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.H E T N IJ D .A M S T R A - B 0 E K. 

Begin dit jaar deden wij de familieleden en geïnteresseerden 
een folder toekomen waarin de verschijning van HET NIJDAMSTR.A
BODK werd aangekondigd. Het zou een boek worden van 450 pag. 
en de prijs kwam op f 17.-- à f 20,--. Als motief voor de ver
schijning van het boek werd opgegeven de dringende noodzake
lijkheid dat eindelijk na vele jaren het familieboek moest 
uitkomon en niet meer een tiental jaren gewacht kon worden, 
Tot grote telourstelling van het bestuur mochten slechts wei
nig intekeningen worden geboekt, waardoor het vanzelfsprekend, 
onmogelijk is dat er in deze richting ook maar iets tot stand 
kan komen. 

In de Bostuursvergadering van Zaterdag 15 October j.l. is 
daarom besloten een andere wog te bewandelen om toch binnen de 
tijd van drie jaren hot Nijdamstra-boek te kunnen uitgeven. 
BoslotGn Yvord: 

1 • DE NIJDál\ISTR.A TYNGE zal in do jaren 1956, 1957 on 1958 
slechts als nieuws- en mededelingenblad verschijnen. 

2, Naact dozo NIJDAl\ISTRA TYNGE in eenvoudige vorm, komt de 
verschijning van HET NIJDANJSTR.A-BOEK in vijf delen. Het 
abonnement op de Nijdamstra Tynge wordt met een geringe 
verhoging tevens een abonnement op het Nijdamstra-boek, 
Zonder TEGENBERICHT WORDT AANGENOMEN DAT MEN .ALS JlBONNE 
OP ilE: NIJllAMSTR.A TYNGE, OOK ABON}IE OP HET NIJDANiSTRA -
BOEK HORDT. 

Omtrent do inhoud en uitvoering van het Ni,jdamstra-boek. 

Do vijf delen van het NIJllAMSTRA-BOEK zullen omstreeks de vol· 
gende data verschijnen: DEEL I op 1 Maart 1956; DEEL II op \ 
1 November 1956; IJEEL III op 1 Mei 1957; IlEEL IV op 1 Januari 
1958; DEEL V op 1 September 1958. 
Elk deel zal 96 pagina's bevatten, worden ingenaaid en voorzien 
van een bedrukt omslag. Naar verkiezing kan men de vijf delen 
apart houden of na de verschijning van het vijfde deel gezamen
lijk (480 pag.) laten inbinden in luxe band, 

P0r d0el werden 10 foto•s opgenomen, terwijl tevens een tiental 
schetsen on hetzelfde aantal kaarten het boek zullen verfraaion 
Handtokoningen, afschriften van acten, signalementen enz. zul
len niot ontbreken, terwijl artikelen en merkwaardige bijzonder
heden hot gehoel zullen verrijken. In het vijfde deel zal oen 
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namenregister worden opgenomen, welk het geheel overzichtelijk 
maakt. 

Wat de genealogische zijde aangaat: de volledige stambomen worden 
er in afgedrukt, terwijl tevens tal van kwartierstaten zullen 
worden geplaatst. 

Het geheel wordt samengesteld door onze genealoog W.Tsj.Vleer, 
terwijl de redactie berust bij de voorzitter T. Nijdam te Leeuwar
den, penningmeester c. van der Schoot Azn. te Sneek (betr. de in
houd van de artikelen) en A. Vleer te Sneek (taal en stijl). 

Het boek wordt vervaardigd in diamant-cyclostyle druk en ui tge
geven door de Nijdamstra-Stichting. 

(_d prijs per deel bedraagt f 6.-- voo; intekenaren op het 
boekwerk (voor lid-abonné• s f 4.25 per half jaar zie medede
lingen van penningmeester.)Na de verschijning van het boek zul
len - voorzover nog voorradig - exemplaren verkrijgbaar zijn voor 
f 6.-- per stuk. 

Denkt U er vooral aan ook een Uvmr kinderen lid/abonné te maken, 
want het boek ·zal - eenmaal uitverkocht - nimmer meer verkrijg
baar zijn! 

