Jaargang 2 - November 1950
Nr .
. MAANDBLAD VOOR DE GESLACHTEN NIJDAM, NIEUWDAl'J en VLEER.
·Redactie en administratie: W,Tsj. Vleer 9 "De Swanneblom 11
De Kaag, post Abbenes. Giro 30693 t~n name van de_
Penningmeester van Nijdamstra, c. van der Schoot Az~,
Leeuwarderweg 63, Sneek. Abonnementsprijs f .2.70 pe!
half jaar voor leden. Voor niet-leden f .6.-. per Jaar,
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ALGEMENE· LEDENVERGADERING VAN NIJDAMSTRA GEHOUDEN OP. ZATERDAG 4 NOV.
TE
GRONINGEN.
VOORZITTER G.H.NIJDAIJ~FGETREDEN - SYBOUT NIJDAM AANGE7:0CHT TOT VOORZITTER, DOCH
RAN DEZE FUNCTIE NIET .AANVAARDEN - MEJ. EITENS OP VERZOEK _ONTHEVEN VAN HAAR TAAK
ALS PENNINGMEESTERESSE - C. VAN DER SCHOOT AZN. TE SNEEK VOLGT HAAR OP - NAAR EEN
OPLOSSING VAN DE MOEILYiarEDEN - NIEUWE VORM VAN UITGAVE DER NYDAMSTRA TYNGE EN
ANDERE PUBJJICATIES - INSTELLING SPAARFONDS VOOR DE NIJDAMSTRA-DAG. - NOG GEEN BESLISSING OVER BIJEENKOMSTEN OP ZONDAG - HET WINTERPROGRAMMA VASTGESTELD •
Zaterdag 4 Nov, om 3.30 uur begon in Hotel Lang, Heerestraat 45 te Groningen de
2e Alg. Ledenvergadering van Nijdamstra. De vergadering stond onder leiding van de
Wrn. Voorzitter w· .Tsj. Vleer, bij afwezigheid van de Voorzitter. Deze heette allen
welkom en las vervolgens de notulen voor om daarna te komen tot een uiteenzetting
van de moeilijkheden, welke er na afloop van de Nijdamstra-dag waren gerezen,
De Voorzitter G,H.Nijdam .te Oranjewoud arriveerde juist bij de bespreking van dit
pvnt. Er bleek een ernstig meningsverschil te bestaan tussen de Voorzitter en de
secretaris alsmede andere leden van Alg. Bestuur.
Het was niet mogelijk om tot een compromis te komen, daar de Heer G.H,Nijdam het
oneens was met het op de vorige Alg, Ledenvergadering te Leeuwarden aangenomen
voorstel H.L.Nijdam te Groningen betr. de verzorging van de Nijdamstra Tynge.
De Heer G.H.Nijdam deelde daarop mede te bedanken als Voorzitter, waarmee de vergadering accoord kon gaan.
Daarna kwam de financHHe toestand aan de orde. Iiiej. Ei tens had verzocht om ontheven te worden van haar taak als Penn. esse,daar zij. wegens drukke werkzaam.heden niet
in staat was deze f'unctie meer te behartigen. Dit werd ~oor de vergadering aanvaard ~
waarbij Me j. Eitens hartelijk bedankt werd voor de bewezen diensten aan de vereniging,
Zij blijft echter haar taak in de Afd. Groningen wel vervullen.
B:ij de Bestuursverkiezing,die nu aan de orde waa,werd met alg, stemmen besloten· de
Heer Sybout N:ijdam te Bergen te verzoeken om het Voorzit terschap op zich te willen
nemen. De Heer C, van der Schoot Azn. te Snoek werd tot Penningmeester gekozen.
De Heer Sybout Nijdam , die niet aanwezig was, ·heeft echter tot zijn spijt deze functie
om gezondheidsredenen niet kunnen aanvaarden, zodat deze functie nog vacant is.
Vervolgens stelde de Heer H.L.Nijdam (Groningen) voor de Tyngc geheel onder verantwoording van de Hccr. Vleer te doen uitgcvsn, zodat deze ook zelf over de abonnementsgelden kan beschikken, daar deze vrij -moeilijk binnenkomen en de Pennin~n . nu
de kwitanties moet uitschrijven.
De Hoor Vloer had hiertegen bezwaar, daar het werk nog meer dan tot nu toe het geval was, neerkomt op 66n man. Hij wenste dan in ieder geval geen andere bcstuursfunties meer te hebben, daar hij toch reeds meer dan een maand per jaar pro~deo werkt
voor de vereniging. Het genealogisch onderzoek wordt niet betaald, daar de gelden
allen wegvloeien voor de uitgave van do Tynge • Zelfs geen ~oiskosten kunnen in rek0ning worden gebracht en dank zij de fam, D.dc Jong te Huizum en de fam S.J.Nijdam te

