -Restaurant Lang ?
De secretaris.

MEDE DE 1 IN .GEN .
AAN ONZE ABONNE 1 S IN INDONESIE.

vvillon onze abonne 1 s in Indonesie zo vriendelijk zijn hun leesgeld, lidmaatschaps-·
geld of bijdrage te doen overmaken aan de Penn.esse?
Bij voorbaat hartelijke dank voor deze medewerking!
ONS F.Al\'1ILIEWAPEN OP BRIEFPAPIER ETC.
Eén onzer leden, de Heer Nijdam te Haskerdijken~liet enige dagen geleden briefpapier
bedrukk en met zijn naam en het familiewapen in gewone zwart-wit druk. De drukker,
firma l\1iedema te Leeuwarden, belastte zich ook met het maken van het cliché van ·14~
familiewapen. Nu mag men aannemen dat een dergelijke grote drukkerij wel met de arcering van de kleuren op de hoogte is, doch dit bleek echter van niet. Het wapen is
één grote mislukking geworden en de 1000 vel briefpapier en envelopyen zijn waardeloos. De Heer Nijdam wende zich daarna tot mij en ik heb gemeend te moeten adviseren
om schadevergoeding te eisen, daar het ons als familieleo.en toch in onze familieeer te na komt, wanneer ons wapen op een dergelijke wijze (gouden klaverbladen op een
zwart veld en een huismerk van goud op blauw) vertoond wordt.
Om dergelijke vergissingen in het vervolg tegen te gaan en tevens de leden in de ge 1 egenheicl te stell.en om een gekleurd wapen op het briefpapier t e laten aanbrengen,
stel ik voor dat de belangstellenden onderling er toe over gaan een clich~ te laten maken, waarvan dan de helft uit de verenigingskas betaald kan worden en de andere helft door de belangstellenden. Het cliché blijft dan ei gendom van de vereniging
en staat steeds ten dienste van de betalende leden. Ook de andere leden kunnen tege1.
vergoeding, welke ten bate van de verenigingskas komt, gebruik maken van het cliché.
Om de kost en zo l aag mogelijk te houden l ijkt het mij het beste dat de drukker ~eeds
het wapen op zoveel mogelijk vellen afdrukt en do leden opgeven welke tekst en in
welke vorm zij hun naam op het briefpapier wensen te hebben. Wij kunnen dan 500 st.
bestellen voor Jan Nijdam en 1000 st. voor Piet Nijdam enz. Het geheel wordt dan aanmerkelijk goedkoper dan bij een individuele bestelling.
Mocht er iemand zijn die goede relaties heeft bij een goedkope drukkerij, dan gaarne
diens medewerking.
Als prijsop5ave ontving ik juist van mijn drukker (de firma Buurman te Leiden) het
bericht dat 10.000 vel briefpapier met het familiewapen in kleuren op een prijs
komt van f .243,-. Voor het bedrukken voor een briefhoofd is het tarief per 500 vel
f.6.50. 1000 v el briefpapier met wapen on briefhoofd komt U dus op f.30.ao plus een
klein deel van de cliché-kosten, die op ong. f.70.- zullen komen. Dit wordt dus
nooit meer dan fo5.- extra.
Op deze wijze kunnen we iets bereiken en kan het een vo orbeeld zijn voor meer samenwerking in onze vereniging.
W.Tsj.Vleer .
"
DE ENQUETE.
Slechts 7 leden hebben een antwoord gegeven op onze vraag of zij het eens zijn met de
inhoud van de Tynge. Allen hebben het antwoord gegeven ten voll e tevreden te zijn en
zelfs was er ~én lid die meende dat voor een dergelijke schat aan familielectuur
best meer betaald kon worden! Doch hoe is de mening van de ander~ 144 lezers en
lezeressen on waar blijven de leden die ook wel eens eon bijdrage in de vorm van een
aardig arti kel gedicht etc. willen leveren? Bij voorbaat dank voor deze medewerking.
RIMEN EN TELTSJES .
De Rimen en Teltsjes van de Halbertsma 1 s herbergen een schat van lectuur over het
Friese volksleven van meer dan oen eeuw geleden. Hot is niet mogelijk om maast dc:>
genealogische bijdragen ook nog artikelen van volkskundige aard to levcren 1 doch
mogelijk is or wel een familielid to vinden, di e uit de nnimen en· Tol tsj os 11 stulcl<en
wil overzetten in het Hollands en deze als bijdragen voor de Tyngc opzenden aa n hot
socr·etariaa t. Enige bewerking van do ze stukjes kan geen kwaad, mits het oorspronkelijke karakter bewaard blijft. Wi e kan hierover schrijven? Een paar uurtjes per maand
voor de voreniging is zeer nuttig bestede tijd!!!
·
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Familieberichten uit het Advertentie-archief van N~Jij d a m s t r a •
XIII
Heden overleed mijn geliefde ZOON TJIET~ ·
ZE, in den ouderdom van ruim 18 jaren.
Grouw, 19 Maart 1876.