Tenslotte wijzen wij er op dat het boek niet verkrijgbaar zal 
zijn en ook niet te bestellen is bij de boekhandel, doch alleen 
bij het secretariaat van de Nijdamstra Stichting of bij de be
stuursleden van de Stichting. 

Vóór in het eerste deel zullen de namen worden opgenomen van de 
lid/abonné•s en diegene die vóór 1 Januari 1956 op het Nijdamstra 
boek hebben ingetekend. 

Hopende dat alle donateurs, lid/abonné•s zullen worden, zien we 
r t belangstelling Uw medewerking in deze tegemoet, opdat wij U 
'·met 1 Maart a.s. het eerste deel kunnen doen toekomen. 

±+±+±+±+± 

Het bestuur van de 
Nijdamstra Stichting. 

HET NIJDJ\IV!STRA - BOEK, bekeken door de bril v.d. Penningmeester. 

Zoals U hierboven gelezen zult hebben, wordt de uitgave van het 
Nijdamstra-Boek dus een feit. 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling hierop afzonderlijk in 
te tekenen. 
Dit bracht echter voor vele leden financiele bezwaren mede. 
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Teneinde dus aan de wens van het merendeelonzer leden te vol
doen, moest naar andere wegen worden gezocht om te bewerkstel
ligen, dct ieder lid/abon.né in bezit van het zo begeerde boek
werk kwam, 
Het spreekt baast wel vanzelf, dat Uw penningmeester de finan
oiele oplossing moest brengen om dit mogelijk te maken. 
Dat hieraan extra uitgaven verbonden waren behoeft geen betoog, 
maar ook hiervoor werd een oplossing gevonden. 
Het b0ekvrerk verschijnt nu in 5 delen van elk 96 pagina's,ter
wijl de Nijdamstra Tynge U in eenvoudige vorm zal bereiken. 
Zoals U bekend, betaalt ieder lid/abonné f 3.50 per half jaar, 
Door nu dit bedragje met slechts enkele kvrartjes (zegge en 
scbrijve: DRIB) te verhogen, wordt U dus zonder veel extra ( 
kosten in bezit van dit boekwerk gesteld, waaruit U dus alles, 
wat. U be.treffende Uw familie wilt weten, kunt putten. 
Het brengen van de halfjaarlijkse bijdrage van f 3.50 op f 4.25 
zal voor U zeker geen enkel bezwaar opleveren, temeer daar de 
meesten Uwer door extra donaties in allerlei vorm reeds meer 
betalen. 
Do reeds overgemaakte gelden van de intekenar<m op het Nijdam
stra-Boek vmrden dus met ingang van 1 Januari a.s, in mindering 
gebracht van het te betal.en bedrag voor het komende jaar (jaren). 
Wokt nu de donateurs en nog geen leden op ook lid/abonné te wor
den, opdat ook zij automatisch in bezit van bovenvermeld boek
Ymrk komen, 
U weet het dus: U betaalt dus minima~l (.i!!olusief donatie) 
slechts f 4.25 per half jaar. 

Uw penningmeester. 

-=-=-=-=-

P U Z Z L E - R U B R I E K. 

Slechts óón goede oplossing mocht ik ontvangen op het tooh 
niet moeilijke diagonaal-raadsel, waarvan de opgave voorkwam 
in hot Se2tember-nummer. De meesten hadden blijkbaar moeite met 
de gevraagde "soort eend" en een ander woom voor "eerlijk en 
vlijtig" 
De oplossing luidt: 

! J.J d a m s t r A 
p IJ 1 s t a a ]; t 
o ÏÏ D e r s T e 1 
ve rAs_§.ing 
aansMeren 

(\. 
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o p p A s S e n d 
g e D a c h T i g 
rLJkskleRk 
1J::ijdamstrA 