- 98 Teerns is een verblijf zonder verblijfskosten in Leeuwarden mogelijk. Doch zij kunnen ook moeilijk deze off ers blijven brengen.
.
Allen waren het hier mee eens, doch waren ook de mening toegedaan. dat enkel de
uitgever ook over de inhoud en verzorging moet beslissen, daar hij hier de juiste
persoon voor is, temee~ ' daa~ niemand ooit erii~e aanmerkingen op de inhoud gehad
heeft.
De Heer van der Schoot (Sneelc) zeit dat het toch niet bezwaarlijk voor een Penningm.
is om de kwitanties uit te schrijven en begreep niet dat dit aanleiding tot
moeilijkheden kon geven • .
Tenslotte werd .to.oh besloten dat de Heer Vleer volgend jaar over de abonnementsgelden zi:i-1 beschikken, waarmee de Tynge geheel los komt t .e staan van de vereniging. Wel zal al het verenigingsnieuws worden opgenomen;
Punt 5 và.n de agenda ging ové~ a,e bespreJ:..ing van het winterprogramma. De · Heer
Vleer stelde voor om naast bijeenkomsten te Den Haag, Amsterdam, Hoorn, Utrecht,
Sneek en Leeuwarden ~~n gemeenschappelijke bijeenkomst van Groningen en Paterswolde
te Paterswolde te houden.
Mevr. Keizer-füjdam uit Groningen had hie·rtegen bezwaar met het oog op mogelijke
gladde wegen. Besloten werd daarom ook een: vergadering te Groningen te houden.
De Heer R.L~Nijdam uit Groningen stelde voor om de Nijdamstra- dag weer op Hemel vaartsdag op Nijdamstra-State te houden.
Hiertegen waren bezwaren, .daar weer de Groningers en Hollanders op extra- kosten
zullen komen. De Heer Vleer was voor het houden van twee bijeenkomsten en wel:
~~n op Hemelvaartsdag te Paterswolde en ~~n op Tweede Pinkstèrdag te De Kaag.
In 1951 kan dan weer op Nijdamstra State worden samengekomen.
De moeilijkheden betroffen hier de reiskosten. Daarom werd besloten om een spaarfonds ,,
te vormen en een stemming onder de leden te houden wie vèor ·Nijdamstra en
wie voor Pat e rswolde en de Kae.g is. D.e stembiljetten zullen in J anuari aan de
leden · worden to ege zonden,
·
Daarna kwam het voorstel-Vieer betr. het houd en van een .familiebijeenkomst op
Zondag aan de orde . en het protest dat daartegen was binnengekomen. Het betrof
hi er een familiebijeenkomst bui ten ver eni gingsverband, a.aar over het houden va n
offici~le verenigingsbijeenkomsten op Zondag nooit is gedacht.
De meningen hi erover waren v~ rde e ld, zodat geen beslissing kon word en genomen en
op de volgende Alg. Ledenve rgadering dit punt weer a an de orde komt .
Punt 7 handelde over de inhoud van de Nijdamstra Tyngc . De Heer Vl eer wild e deze
verb e t e rd zien door het volgende j aar met 4 extra verenigingsui t gaven uit te komen ,
welke zullen hand el en over 66n bepaald onderwerp . Deze uitgaven zullen op bot er
papie r ver schijnen on voorzien van t ekeningen, kaarten enz. Daarvoor moet echter
do uitgave van do Tynge in do huidige vorm beperkt worden tot 7 stuks mot 6 pag.,
inplaats van 8 pag. Het voord eel i s. hier,dat b e l~ngrijke artikelen en voora l stamboom-publica ties niet steeds behoeven te wor den onderbroken. (zie verdere toelich··
ting in di t nummer) . :Bovendien moet rekening gehouden wo:rdcm met de sterk verhoogde materiaalprijzen on het feit da t h ot abonnementsgeld onmogelijk ve rhoogd kan
•
worden. In do huidige omstandighed en kan dan ook ni et tot dit pla n wor den over gegaan. Het aantal lezers moot daar to e tot 200 s tijgen. Dan . kan er ook i ets go eds
gel everd worden on wol voor dezelfde prijs ·als thans. Do ve r gadering ging accoord
met dit voors tel,
.
.,
Na de Rondvraag werd om ·6.25 uur do Tweede Alg. Ledenvergadering geslot en.
D0 scc r ota r i so
W IJ

GAAN

VERD E R ! ! !