~

Heden overleed, ·n a· eene genoegeljjke
· echtvereeniging van ruim 24 jaren, mijne
'1 geliefde Echtgenoote JITSKE TJ'ITTES
. FEENSTRA, in dén ouderdom van bijna 54
r jaren.
·t. Grouw, 15 Junij 1875·
H.H.NIJD.AM.
Algemeene kennisgeving •.

.

H.NIJDAM •

l: lgcmeene lcennisgeving.
"\

J

0 P R O E P I N G •

1
'·l·

~

~e Erfgenamen van MELLE IDZERDS NIJD.PJ1if
in leven Schoenmaker te Irnsum, aan de'. ·
,. He den overleed mijne geliefde Echtgenoozijde van zijnen Vader IDZEPJ) NIJDJJK, · ~
' d eren zorgdragend e Moeder
,1 .L
v G en d er Iru.n
worden opgeroepen ten kantore van den j .
1 [! AALTJE J. VAN DER ENDE,
:i,n den ouderdom
Notaris BOKMA te Akkrum, v66r of op
·~ van b:;jna 47 jaren.
den 16 Maàrt 1676, om hunne belangen
· Ten Boe:..·, 5 December 1875. ·
1
te kunnen doen gelden in de Nalaten·•
R. Yl. NIJDi'...M.
Algemeene kennisgeving aan Vrienden en ' •' schap van GRIETJE JANS FENNEMA, Wed. M
I.Nijdam, den 3 Maart 1876 te Irn$um
overleden.
.fli!I
.
:ii-·ü··..
'

!B~.i e~Sï~i !eni:dZ!'ii~:_ i:_~~~~=~~
:
.:.·.~&i i" i!-~·-~· ~.:~:-F-:! !-~~:~~-~~" ~
SONDEL, 12 Januari 1876. Bevallen van
een meisje E.NIJDAlvI-DE VRIES.

BOLSWARD, 27 April 1876. Geboren
.!ILLEM, Zoon van
SJOERD W. NIJDAliä en
SIEBREGJE S.KUIPER.
KcRnisgeving aan ]'amilie, Vrienden en
:Bekenden. ·
·

e:·-~-nve;~~·t·:~1

. ," Heden overleed mijn waarde
lijke Man en der Kinderen zorgèLra{Jenc1e
~·
Vader JELLE SIJDSES NIJDAM:, in den ou-·
; derdom van 45 jaren, in leven Aannemer
....,..._~ ...---,- -.,·---'. en Tinunerma n alhier.
30-jarige echtvereeniging
Di ep bedroefd s taar ik met mijne ti~n
van
IG.nderen op het lijk des dierbaren ; al A.T.NIJDAJ,1
en
leen 1 t geloof, dat hij Jezus als zijn
B. S ,li1[JDAM•
.. Verlosser kende, en de belofte van God ,
Gaastmeer, 16 Mei 1876.
dat hij een 1ian der Weduwen en een Vader
; · der Wee zen wil zijn, lenigt eenigzins on- " Eenige kennisgeving,
: ze groote smart.
Heden werd ons eGn MEISJE geboren.
;U Franeker, 24 Januarij 1876. ·
KEIMPE C. NIJDAM.
e.:
Wed.. J. S. NIJDAfl.~ en
TJITSKE S. ALGmRSTuIA.
~l
KHTDEREN.
Haskerd~ken, 18 Juni 1876.
l,1 P ••:i . Voor lopi.g zal de Affaire op denzelf
i ' den voet worden voortgezet.
llii~;;;lrüBiîiäiiii!i=::iilii!!!!~~iil!::l!.l.!fiill!!!'l!9i!~!li'ti~·~~~-~~~.R-~
j· --~-,-·
- - - -..
Heden morgen overleed, aan de gevolgen
!~ 9LDEBOORN, den 2 Ua~~t 1~?6· H~den overeener beroerte, onze geliefde Vader en
.P. ~ eed, na een smartelljk lljden, in den ouBehuwdvader BOIG\E IJ. NIJDA.t~ , in den o
·~derdom va~ ruim 84 jaar, onze waarde
derdom van 77 jaren en bijna 7 maanden.
l-Joeder en .Behuwdmoeder . HOTSKE R; Lle JONG
Dankbaar voor zijn langdurig bezit 9 wen. ,
schen wij Gode te zwijgen, Wiens .doen ma·:
1 ; ~led . \l .J . NIJD.lllJI .
Uit aller nan.m,
jesteit en h e erlijkheid i s .
!~.
1
1
\
1
J.'fl .N I J DA M •
Cubaarà., 20 Juli 1876.
;-".a?ii~~!!IJ!l!!~•a•••a::.••s••fÏliiiliii~~utt
--·--··-.
· ··-- · --·- · ." · .
Uit aller naam,
i ' • • • • • • • ' • ' •
IJ. B. NIJDAillI .
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- 92 AFSTAMMING

EN ERFELIJKHEID.