De Heer W.Nijdam te Rauwerd, die deze juiste oplossing inzond, 
gaat dus met het uitgeloofde boekwerk strijken. Van harte geluk
gewenst met dit succes, Neef! 
Deze keer krijgt U een puzzle met verrassende effecten. Met zeer 
veel moei te heb ik een kruiswoord samengesteld, waarin elke let
ter vervangen is door een getal van twee cijfers. Nu is het de 
bedoeling dat U deze puzzle weer in de lettervorm terugbrengt. 
Op het eerste gezicht, lijkt dit vrij lastig, maar gaat U ermee 
bezig, dan valt het beslist mee. Het verrassende element in deze 

(_ .1zzle is, dat U woorden vindt, die U vanaf Uw prilste jeugd . 
heus niet vreemd in de oren klinken. Teneinde aan de symmetrie van 
de figuur te voldoen, heb ik op de derde regel (blokje 10) van een 
verbindingsteken(-) gebruik moeten maken, Hier volgt de opgave: 

('-. -

19 20 68 36! 19~\l\\\\\\\\52 43 23 11 11 ,1\\1\\W 11 84 84(l~l~l1~ 55 ~\\\\\\1\\44 68 11 52 83 \1111\\\\\
1 25,li \\\184 52 83 95 71 \\1'.1 
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Voor Uw oplossing behoeft U niet .de ·figuur over te tekenen. 
Gemakshalve kunt U volstaan het volgende lijstje in te vullen, 
voor zover de letters inderdaad voorkomen. 

En nu de prijzen: 

a = 
b = 

.. 
•• 

enz. 

1e prijs: Een paar gegarandeerde Friese Hardrijdersschaat
sen,, beschikbaar gesteld door onze neef G.H.Nijdam 
van Oranjewoud. 

2e prijs: Een boek,geschreven door W.H. van Eemlandt. 
3e prijs: :r':en boek· geschreven door W.H. van Eemland t. ( 

Eij meerdere goede oplossingen beslist het lot. 
Oplossingen vóór 15 Deoember.1955 in gesloten enveloppe te 
richten aan: c. van der Schoot Azn., Leeuwarderweg 63 te 
Sneek, 
Vermeldt steeds bij Uw inzending Uw privé-adres. 

Veel succes en een hoop werk voor 
c. van der Schoot Azn. 

-=-=-=-=-

Zo de Heere wil hopen wij met onze geliefde 
ouders L.H. W;rnia en_A, Wynia- Brouwer op 
20 November 1955 de dag te herdenken, dat zij 
voor 25 jaar in het huwelijk werden verbonden, 

Nel en Jan 
Corrie en Hans 
Dieni 
Foeke 

v. Muischenbroekstraat s7, 
Utrecht. 

11It kin nuver rinne yn 1 e wrl1ld11 

De 4e Juni j.l. trouwde te Haarlem Gerrit Vleer met Mejuf
frouw E, Tinkelenberg. Het merkwaardige van de huwelijksplech
tigheid, welke plaatsvond in de Burchtzaal van het Raadhuis te 
Haarlem, was, dat het huwelijk voltrokken werd door een achter
neef; Roelof Vleer, hoofdcommies ter secretarie te Haarlem. 
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De grootvaders van Gerrit en Roelof Vleer: Jacob Aukes en Johan
nes Aukes_"\lleer _hebben hun jongelingsjaren doorgebracht te Goinga
rijp op de boerderij van hun vader Auke Johannes Vleer. 
Dagelijks moesten de beide broers in roeiboot of praam naar de 
bûtlannen rondom de Goïngarijpster- en Langstaartenpoelen om te 
maaien, de hooioogst binnen te halen, het vee te verzorgen, 
Wie had ooit kunnen denken, dat hun kleinzoons elkander zouden 
ontmoeten in de imposante Burchtzaal van het oude Raadhuis te 
Haarlem, waarbij de één op een zo treffende en persoonlijke wijze 
het huwelijk voltrekken zou van de ander? 