Hot was niet mo gelijk om in do Tynge volledig ui t te wijden over de moeilijkheden die
er waren. Dit wa s een i nt er ne kwestie , di e , i ndie nnodig 1 _op de a. s . v er gaderingen
nog wol besproken ka n worden. Ons blad komt ook in andere kringen dan van uitslui tend f amili eleden on r eeds eord0r is voorga komen dat oen familieaange l egenheid
van ons de bel a ngstelling verkreeg van con officiölo instantie . Di t i s niet nodig.

"•
v

,.

- 99 Het voornaamste is dan oo~,dat deze moeilijkheden, althans wat aangaat de meningsverschillen, achter de rug zijn en wij nu weer verder kunnen gaan. Voorlopig jam·mer genoeg nog zonder voorzitter, doch ook deze _ z~l weldra worden gevonden.
Willen wij werkelijk slagen om ons doel te bereiken, dan zal het gestelde doel
ook in de praktijk gebraGht moeten worden en dit gaat moei.lijk in een gemeenschap
als de onze, want niemand zal toch willen beweren dat wij Noorderlingen zo bijzonder plooibaar zijn •••.• Doch bij alle moeilijkheden dient er steeds een weg t e
zijn en wannee·r die niet rechtstreeks gevonden wordt, laten wij dan met hulp van
anderen deze ga.an zoeken, inplaats van die hulp te weigeren. In onze verenigin·
is ~~ al tijd belangrijker dan ~~~E.·
Z_o gaan we de winterperiode in. Het _wordt. geen slaap, want reed.s staan de bijec"l-komsten in Januari voor de deur. Er komt volop leven. Wij trachten te verbeterc.
wat verbeterd kan . worden en daarnaa.s t wordt in alle stil te gewerkt aan de st;J' "
boom. In het komende jaar hopen wij de publicat:j.e van de eerste vijf generaties
van alle nakomelingen van Willem Willems de Oude met alle gegevens welke hio:r··
Jv~ r &avonden zijn, het licht te doen zien. Dit . is geen werk van uren, doch V áii
ncken b'e ·roest en nog niet geheel gereed. Daarnaast wordt ook nog gewerkt aan i.c
afzo:aderlÇ;:e publicaties•
Onze mogelijkheden zijn vele, doch willen we ons. programma voor deze winter en
het komende jaar met succes bekroond zien, dan is a:qer medewerking noodzakeli'k ~
zowel op organisatorisch als propagandistisch- en ook financieel terrein. Dfü'.:r
we echter financieel geen hoge eisen kunnen en willen stellen, dient de nadruk
gelegd te worden op de propaganda. Wanneer het lidmaatschapsgeld en het lees ··
geld niet verhoogd kunnen worden, is ~~n ding bitter noodzakelijk en dit is :
~oor leden en lezers !
wij 'k.un.rÏon--dlt". b-erêîken, want we staan op een hechte basis, n.1._. de grootste fa -·
mili evereniging van Nederland met 175 leden en 150 lezers. Met elkander kunnen we
dan ook ger.iakl~elijk ons doel bereiken. Wanneer ieder lid nu eens twee nieuwe lcc~C!1
werft en 1 ni euwe abonn~, da~ zijn we er al en hebben de meeste loden van ons gc~lacht v erenigd. in Nijdamstral
Daaroo gaan Tiij gezamelijk verder!!!
W.Tsj. Vleer.
"' =+
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LEZERS DIE NOG MOETEN BETALEN.
Het i s reeds December en nog is er ~en groot aantal lezers dat hun leesgeld
voor het tweede h.l lfjaar 1950 voor "de Nijdamstra Tynge" moet betalen. Zelfs
zijn er nog die beloofd hebben - en dit na aanbieding van de kwitantie voor het
0orst e halfjaar - het bedrag in het geheel te zullen gireren en dit nog steeds
niet gedaan hebben!
De3e houding is niet alleen onplezierig, doch zelfs afkeurenswaardig te noemen.
Daar tGgenover staat, dat wij als vereniging wel de lezers van lectuur voorzi en
en er dus l ezers zijn, die straks 11 nummers ontvange~ hebben,zonder betaling,
terwijl een abonnement op ieder periodiek altijd VOQruit betaald dient te worden.
Doch wij praten er niet meer over, maar verwachten dat alle lezers, wanne er zij
straks een kwitantie van de Penningmeester zullen ontvangen, deze ook bij eerste
aanbieding direct zullen voldoen. Anders is het voor de Penningmeester onmogelijk om met 1 Jan. een Jaaroverzicht op te maken en do leden eisen toch dat in
het Jarr.i.11ri·· nummer financiöle verantwoording zal worden gedaan.
\",illon alle leden zo vriendelijk zijn om hi er aan mee te werken ? Bij voorbaat
hart eLjk dank!
Hlochten er l oden zijn die willen bedanken, dan worden deze er op attEmt gemaakt
dat het lidmaats chap en abonnement van jaar tot jaar loopt, en dit bedanken