II
Ook bleek Mendel dat door een selectie van het materiaal de goede soorten, en
door dezen te kruisen,de · kiemelementen dusdanig kunnen veranderen, dat er nieuwe,
betere en :ede1er producten uït voort kwamen. Dit ·hield. fn dat de mens · zelf de ·
richting kon aangeven om mooie en schone gewassen te kweken of slechte en lelijke.
Ook hield dit in1 da~ het mogelijk was 1 mooie of ~lechte paarden te _fokken en tenslotte bètekende ·dit dat de huwelijkskeuze van de men$ niet enkel een keuze is
. welke twee personen aangaat, doch dat dezé keuze beslissend is voör het ontstaan .
van oen goed of slecht ·hageslacht! ·
·
·
·

BÜ

andere soorten van piÇlnten en dieren kwam er na de eerste uniformproef een
baetaardsoort te v'o orschijn dat het midden hield . tuss en twee kleuren, b.v. uit
de rode en witte bloemen ontstonden ros e en uit ·het kruisen van witte en zwarte
kippen,blauwe. Doch dit slechts tijdelijk, want bij de volgende generatie vielen
de nakomelingen weer in rode en witte en zwarte en witte uiteen en wel in dezelf~
de verhouding van 25-75.
.
De .onderzoekingen van Mendel hebben bewezen dat zijn wotten voor alle schepselen
op deze a~rde opgaan .e n afwijkingen niGt kunnen voorkomen. Ja, in ~~n geval is
dit mogelijk: dit is bij de aantasting van de kiemstructuur door b.v. r5ntgenstral en.• Dat zijn stralen di0 doordringen in het lichaam en waarvan bekend is dat ze
kunnen inwerken op de geslachtscellen met hGt gevolg,dat onvruchtbaarheid ont-·
st.aat. Ook is het mogelijk dat door bestraling of klimatologische .invloeden-·een
soort verandering ondergaat, moge-lijk groter o.f kleiner wordt.
Ook alcohol en nicotine kunnen bl~vend schade aan de orgánismen aanrichten en
daardoor de nakomelingenschap in steeds ernstiger mate verzwakke~. Doch dit hoeft
weinig mGt het wezen der erfelijkheid te maken, daar hier van buitenaf wordt. ingegrepen, terwijl ·de Wet van Mendel een natuurlijke ·levenswet is . ·
ouders .
~~
E.lllN .VOORBEELD VAN
Men ziet hier duidelijk
hoe de bruine ogen overheersen, tcrwjji de
blauwe kleur nog
wel aanwezig is.
. Ï\'.,;1\ !· .;,~!
1
Ook ziet men hier
1 ~ 1 ~
hoe of uit een
echtpaar mot blauwe ogen
kind.eren geboren worden
met bruine ogen.

L

-1·--1

\:t\k·- · 'Tl
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ERFEL.IJKHEID.

kind oren.

·1.

\

--r==

·-~~~~-

c5

ó
1

kleinkinderen.

0

vr. gosl.

~

0

man.gesl.
~]) br. ogen.

0 bl. ogen.
DE RESULTATEN.
De kruisingen van Mendel hadden merkwaatdige resultaten, waarin men voorheen
nooit had kunnen geloven. Immers
die wit-bloeiende erwten, die goelzadige
vruchten, welke niet van zuiver r as, maar bastaarden waren, hadden ti1ce aanlcefaotorcn: E6n voor witte bloesems en gele Grwten Gn 66n voor rode bloesems en groe".
no erwten. Dit is heel begrijpelijk, want anders was het onmogelijk dat in het nage··
slacht beiderlei aanleg weer te voorschijn kwain. De helft van do geslachtscellen
had de aanleg voor groen en de andere helft voor geel. Ook bij de bastaard is dit
precies eender.
In do twèedé .·generatic zljn dus dri0 mogelijkheden, wat de aanleg betreft:

"