-=-=-=-=-=-
( 

Van Neef A. Nijdam, Vindicatstraat 11 A te Groningen vernam 
ik o.a. het volgende verhaal: 

"Omstreeks de jare 1880 kwam boer A. Pieters van Haren ( Gr.), 
die met Jantje Nijdam getrouwd was op de Markt te Groningen, waar 
hij o.a. de veehandelaar H, Hemmes ontmoette • 

. Ook toentertijd speelde de borrel, evenals dat heden nog het 
geval is, een voorname rol bij de veehandel en beiden hadden zioh 
hier'),11n behoorlijk tego8d gedaan, toen Hemmes aan Pieters 25 lcoei
en in één hoop aanbood, zo, op het eerste gehoor, voor een fan
tastisch< lage prijs. Voor de eerste behoefde hij slechts een hal
ve cent te betalen, vooI· de tweede één cent, voor de derde twee 
cent, voor de vierde vier cent en zo vervolgens, De volgende koe 
kostte telkens het dubbele van de vorige, zodat Pieters prompt 
op dit aanbod inging en de koop nog eens met een stevige borrel 
besloot. 

Toen Pieters echter de volgende morgen weer tot zijn volle be
sef kwam en eens narekende, waarop hem deze veestapel kwam, bleek, 

( \t hij onmogelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen. 
· Behoudens de beschikbare contanten, heeft hij. nog zijn hele le
ven lang gratis veevoeder aan Hemmes moe ten afstaan om deze schuld 
vereffend te krijgen. -

-=-=-=-=-

VIST U OOK? IK WEL 1 

Het werkte even op mijn lachspieren, toen neef Wijnja in het Sep
tembernummer zijn bijdrage begon met: Vist U ook? 
Toen moest dit artikeltje uit de pen. 
Het zijn wel bijzondere geneugten, die van het vissen. 
Men verlaat het warme bed, als het nog donker is 1 scharrelt de 
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hengel, oen schepnet, het petje pieren, een stukje deeg bij 
elkaar. Bijna geen tijd kan er meer af, om je te wassen, on
geduldig loop je heen en weer, want de fantasie begint je par
ten te s.pelen, een reusaclitige brasem of een karJ?er, met woe
dende staartslagen in het.water slaande, tGrwijl je Jl1et het 
schepnet he13J,. voorzichtig nader komt. 
o, fantasie, wat ben je onmisbaar, anders was ik.in mijn bed 
gebleven. · · 
Even later doet de frisse morgenwind je al afkoelen. Je doet 
Yfat omvennig. 
Dan zet je je eindelijk aan de kant van het mooie viswater 
neer on ruikt geur van varens en bladeren, ( 
Plotseling heb je beet! 
Mot con reusachtige zwaai slinger je "het eerste ka tvisje 11

' 

in het gras. Je glimlacht alweer om je eigen verwachtingen. 
Maar weer proberen! 
Mot een ruk sleurde een of ander wezen de dobber naar de diep
te. De geringe weerstand bij het ophalen verzoent je reeds met 
het lot, als je even later weer een katvisje op de.wal haalt. 
Het water maakt je dromerig. 

-- -------- -----

Je ziet oens om je heen. Je hebt toch ook een krant meegenonBn; 
evcm lezonl 
Opeens zie je dat je beet hebt, tuk-tuk. 
Natuurlijk weer een kleintje. Maar dan bij het halen opeens 
het gevoel, alsof het snoer onwrikbaar vastzit! 
Dan komt het gevecht met een monster, een waterdier. 
Hij zat 8r stevig aan. Hij ging als een torpedo te keer.in het 
water, "Kalm aan, kalm aan mijn jongen, ontkomen doe je toch 
niet, vadertje!" 
Maar ach, hij ontkwam. 
Hij gaf een verschrikkelijke zwiepslag met Z1Jn staaxt en ver( 
dween met snoer en al, Dan ga je naar huis, Je komt de keuken 
binnen, daar is je vrouw. Nou? zegt ze, met een stem of ze ge
heel niets verwacht. Ik heb er twee, zeg je dan. 
Met een nonchalant gebaar werp je de twee visjes op tafel. 
Dan begin je te vertellen van het waterdier, dat monster, 
Hoe groot was die dan wel niet, vraagt ze ongelovig. 
"Zoiets" zeg je dan, en je. glooft het zelf op dat moment, 
Dan moet de vrouw de keuken uit. 
In de gang hoor je haax lachen. 

T, Nijdam. 
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VERGADERINGEN . 