?
voor 1 Januari a.s. dient te geschieden, daar na deze datum, mot het oog op de
administratie en de begroting 1951 9 niet meer bedankt kan word0n.
Hot Bestuur.
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DE WINTERBIJE.;~NKOiviSTEN.
Indien er geen bezwaren teg en zijn, zullen de winterbljeenkomsten op de volgende
data worden gehouden:
Donderdag 4 Jan,: Groningen. Vrijdag 5 Jan.: Paterswolde. Maandag 8 Jan,:
Leeuwarden. Donderdag 11 Jan.: Sneek. 1iaandag 5 Febr. : .Amsterdam. Zaterdag 10
J!'ebr.: Utrecht. Maandag 12 Febr,: Den Haag. Zaterdag 17 Febr. : Hoorn.
Ook wordt nog getracht om vergaderingen te Oldeboorn en Franeker te beleggen.
Alle vergaderingen zullen in het teken staan van kennismaking onder elkaar,
het verenigingswerk en het stellen vari vragen, terwijl de secretaris iets za.l ver-·
tellen over het leven .van onze voorouders in. de 17e en 18e eeuw.
DE NIJDA.1ïSTRA TYNGE IN HET KOMENDE JAAR.
Het is het plan om het komende jaar naast 7 nummers van de N.T. met 6 pag., nog
4 uitgaven het licht te doen zien~ die in breder lering bijzondere belangstelling
zullen genieten, Deze 4 uitgaven zullen gezamelijk ong. 60 pag, kwar·to form. be···
vatten. Elke maand, behalve in Augustus:, zal er dus nieuws van de vereniging
komen. De uitgavenverscrujnen onder de titel ;
1. "Familievereniging en geslacht Nijdamstra". Hierin worden behandeld: doelstelling,
beginsel, lied, wapen, vlag, doel en streven, ontstaan enz. en bevat tevens
een tekening van Nijdamstra etc. en een kaart van de omgeving. Ook de ledenlijst
1950 zal worden opgenomen. Het geheel wordt,gelijk ook de drie andere uitgaven,
voorzien van een aardig omslag.
2. "Ons VoorG'eslacht". Hierin zal de geschiedenis van ons voorgeslacht behandeld
worden tot aan Willem Willems de Oude. Verrassende feiten worden hierin vermeld.
Ook hier wordt het geheel opg.e luisterd met. kaarten en tekeningen.
3. 11 Stamboom Nijda.m", deel I. Hierin worden de eerste 5 genera.tien van ons geslacht
behandeld in mannelijke en vrouwelijke lijn met alle bijzonderheden betr. acten etc.
(1550-1720).
.
4. "Twee bijzondere familieacten 11 • De boedelscheiding op Nijdamstra betr. de erfenis
van Willem Willems de Oude en de Inventaris en boedelscheiding op Nijdamstra na
het overlijden van Bete Idzes Nijdam in het jaar 1717. Hieruit wordt een volledig
overzicht van het hebben en houden van de voorvaderen verkregen.
..
I n de Nijdamstra Tynge worden de publicaties op dezelfde wijze vervolgd als thans.
BRIEFPAPIER EN FAJ.liïILIEWAPEN.
Naar aanleiding van de mededelingen in het October- nr. breng ik als mijn mening .
onder Uw aandacht :
1. Famil~~~~~n. Een drukker kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bedoeld.e mislukking. Van hem kan en mag ni·e t ge~ist worden dat ruj met de heraldiek op de hoogte is, Waar zou de grens lig-gen! Denkt U zich eens in aan het
veel uiteenlopende werk van een drukker: als wetenschappelijke en technische
formules en teeken.i ngen 7 Vreemde talen enz. Dit behoort uitsluitend tot de
competentie van een opdrachtgever. Bij de Fa. N.Miedema en Co ge!nformeerd is
mij gebleken dat èn de werktekening van 't clich~ èn de proef van het brief"
papier aan opdrachtgevêr~tèr .-goedkeuring is voorgelegd en dat ·deze hierop zijn
fiat heeft gegeven. Als opdrachtgever de werktekening vooraf ter inzage aan de
heer Vle er had gezonden, was de misluldcing niet ontstaan. Deze toch had direct
~Pconstateerd dat de arcering niet op heraldische wijze was aangebracht. Wijziging had da n gemakkelijk kunnen plaats vinden. Schadevergoeding kan dan ook nï'et
gecast worden.
2. De werktekening - die op keurige wijze is gemaakt - kan nog dienst doen en i s ter
beschild:ing van opdrachtgever.
3. Het lijkt mij nie t ' erg geluldcig briefpapi er en couverten met wapen bes chikbaar· te
willen s t ellen. Zou het geen aanbeveling verdienen alleen gegomde etiketten met
JY:8j?en te laton maken, zo mogelijk in de juist e kleuren ged:rUkr~·- dan-zouiodër·--ze naar ei gen behoefte kunnen aanwenden b.v. van 100 aan de bovenzijde gelijmde
excmpl. Er zijn speciale etikottonfabricken, ·b.v. J .D. Posthumus to Amsterdam.