- 93 1. De aanleg tot groen verenigt zich met de aanleg tot groen.
25%. (verschijningsvorm groen, erftype : groen-groen).
2. De aanleg tot geel verenigt zich met de aanleg tot groen .
50"fo (versch:ijningsvon:n geel, erftype groen geel).
3. Aanleg tot geel verenigt zich met aanleg tot geel.
25% (verschijningsvorm geel, erftype geel-geel).
Naar de erfelijke aanleg gerekend zijn er drie groepen in de tweede generatie,
doch volgens de verschijningsvorm zijn er _maar twee groepen.
Hierin ligt de kern van de erfelijkheidsleer besloten. De moge~ijkheden welke in
de erfelijke aanleg van de enkeling 'liggen en die zich in h~t nageslacht kunnen
openbaren, kan men niet afmeten naar de verschijningsvorm van de enkeling. Uit
twee gele erwten kwam immers een groene te voorschijn en uit een echtpaar met
blauwe ogen drie kinderen met bruine ogen. Dit betekent ook dat uit twee schijnbaar gezonde mensen met 2.5 %kans iemand met een erfelijke ziekte geboren kan
·
worden, indien de ouders een overdekte aanleg tot die ziekte in zich dragen!
V6~r ~endel had men dergel:ijke feiten . nooit opgemerkt. Immers een onderzoek had
men niet ingesteld, want het primitieve voorstellingsvermogen van de mens werd
nog steeds beleefd. De geheimzinnigheid, eenmaal om de natuur en het leven geweven, hield men angstvallig in stand, bang dat het ontsluieren van .de gehelmèn de
vreselijkste consenquenties zou meebrengen.
Alles samenvattend zien we dus,dat er uit de bastaarden twee soorten nakomelingen stammen wat aangaat de kleur van de zaden en d~ze soorten zijn:
I. Raszuivere:
a, 25% planten met groene zaden .(aanleg groen-groen).
b. 25% planten met gele zaden (àanleg geel-geel).
.
II.13astaarden:
. , :. . .·.
5CYfo alle gele zaden (aanleg .evenwel groen-ge.el) •.
De groepen a. en b. vererven zuiver (.homozygoot), ··want zij hebben twee gelijke aanlegfactoren, althans wat aangaat de kleiU- der zaden. ·
Groe» II is vermengd ervend (hetrogyzoot). Zygoot betekent: jukvorm, d.w.z. een
pa~rling, twee verbonden erffactoren. Heteros beteken~ .: verschillend en homo : gelijk.
.
.'
..

DE WET VAN MENDEL EN DE WERKELIJKHEID.