.Amsterdam. 23 November 1955. 
ten huize van neef K. Nijdam, Nigellestraat 56 's avonds 
om 7!uur. Neef Vleer hoopt te spreken over het onderwerp: 
De Achtergrond van het genealogisch onderzoek en de Nijdam
stra-Stichting, 
U komt toch ook? 

's-Gravenhage, 24 November 1955. 
Gebouw "De Haard", Daguerrestraat 14 -16 Is avonds om s.15 

( uur, Neef Vleer hoopt ook daar te spreken over het onder
werp: De achtergrond van het genealogisch onderzoek en de 
Nijdamstra-Stichting. 

Groningen en Leeuwarden. 
In voorbereiding. 
U ontvangt t.z.t. een convocatie. 

Bezoek toch de vergaderingen, geachte neven en nichten. 
Belangrijke punten staan op de agenda o.m.: De derde familiedag 
op Hemelvaartsdag. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-

STENEN KIST GEVONDEN. 

Bij het delven van een graf op de begraafplaats te Boornbergum, 
stuitte men op een stenen voor;verp, wat bij nader onderzoek een 
stenen kist bleek te zijn. Men slaagde er niet in de kist geheel 
te voorsclrijn te halen. z 'drie delen is hij opgegraven, terwijl er ook nog een gedeelte 
bleef liggen. 
Deze kist is van rode zandsteen en is vermoedelijk uitgehouwen. 
Men heeft eerder een dergelijke kist ontdekt bij het Bleekerhûs 
te Drachten. Het voorwerp is afkomstig uit omstreeks 1100. 

-0-0-0-0-0...; 
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WAT U MISSCHIEN INTERESSEERT. 

Verschenen "De Rivierstreek" door 

Dr. T. Vink: wetenscbappeli,jk bodemonderzoek 

11 DE RIVIBRSTREEK " 

In sommige ontdekte hij opduikingeil van de pleistocene 
( = diluviale) ondergrond, die door dikke lagen klei en veen 
heen, al of niet de oppervlakte bereiken en in het eerste ( 
geval daar meters bovenuit knnnen steken. Zulke pleistocene 
zandheuvels noemt men donken, die men o.a. aantreft te Hille
gersberg, in de Krimpenerwaard (Bergambacht) en de 11.lblasser
waard (Brandwijk, Hoog-Blokland en Hoornaar). Vink ontdekte 
er in latere tijd ook nog in Oost-IJsselmonde en de Vijfhe
renlanden. 

Andere verheffingen spraken hem weer van oude (thans ver
lande) rivierlopen uit een ouder stadium van onze holocene 
(= alluviale) tijd. Hoevelen zullen zich herinneren, hoe hij 
na een eerste verkenning e.n een soms langdurig geoprek ergens 
achter in hun land of aan de rand van een sloot een boring 
aansloeg. Die vele gesprekken hadden ten doel aan de landge
bruikers als "kenners van onze bodem bij uitnemendheid" al de 
kennis omtrent hun land te ontfutselen. Met grote scherpzinnig
heid wist hij uit al.de Op deze manieren verkregen kennis - in 
latere jaren vooral.aangevuld met de talrijke diepere boringen, 
die voor allerlei kunstwerken in ons polderland werden.uitge
voerd - het doel, dat hij zich voor ogen stelde, te bereiken. 
Ili t doel was een zo volledig mogelijk beeld te ontwerpen van( 
de geschiedenis .van de Rijndel ta in het Westen van. ons land. -

De op deze wijze verkregen inzichten bleken van groot be
lang voor allen, die op enigerlei wijze, wetensohappelijk of 
practisch, met de bodem van West-Nederland te maken hebben. 
Zowel de Rijksgeologische Dienst als de Stichting voor Bodem
oartering te Wageningen gebruikten ze als grondslag voor hun 
onderzoekingen. Bij de aanleg van wegen en andere werken in ons 
polderland kon de meer gedetailleerde kennis van de ondergrond 
niet worden gemist. Talrijke schrijvers van E,T.J.- en andere 
rapporten hebben ze als uitgangspunt voor hun beschouwingen 
genomen. 
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RIJNTAKiiEH 