C,Kiestra, Leeuwarden.
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v ervolg van pag. 88.IVo . ERRIT AUKES VLEER, zoon van Auke Johannes Vl eer on Romkjc J a cobs Bakker .
Geboren Vrijdag 9 Juni 1865 te Old eboorn en overl. Dond erdag 12 Oot. 1938
te :iündhoven. Godsd. Doopsgezi nd . Gehuwd . (ei 1889 te "Jymbri tseradeel met
RIEilKJE VELDHUIS, dr . van IJmke IJmkes Velc1huis en Riemkje IJmkes Veldhuiss
geb. Vrijdag 14 Jan. 1870 te O~p enhuizen en in 1921 overl . te Berndorf bij
J3rukt Dl. op Woendag 14 Sept • • Godsd . geen . Kinderen uit dit huwelijk ~
1. Auke, geb . 2..aterdag 14 ifov • . 1891 te Deersum , volgt Vk ;
2. Romkje, geb. Dinsdag 23 :i ei 189}te Deerswn , gehuwd met Gerrit Dei nema
te klooster Lidlum, ov erl . Donderdag 20 Nov. 1947 te Leeuwarden.
3. Riemke, geb. Donderdag 16 ~ug . 1894 te Deersum en ov erl. Zondag 14 Sept.
1913 te Eicholz bij Urfeld Dl. •
.~.• Imkje, geb . Zaterdag· 28 Dcc . l895 te Deersum, geh. met Andries Walsweer ?
woonachtig te ilirdum ;
5 . Teatslrn, tjeb. i.ïaandag 28 :F'cbr . 1898. te Deersum., geh. met H. Barion,
woonachti g te Bremen;
6. IJmko, geb . Vrijdag 15 Juni 1900 te Deersum, volgt V l ?
7 • J ohannes , geb . 10 Sopt . 1902 t o J)eersum., ongehuwd, woonachtig t e Nu ener;
( N. B. );
8 . Trijntje, , geb . Dondërdag 3 Dcc. 1903 te Deersum. Gehuwd met Ige W'a l swec.j.' 7
woonachtig te Hommerts ;
9. Anneke , geb . llaandag 30 Oct . 1905 te Deersum, Gehuwd met Jelle de Jong,
overleden Donderdag 6 Aug . 1931 te Bruhl Dl.,
10 , Gerben, geb . Zaterdag 10 Oot . 1908 te Borndorf Dl. volgt Vm ~
ll. Boukje, geb. Zaterdag· 2 Aug. 1913 te .Gicholz, gehuwd met Willem van der
Wel, woonachtig t e Rheinc Dl .
IVf. JELLE AUKES VLEER , zoon van Auke Joha nnes Vleer en Romkje Jacobs BaY~er.
Geb . Dinsdag 4 Juni 1878 t e Goingarijp en overl . 21 Jan. 1948 t e Leeuwarden.
Beroep Onderwijzer. Godsd . Doopsgezi nd . Gehuwd Donderdag 23 Sept . 1909 te
Stecmwijk met JACOBA ZILVERBERG. Kind.oren uit dit huwelijk ;
1. ;,lr . Auke Johannes, geb . Donderdag 21 December 1911 te Oude Bild tzijl ,
volgt Vn;
2. Si egfried Jacob , geb . 7ondag 31 Aug. 1913 te Oude Bildtzijl, volgt Vo ?
IVg. FOKKE ERRITS VLEER, zoon yan Errit Johannes Vleer en Jitsje Fokl::cs Dijkstra .
Geb . Donderdag 8 _.Iei 1873 t e Oosterhaul e . Beroep Veehouder. Godsd . Doopsgez.
Gehuwd Zaterdag 27 Juni 1901 te Sneek met lL.lAIKE 02PENHUIZEN, dr. van
Gatzc Oppenhuizen en Trijntje IJntema, geb, Woensdag 8 Fcbri 1871 t e Oosthem.
Gods d . Doopsgcz . Kinderen uit dit huwelijk~
1. Errit , gob . Zondag 13 April 1902 to Abbega, volgt Vp?
2. •.rrijntjc , geb. i-Iaandag 20 Juli 1903 t e Abbega , geh. Donderdag 22 Febr.
1940 met Sieberen de Suart van :;,:arsum, woonachtig te :Ja r ssum.
3. Ji t ske, geb . Maandag 21 Nov . 1910 to Terzool, geh. 25 :,Ici 1939 te •• , •• •
me t Si obe van der Ley t e Alrraa rijp, woonachtiG te Akmar ijp .
(wordt vervolgd)