•

Het gehele verloop van de vootplanting is een beeld van de Wet van Mendel en be·vestigd altijd weer het nuchtere feit dat de overerving geschiedt volgens de vaste natuurwetten en dat de ka.nsgrote van overerving procentsgewjjs berekend zou
ku...121en worden, mits men de kwartierstaat kent. ·
·
Toch bleef men nog lang twijfelen aan deze wetmatigheid en ia sommige kringen twijfela men nog. Doch ook de wetenschap . ~tond lange tijd in twijfel, door het overheersen van sommige eigenschappen, waard9or ,..~nderen niet enkel ïn d·e eerste generatie wegbleven, doch ook lange t:ijd daarn~·. ··verder ~.eb.enen verschillende feiten
met de Wet van Mendel te spotten. Uit 'twee bruinoii.ge, ouders werd b~v. een blauw~
ogig kind geboren en juist deze · onregelmatigheid .zou de Wet van Mendel voorgoed
met de voeten getreden hebben, - ware" _niet door zijn çmvermoeide onderzoekingaijver
de oplossing gevonden.
· ·· ·
.
, , :. :
Maar de mooie, eerst veronderstelde en later al$ juist bewezen gedachte, dat eigenschapsdragers in de cel nièt een enkelvoudighe~d; maar een tweeheid zijn, gaf
de oplossing.
·
·
In Mendel's ziel moet het onuitsprekelijke blijdschap .verwekt hebben,- toen hij na
duizenden proeven de zekèrheid verkreeg, dat recessieve eigenschappen wel tijdelijk
terugtreden, maar in de volgende geslachten weer te voorschijn komen, volgens een
vaststa.and percentage.
·
Twee ouders, de i:ne met stamzui-vere blauwe en de, and,.e re met stamzuivere bruine
ogen, krijge:q .zes kinderen inet bruine ogen. Bruin. i~ ..ca_O!llinant en bla11w· ·recessief.
S~el nu eens voor dat deze bruinogige kinderen all~µ 511_
et elkgnder trouwen en elk
paar .k rijgt. weer ze·s . ki·nderen, dus 72 in het tot~al;· · p.an zouden. hiervan 25% der
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94 · kinde.ren,. en di.t .tot·:_ i.ed~rs v~~bazing '· b~auwo"gig zijn - -~ .! ! ·Maar ·.mee.r ~og: zij zou~en .
ras-echt . blalJ.wogig zijn. · A.1 ~un "n~komelingen, :mits Zij met blau.wogigen zouden trouwen
zouden nooit nieer .het . prtU,ne ,oog "van· "de 'vader ·en inoed.e r krijg.e n! Hier · is een V<;>Or-:
bee ld ·van .d.é reces"s ieve·' aanleg, dié : dán· bèvrijd ·wordt·;, . .
.
Is :dit a.p zi'c hzël:f geen érnstïg verschijnsel ·e n kà.n d:oor deze vexmenging ui t~l:ui""; _.
tend verb~steririg · Ö.ptred.en en ·ook wéér uittreden; ·ergex is het · wanne~r men dez~
dominant~ .· en. ~~co~sihve aanlégfactoren rliet' äls .bru~·n;.. ·of blauwogig denkt, inaar . . .
als. ge_e.~t.~sziekt,~n, _ep:i,Ïepsie., su~ke~zfekte·," ·k anker, - lichaiµnsg~breken, ~oo::C~ ot: , !:
blindheid. Want ook hiervoor gelden: de W'etten van 11endel ! · ·. ·:: ·
Hier voe:J,.-t ·~en . óp w.~lk · e~n ievertsbehe_e:rserid ·. ter~èin wij ·komerr, - ~a~ee~ wij . ov~~ . de : .·
erfeijjkheid spreken. :neze leer _is nîèt e·nkel belangrijk.voor cte · weten~c~pf!Jm~~sen, ,,
mào.r zij raakt een · ieder, " " zij"beslis~ ""ov~r· gelU:k ·~n gezondheid van ons. -gezin, ".'az:l_.·
~onze sibbe en . ja zelfs van ons· volk.
·
Niet enkel wijst zij ons·· de, weg in · 'negatieve zin, ··doch zij leert; ons -ook de weg in
opbouwend~ zin begaan". hoe ·wij· onszelf · op een. hoger niveau k:Wïnën plaatf?en, · ~oGl:-. in· .
i)osi tieve en gunstige zin de 'Wet van M.endel practisch te ge[?ruiken •. ZiJ leert on.s. · ·
kennis pià).cén .met de leer van de· E:11gel'sman Galto~1; - èen tjjdge~ö9t. van Mendel, ~ie , de...
erfg~zondheidsleer ontwierp ~n zij leert ons beter· ónze kindt?~_en kennen, omdat w~ :
door Mendel. .èn .door het afE;it~ingson:derzoek ·k unnen . weten wa.t er in:· hen leeft. . ·
Wij kunnen dan . in poáitieve zin mée opb~uwen :en de muzikale telg .in de muziek laten
studere~ inplaats ·van hem te dwingen om ·boekhouden te leren. Wij kunnen de · jongen ..
. met t.ekcnaanleg a.r~hi tact late'n · wor.den; · inplaats hem ·in de opleiding bij .een ~riçlels
inaatsdhappjj .·~e doen. Dit is. pdsiti·ef geJ:>.;ruik maken van de Wet van Mendel op het ·, , ·
terrein van de beroepskeuze; ·slechte · ~6n enkele a.fdeling-.van het ,v e.el omvattende
en O.\Tlstred<3n levensterrein van · de Wet vàn 'Mendel ~· ·Zo · ktlnnen we, ook ziekten voorko~
men" want voorkomen_ is ·bete.r da~ gen~zenl :warui-Oar vrij"waten dat ~én onz~r kinder~n
de , aanleg .voo+ een .e rfeljj:tte ziekte heet;t;· 'dan :ku.nhen wij vçi.n jongsaf deze ziekte
tegengaan, en voorkomen we da.armèc dat "de.zö 9p , lv. tc·r c( Jceftijd veroud.e:rd is.
·
(word·t vervqlgd.)
Elsa.
·
. .
1

"
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MAARTEN~

Op ei:lkela. plaatsen ~.t.i ..meest iri" hét Noord·~n·'van · het · 1and wordt h.et , s.t.~aartensfeest 
nog gevierd . in, de vo:µn van. e~n- '. optocht met lampions door de .kinderen.• . In. ee.n pa_a r
dorpen wordt nog he.t .St~Maart.~nsvU.ur .o~tà'token · en dit is de.. s.treek tussen Rauwerd
en Sneek. ·Doch over ~et ~lgèmeen merkt· ~en weiilig ·meer · van . het. aloude . vol~sgebrui~,
dat in vroegere . e~~wen d,e b"Ê itekenis had van een hoogtijdag voor onze vooroud~rs. ·
Hoe komen wij . aan dit :(eest, e;L"gènl~k to·ch een feest gewijd aan de . H.M:ártinus·, de
J3iss.c hop v_a n het F~~n~e To~s. uit _de ~e èeuw?· Waarom kreeg d_i ·t zo 1 n , grote bet.eken.is
voor het volk en speciaal w~l voor het prote.st·antse Noorden?
· ·
Om het antwoord hi.er~p ~e vind-~ti· moeten wij teruggaan tot de · tijd dat in Noord·:--Ncdeirland de .~Rooms"."Kathol;Leke _ go4a.d~~~st iiog ~lgemeen· beleden werd •. Dit. _is ook voor ·de.'
prote·s tantse famili.eledE!n .V~r'l bèlang; want al te vaak wordt vergeten. dat onze VOQrouders ook Room$ ge~ec~·t ~ zijn~· ~y~ngoed. . als die van v66r 800 geen Chri.: ;;tenen war~n,
doch een Noordse .Go,dsd:i-e~t had4en:• waarover nog maar zo weînig bekend is.
·
Willen .we Onf! een - j~ist _b~~:i.à. ; vari h:et St.Maartensfeest vormen, dan k:Ünnen we ger.u.s.t
vaststel~en dat v66r . 800 dit feest in het Noorden niet bekend was en dat er ook geen
tekenen zijn ·da.t het feest .vroe&'~r.. ~ri . de voor-I:üsto;rische tijd gevierd werd, dpordat
het .e en ·andere bet~keni~. hàd, . - ~~als bijv. met de oogstfeesten het geval was. ·
H?t st.•Maart~µsfee~t.. '\vel;'d in ~oollise tijd gevH~:ra ömdat de R.K.Kerk aan Bisschop Martinus -va.n . Tol.µ's:,a.~.~. ee.r ste. _H eiligeide opènbare cultus bewees. Geljjk ook met de St~
Nicolaas: cultus. .he~ft Qok het. S~ .•'Ma'artensfee·s t zich doo~ de kersteni'ng over Nedcr1." nd verb7cld • . N'.U. war.~l;i. ~~ F.r~és~~rtd z'e0-r veel kerken aan de H.Martinus _ge~j.d en
ctaardool'. l.S _het eie~n WQ.nder d~t _h èt St·.Maartensfeest daar ·steeds sta,nd hi.eld in -t e·gons telli.ng. mei; ·anç\~r.e ·ètr~lÇ(:ln yein
land Wa.ar het geheel verdwe~:P..."
·· ·
·
Nu gaiin
eens kijk~n hoe liet · st•Ma.art·èn~'fees't ·i'n ·de tijd van Wi11em .V(i).lems de Ou.de