Wi gle Vl ecr.
+ =
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Yn sté f an kaerten:
Mei blidens dogge wij tynge f an ' e berte f an us jonkje en bruorke
HENDR I K
H.Nijdam,
Roardh'hzum 9 30 Okt. 1 50
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Een overzicht van de Midlumer-tak van de Nijdam-stamboom ia thans compleet.
In tegenstelling met de Groninger-tak is deze staag zeer klein geworden en zijn
e~ zelfs in Friesland geen nakomelingen in mannelijke lijn meer te vinden. Deze
tak is echter wel belangrijk,omdat hierin het wapen ·Nijdam voorkwam in het jaar
1665. · Het is · echter nog .niet gelukt om de op deze wapenlepel vermeldd0 nakonelingen op te sporen, ondanks de · vele u~en dio hieraan besteed . zijn.
Tot .do Se . generatie zijn de gegevens door mij bijeen gebracht en .ik dank hierbij
speciaal de Heer D.D,Osinga te Leeuwarden, welke mij enige zeer goede aanwijzingen
gaf betr, · het .vinden van enkele acten in het Recht. archief van Wonseradeol,
betrokking hebbende op de 5e generatie. Van generatie 8 tot 13 is gebruik gemaakt
van de gegevens van ons familielid D.C.Nijdam, Hemonylaan 17 te Amsterdam wa~r
voor ik de Hee r D.C,Nijdam hartelijk dank zeg.
W.Tsj.Vlecr.
GENERATIE I.
Willem Wil~~~~ Oude en -~i-~E.k_]..{e~I?:e.!_tsd~
GENERATIE II.
Z~ Wil~-~~..!Ijjdam

, geb. ong. 1590. Go.huwd ong. 1615 met Lie_uwe Douwes.
Zjj woonden in 1640 te Greonterp, waar zij pachter waren va...1 plaats 3, Lieuwe
Douwes is overleden voor 1654 en zijn vrouw na dit jaar. In 1654 woont · deze te
liiidlum, Van hun is é6n zoon bekend en wel Douwe Licuw0s, volgt III.
GENERATIE III.
D?-~~?~Li~~~- . !tj~~

, geb. ong. 1620. Gehuwd ong. 1644 te Arum? met .~<>..~~~el
_A., dr. van Douwc Rienks en Houck Douwes Hoitinga te Arum. Zij kopen
op 30 April 1659 land en huis to Pingjum · van Marten Sjoerds. In 1665 voert
dit echtpaar het familiewapen Nijdam in een wapenlcpcl, tha1s eigendom van
ons familielid de Heer P.Y. van den Bosch te Lemmer. In 1654 tekent Douwo
Licuwes mot als handmerk. Kinderen uit dit hu·.rcljjk wa°J.·cn:
1. Liou~e, volgt IVa ;
2. Rienk, volgt TV b ~
3. Ruurd ?.
D~~~-e.s.

GENERATIE IV.

rv.a.

Lï cmwe Douw~.!_N~dan, geb. ong. 1645. Gehuwd ?
een ••••• Ydesdr. • Woont :n 1675 onder B01 s~. -~
de helft van een plaats te Bijeum onder An:m,
Kinderen:
1. Douwe, volgt Va;
2. Yde, volgt Vb.

met

n. N. ( ,r-" .....,.,..f'")Oa .,,J iJk
.~ l C...•• w
- 5enaar voor

IV. b . Rie_~ Do~~Nijdam, geb. ong. 1650. Gehuwd 1) Juni 1670 te Grouw met

Q_e,e}'tje Ids~_!;_s_ Nijda.m, dr . van Idsart Willem3 Njjdam en S.tbbel tie Claesdr.
gcborén o:; > füjdamstra.
Zij hertrouwde op 3 tee. 1689 te l~rouw met hir.
Annius Wygersma, Bysi tter van I daarderadeel. Geert je was tot. •• ".;: :.1 i::0.: terp woonachtig, alwaarRienk Douwes in 167u woonachtig wa3.
Kinderen :
1. Douwe, volgt Vc ;
2 • FS1~obbcleclelt1~1e· e,, ged. 11 Jan. 177 4 te h idlum volgt Vd ?
. 3.
vvlgt Ve.