we
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en Bote Idzes in Grouw gevierd word. · Typisch is, dat'irr deze streng protestantse
tijd zowel Hervormd als Doopsgezind dit oorspronk~ü:ijke R. K. feest. mec'!s;i.erden.
Om 5 uur begonnen de kinderen en de ouderen door het dorp te lopen met eon biet
.. of :aardappal uitgesneden on voorzien vD.n : allcrl.e i figuren 'op een·'·stokjo geplaatst.
Deze rondgang rluurde ong. - een uur, waarbij. do vrouwen de kinderen op lekkernijen
ti·actcorden. ( St .Maarten was immers de1 •• 1h~11-1.ge die de kinderen eri zwakken hielp).
J{a.a~l'UJ;" ging hot naar oen v crzamclplao..iïs waar con groot··st.Maartensvuur werd ontstoken, zoals mi maa;n ·in ·ee:n v:ijftal plaatsen gedaan wordt. Het stoken van het
St.Mç:i.wr:te.ns.vuur :i s in Grouw nog niet gchëó-1- uiïf•:db' mo'de~want volgens mededeling
van de Heer L.J .de Jong te ·Heerenveen, proboorf(.·d'o ·Grouwstcx• jeugd nog op 11 Nov.
spanen uit do werkplaatsen mee te nemen on dqzo •s··u\i-órtds op'· frcn eind.je kaars
.te doen br.a.ndcn. Ook deelde een Grou\1s%"6;Ï:'' ons mbdc dat dQ lievè jeugd graag op
11 Nov. nog· een .vuurtj.-è stookt bij avohd. .
'·
·
Doch van de glorie van het oude St .ll'faartchsfcost is YTcini'g ·moér óVorgcblov~xi.•. "."..
Het schijnt gedoemd te zijn om uit te· s ·t e:rven. Nog lóircm:·de kindcrén niet ··de iänîpions
en in stad en land. klinkt het : St.Martinus Bisschop·, roem' van· ·a1le ;l.a:ndcn11 en het
11 Sinto. Mcorton, de kooien ·hobbén st·oertcn" 'of 11Roa.d ·noad···rougel tsje;1. Sintc Marten
pcugcl tsjc". Doch hoc lang nog?
' ·
- "'
Noemen velen dit feest een feest dat gewijd- bleek aan de Bisschop van Tours, ik moet
- eerlijk zeggen het niet mot de ..mee.ste folkloristen ~ons te z:ijn. en ·niet te kunnen
geloven dat ,dit focst terwille hiervan gchandl;laafd bleef., Noen, oor4er dienen wij
in het St.Maartons;fe_c st hot feest van -h,ot bi.nncnhalcn dor .bi.c teh te zien on vandaar
dat in Grouw on .cl.dors de kindor0;n.,--wc:t"ç_9JJ. . kaars.. i:p.. do biet of. aardappel liepen.
Dat de nao.m van St.Maarten bewaard bleef' doet er minder toe, doch ·we. mogen_wcl
aannemen dat het hier gaat, zo~ls met a.lle v9lksgo'bruikcn, om een clanlcbanrlicidsfecst of gebruik ter eore . van God, de nc'l.tuur en de oogst •. . : .
. .. .
Zo ook het St.Ma.artcnsf'ecst, w~.n~ .hot valt_·,j.u ist .J;1a.n .llo-t. ._Çind:o..".-Vo.n de bictentijd.
Het is een feest op het oindc van dè r9o~tijd on het had daarom ook nog een andere
botcken:Ls dan de verering van. .de H~;il:lg~·-: Bis-sc:qop. Wc . ku.nrian:. dit feest dan ook
zion als con oorspronkelijk Kerkelijk feest..- en nie-t .çi;J.s. een v.&<Sr--Christelijk foost;
dat ._inhocms geworden is vanwege de rooi tijd on daarom dienen wij dit St.Maartcnsfeest to behouden, Hot behoorde bjj on~o voorvq,doren on het hoort· bij ons, Daarom
kind.oren zing:
Sinto Sinto Maartent
De kaivers arago staarten, .
··De koeien -.drago
·horens
..
.. '
._;o.e ke;x:kon drage . torens .
" .
De noi·sjês dra.go .rokken,
·no jonge~ ;-d.x agc broeken,
... · .
,Dia loopç :i.~ a11c -ho.eken • .
. ''
;., .· . . .
::: +;;::
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:EtEo~o:fiE, . LEONOOR, LENOBA,, de mod.oi:ijdzam:e~ •• _.., . .•• ·.:. .·; •••••• .• • • ••••••••• • •• ~gr.
ELIAS, dc 'Hc~r is· mijn 0-.9ç1.., ." .... o .o o •• oO•• ~d"~ • • o • •o• •; . :-~." o •• o • • • o • ." • • • • • • • • • ~.hobr"
ELISABETH, 1 YSBETH, •Mijn God, • .• •.• •• ••• • , ••• , •••••• , •••••••• • ••••• ·• • ••.• ,; -~ • • hcbr,
EIJ\{[B.A., vorstin 9 • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • •: • • • • • • • ~ • • • • • • • t • • • • •
. ·~~ . · ~ ~: .arab.
EMANUEL, MANUEL, EMANNA, God is me t ons, .• .••.••••• ~ •••••• ·~·~ •••••••• ~ ·••••••• hobr.
EMERENTIA, EMERENTIUS, do waardige, •• • •••• . ••• ••• "~ •••••••• -•••••••• ; •• •• •• ilatn.
El\JIIL, AEMILIUS, J.fYLIUS, MILDA, naijvcraar, •• .. . • •• ••.•••••••••••• . ••••••••••• lat.
ENGEL, ANGEL, ANGE, stralend, glanzend,. , ••• , •. , ö •.• : •• • ~ .,; • • " • · •• • , • • • • • • • , • • • n.o.
Q

•

•••

•:

:,

ENGELBRECHT, ENGE;LBERT, strnle nd, schitt erend, •••••••• , ••••·••• •••.,•• ••••••• n.o.
ELS.A, ELSE, ELTJE, EI,ff!SLINA, · de 2jwancnkoni.ngîn, ." • • ••.••••••• ~ •••• , ·• • , ••• • •• , n. c.
o . o o". o . o . o
o • • • • •· • • • • • • • • • • .• • ; • • • , • - · ·, · • • • ~ • • • gr-.
EROfc ERRIT, ,oor, •.. ~ ••••••.••.•••••.••• ,.,.,., •• •• •• • .n.0 1