- 103 GENERATIE V.
V a. Douwe Lieuwes Nijdam, geb. ong. 1668, overl. v~or 24 Jan. 1720 te Witmarsum.
Bero·è-p-:-bê)ë;:--Gè-:huwd I 8-9-1689 te Hartwerd met L;y:_s_l?_~_t_Jf.;tbes van Goutum.
Gehuwd II 27-11-1692 te Schettens met Baukje Doekles van Witmarsum. Gehuwd
III 26 - 5-1700 te Vli tmarsum met TJi_t_d_I:ö D-9~·.iC"(.}[b-itÎ.!1~• dr. van Douwe
Douwes Hoitinga en Houck Douwes van Bangema te Pingjum, overl. 15 Febr.
1708 te Schettens, oud · 33 jaar.
·
Douwe Lieuwes was in 1698 eig. voor 2/3 van de · helft van een boerderij
te Beijum onder Arum.
Kinderen :
1. Houkje, geb. 1700, overl, 6 ..Aug. 1731 te Schettens ;
2. Idtje, volgt VIa .
V b. R~__J.ie~~s N~dain. geb, ong. 1670. Gehuwd 30 Juni 1692 te Bolsward met
~~t~-~.!9:EEerts

11

J

van Rauwerd, woont in 1692 te Bolswarder Nieuwland en
in 1728 te Schalsum. In 1698 is hij Voor 1/3 eig. van de helft van de
plaats te Beijum onder Arum.
Itinderen :
1. Lieuwe, volgt VIb.
V c. Do~we Rienx Nijdam, ongehuwd, .woont in 1698 te Scharnegoutum en in 1721
te .L1idlum, wordt echter op 11 Mei 1721 te Wirdum op belijdenis gedoopt.
Was in 1698 mede-eigenaar van Nijdamstra.
V

d. Foockeltie Rienx Nijdam, ged. 11 Jan. 1674 te Midlum 1 Gehuwd 20 Juni 1697
t'ê\iTirdüllîÏn°ët-Jef.!.~br~~ wonende aldaar. Is in 1698 mede- eigen. van
Nijdamstra .
kinderen g
1. Trijntj e , ged. 4 Sept. 1698 t e Wirdum î
2. Rienk, ged , 29 Sept 1700 te 'Vir dum, volgt VIc.

V e. Sibb~...!.~.!.~ R~.~1:1.!__ Nijdam, . tweelingzuster van Foockeltie, ged. 11 Jan. 1674 te

"
~

u

Midlum , Gehuwd I 10 April 1698 te Grouw met Bonne Willems, weduwn. van
Hitje Obbes. Gehuwd II 7 Oot. 1708 te Grouw m~t.Ät~-·l!i}kos van Wirdum.
Gehuwd III 3 Sept. 1730 te Wirdum met .Frederik Gerbens aldaar.
Kind er en uit le huwelijk g
- ··- - 1. Hitj e, ged. 21 Maart 1701 te Grouw 7
Uit 2e huwelijk:
2. Uylke, ged. 29 Tuiei 1710 te Wirdum ?
3. Geertje, ged. 9 Dec. 1711 te Wi r dum;
4. Uylke, ged, 18 Sept. 1717 te Wirdum.
ZESDE GENERATIE.

VIa. Idtj e D9uwes Nijdam, geb. 1703 te Witmarsum. Gehuwd ••• met Siep__~Ij;__,~~-t_z_C?!l_,
Schoolmeester te Ried •
Kind er en :
1. Tjitske, ged. ·10 Nov. 1726 te Ried, overl. 10 Nov. 1727 aldaar ?
2. Jetze, geb. 3 Dec. 1736, god. 16 Doe. 1736 te Ri ed, volgt VIIa.
VIb. J:_:i.:._euwe Yd e_!? Nijdam, geb. te Bolswarder Nirmwland. Gehuwd I 17 Sopt. 1724 ~e
Bolsward met Poike Cornelis van Welsryp. Gehuwd II ?? met FPlke Boto$
Gehuwd III tussen 1653-:ï655me t Folke Cornelis. Is in 1738 paëh'të-:r-v"än de
boerderijen 5 cm 6 te Schalsum. HêeTf.TnYf44 b kinderen. I s van 1748- 1768
gebr. van plaats 51 Holprijp t e Tzum. Kinderen voor zover bekend ~
1, Cornelis, volgt VIIb i
2. Iote, ?olgt VIIc;
3. IJtjc, vol gt VIId î
4, Pijtje, god. 9 Mei 1771 te Tzum.
(wordt vervolgd)
0
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1-·· : ··-·- - - - - - . . .·- - - - - - - - - - - - - - - - ·

Bevallen van een Zoon E.NIJD.Al\i1-DE VRIES
K.S.NIJD.AM .en
! Sondel, 6 April 1878.
J .J .NIJHOUT,
·
r· --~--.- --- -·---· · --- - - - -· -- · '
die tevens hunn~n hartelijken 'd ank be- j., Bevallèn van eene Dochter E.NIJDAM:
tuigen voor de vele blijken van belang 1 VAN DER WAL9
Getrouwd:

~!:!~~ng0 b~u~~n1~~6~lijk ondervonden. ~~d~ga, .~~ N. '. - ~-~-.A~ri~~~;~s_._

.

j

:j Heden overleed tot onze diepe droefheid; ~~
; Heden overleed, na eene korte onge~
'.
1m onze geliefde Vader
steldheiQ.., onze waarde Vader e.n Groot-!~
WILLEM AUKES VLEER ~
.
·
vader HENDilIK HOITES NIJDAM, in den . '1' . in den ouderdom van 78 jaren,
'" ouderdom van ruim 82 jaren.
Uit aller naam:
' Grouw, 26 October 1876.
AUKEW.VLE!'ri;R.
1
H. NIJDAllá.
1 Oldeboorn, 24 .April 1878.
Hk. NIJDAIVï.
G·" NIJDAM.
1 VIJF EN TWINTIGJARIGE ECHTVEREENIGING
1
l~iiS3!!iiitJri!!M~Eai&:~lmit~-l@l~.iiii!~ii2!~~nli
VAN
·Tot onze diepe droefheid overleed heIJ. B. NIJD.Alvl en
,
T.A.SCHURENGA.
· den ons innig geliefd jongst Kind,
!
. ·AIGCE? nog geen anderhalf jaar oud.
~-.:~~ard, 27 April 1878.
---··-- 1
· 'Oldeboorn, 3 Januari 1878.
S. W. NIJDAM .
~r Bevallen van een MEISJE ANTJE T .TUINSTRA 1
~ Echtgenoot van IrENDRIK H. NIJD. .'Uld ,
A.J .BOTTEMA.
l!PHá"'!:WBBili!&iii~ilaëil&ieESEB~·I Grouw, 15 Mei 1878.
'

!

;1Heden

-~verl~ed,

.

I~

1,

#

"

l ~eni-~-=--~-~--a:_~emee~ ke~"!-_~!5::~-~~-·----- .

na langdurig lijden,
.
.~: in den ouderdom van 49 jaren, mijn ge- · ·
Getrouwd:
liefde ~chtgenoot en· onzer zes !eindeASSUERUS NIJDAM van Delft en
: ren zorgdragende Vàder HILLE CORNELIS
'
ANNA MENSEN
l
: .NIJD.AM. Met mij en mijne Kinderen, voor
,; ~oo v e rre deze de zwaarte van hun ver·· '' die tevens hartelijk dank zeggen, ook na.r, :1ies beseffen, betreuren zijne hoog be- ' mens de wederzijdsche betrekldngen, voor
r jaarde Moeder en liefhebbende Broeders 1 de vele bewijzen van deelneming bij hun
en Zus tere, diep zijn gemis.
· huwelijk ondervonden,
"
·
!
l'liWestermeer, 8 Januari 1878.
'. Deventer, 4 Juni 1878.
'
j
1 ···-- - - ---- · -·· ....- -.- - - - - -- "·- - - - - · - -··
,l;TJITSICE NIJDAM, geb. HOIJTEtvIA:
1
.
lrnnm.sgeving·.
.
.
\. ,;!..,
Een1ge
i He d en werd ons een zoon ge b oren.
\ ~"DS f !fil!!!-61M au *W IP!V Mtf= - . _.. Goingarijp, 4 Juni 1878 .
i Heden werd ons eene Dochter geboren.
A. VLEER .
.
l:~ . J. VLEER,
1• •
•
R.BA~R.. .
J .li'. DIJKSTHA,
1 Eem.ge en Algemeen e kenru..sg eving.
,!1
1·

il

~ Jo_:ir~~!eb~_:_!s7a._____

_ _ _1·-~-~~~i~-e~ ~a~ _e_e.n e

:· Beva11 en van eene Docht er "•
" NIJDA!r;1l{UIPER.
.
Bolsward, l April 1 a78 ,

l

Volstr~~-~- :..~~-~-e--~ennisg.~v·i-~g~---

_ -·- --··

DO~~TE~--;-, NIJDA11-- - - 1

J3ARTELS
L
d'
J · 1878
e euwar en, 17 . uni.
•
Al g emeene kennisgeving. .

·1

!

;

L:.::·~~--·~:-~.-~~-~~-:-:-:::...~~. :.'.~ •_
._:-.·_
-: .:.·:, ·~ ....;

ifij maken onze Groninger familieleden er op attent, dat in de advertentiecollectie 9
,•,relke hier gepubJ.iccerd wordt, pas omstr. 1900 ook advertentien van de Gr oninger
en ~elder ~~mi1ieleden worden aangetroffen,

. ~fP
f

·:'.,,