ERAS:MUS, ASAIDS, do geliefde,

ERHARD, ERIK, ERIKA,

• 10
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De eigenaars van Nijdamstra zijn ~n 1698 :

S T A T E VIo

BOTE IDZES NIJDAM, cum uxore en nomine filii,
30 p.m. 10 en ~ e.
BONNE Wl~LEMS te Grouw, nomine uxoris,
4 en vijf zesde parten pondematen. ·
JELLE SYBRENS te Wirdum, utsupra in omnibus.
MR.ANNIUS WYGERSMA te Grouw, nomine uxoris,
14"} p.m. en 1·1; e.
DOUWE RIENX te Scharnegoutum, 4 en vijf zesde parten pondematen te Grouw.
JAKOB JOUI<ES te Offingew:ier, .nomine uxoris,
14} p.m. en 1 e.
LYSBETH JACOBS te Grouw, 2 en een twaalfde part pondèmaten •
PYTER JACOBS te Grouw, utsupra .
TJERK JETZES te Scharnegoutum, nomine uxoris,
14} p.m. en 1 1· e.
DOUWE ABES te Irnsum, ~~n en drie vierde pondematen en .?;· van een eins.
JAN SCHOENM:A.I<ER te Weidum, ~én en drie vierde pondematen en ~~ van een eins.
NIES-RE IDZES, nomine liberorum, elf en drie vierde parten einsen.
JAN JENTJES te ·Irnsum, een twaalfde part pondematen.
ALBERT J ENTJ ES te Irnsum, utsupra, dezelve ais curator over een Rienk Jacobs,
utsupra.
.HES3EL HESSELS te Irnsum, nomine liberorum~
De familieverwantschap van deze eigenaren was de volgende :
BONNE WILLEMS te Grouw was gehuwd aan Sibbeltie Rienx, een dochter van Rienk
Douwes Nijdam en Geertje Idserts Nijdam (zuster van Sibbeltie) van Greonterp.
JELLE SYBRENS te Wirdum, vermoedelijk gehuwd met Fokeltje Rienx een zuster van
Sibbeltie Rienx.
MR.ANNIUS WIGERSMA. te Grouw, was gehuwd aan Geertje Idserts füjdam, in 168'] · wedW11e
van Rienk Douwes Nijdam.
DOUV/E RIENX te Scharnegoutum was Douwe Rienx Nijdam zoon van Rienk Douwes Nijdam en
Geertje Idserts Nijdam.
JACOB JOURES te Offingawier was gehuwd met Sibbeltie Feckes, dr. van Fecke Gooit·
zen van De~rsum en Nieske Idserts Nijdam, zuster van Sibbeltie en Geertje.
LYSBETH JACOBS en PIETER JACOBS te Grouw waren kinderen van bovengenoemde.
TJERK JETZES was Tjerk Jetzes Uukema, gepuwd met Sibbeltie Hanes Glessa, dr. van
Haenum Cornelis Glessa en. Jetske ·Idserts te Ysbrechtum, de laatste een zuster van
Sibbeltie, Geertie en Nieske Idserts.
_
DOUWE ABES te Irnsum:··Was de man van Siouck Willems~ de dochter van Willem Sickes
e~ Hil Willems Nijdam.
JAN SCHOENMAKER te Weidum was d~ man van Antie Douwes, een dr, van Douwe Abes
van Irnsum.
~TIESI<E IDZES was een zuster van Bote Idzes.
JAN J ENTJES en ALBERT JENTJES waren zonen van Jentie Rienx en Jetske Botes, dé ·
laatste een dr. van Antie Willems Nijdam.
HESSEL HESSELS te Irnsum was gehuwd met Loll Meijnerts, dr. van Meynert Alberts
te Irnsum.
Roods op 19 Juni 1699 komt or uocr wijziging in de lijst van eigenaren. Op die dag
verkoopt Anti c Douucs hr.a r deel aan Bote Idzes voor 82 goudgulden per p.m. De
helft YrCJ~d~ dir ect voldaan., terwijl de andere helft het volg~nde jaar Mei moet
worden bE:taald.
Op 3 Juli 1~98 werd de dochter Sijke van Bote Idzes en Hiltje Clases in de Grouws t er . .\.crk t en doop gehouden ••
Twee jaar later 9 op 21 Jan. 1700 l aten zij weer een zoon dopen, die Ids genoemd
wordt,
Op 3 Juli 1701 is het gezin weer met een zoon vermeerderd en wordt Claas ton doop
gahouden.
Voor de laatste jaal staan zij aan het doopvont om hun kind te laten dopen op
14 J an. 1703. Deze dochter wordt Naant genoemd.
(wordt vervolgd).
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