Het thans verschenen pcsthume werk van de schrijver, dr. T. 
Vink: "De rivierstreek", uitgegeven door Bosch &. Keuning te 
Baarn, geeft zowel· ruimtelijk als wetenschappelijk een belang
rijke uitbreiding. Bleef het gebied van exploratie in 1926 be
perkt tot de landschappen langs de Lek, thans strekt de auteur 
zijn onderzoek uit over het gehele gebied tussen de steden Tiel, 
Dordrecht, Rotterdam, Leiden, Muiden, Utrecht en Wijk-bij-Duur
stede. Kromme en Oude Rijn en Vecht worden thans volledig in het 
ndérzoek betrokken. Deze thans afgesloten en tot boezemwateren 

gedegradeerde '.i:-e'stwal;eren der vroeger veel grotere stromen wor
den door Vink weer in hun oude luister hersteld. Historici en 
geografen hebben ze namelijk vrijwel steeds zo beschouwd, dat ze 
nog in de Romeinse tijd als de voornaamste Rijntakken fungeerden. 
In de jongste tijd is er echter door niet-geografisch geschool
den beweerd, dat deze wateren slechts pseudo-rivieren zouden 
zijn, ontstaan uit veenplassen, Er zou dus nooit Rijnwater door 
gestroomd hebben, of hoogstens in tijden van zeer grote rivieraf
voeren. Dit op zeer losse gronden opgebouwde betoog kan geen 
stand houden tegen de zwaar gefundeerde bewijzen, die Vink aan
voert voor het zuiver fluviatiele karakter van de Oude Rijn. 
Deze is reeds sedert het pleistoceen als Rijnarm van betekenis 
met eertijds een breed estuarium, ter plaatse waar nu de oude 
stadskern van Leiden ligt. 

Als rivier heèft zij haar betekenis behouden tot in de tweede 
helft van de 9e eeuw. Haar achteruîtgang ving toen aan met de af
snoering van de (Kromme) Rijn te Dorestad door de bouw van een 
~everwal langs de rechteroever van-de inmiddels krachtiger ge-

( __ ,irden Nederrijn-Lek. Een normaal geval van sedimentatie van een 
laagvlakterivier. De daaropvolgende verarming, dichtslibbing en 
vorming van e!3n jong-duinlandschap in de riviermonl te Katwijk 
is al even logisch. 

Overgenomen uit "Trouw". 

-=-==-

-- -------- -----
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Het lied dat wij gezongen hebben op onze tweede familiedag 
te Bergen (N.H.) 

Wat wordt het, neef Nijdam, op onze derde familiedag? 
Wij rekenen op U. 

ONZE FAMILIEDAG! 

(wijze: In naam van Oranje enz.) 

tt Is feest voor Nijdamstra; de geel-rad~ vlag 
Zet nu onze harten in vlam: 

Wij komen tezamen op Hemelvaartsdag 
Als leden van d' aloude stam. 

Hier 7mrdt •t ideaal, waar Nijdamstra naar streeft: 
De eendracht van allen daadwerk•lijk beleefd. 

Zo wordt de familiedag één groot feest 
Het feest van de eenheid van geest. 

•t Zij Nijdam of Wynia, Nieuwdam of Vleer 
- De band zit hem niet in de naam -

Wij weten ons op zulk een dag altijd weer 
Ten nauwste verbonden tezaam. 

Wij voelen ons kind•ren van •t zelfde gezin 
En stemmen vol vuur met de samenzang in: 

Zo wordt de familiedag één groot feest 
Het feest van de eenheid van geest. 

Al heeft ons het lot uit elkander gevoerd, 
Naar iedere windstreek verspreid, 

Toch worden wij door één gedachte beroerd, 
Door één zelfde streven geleid. 

En mag er verschil zijn in rang of in stand 
Wij voelen dit niet door de stevige band. 

Zo wordt de familiedag één groot feest 
Het feest van de eenheid van geest. 

Wij komen vandaag hier in Bergen bijeen 
Uit menige streek van ons land. 

Wij trekken door bos en door duin samen heen, 
Genieten van zee en van strand. 

( 

( 
' 
1 
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Zo wordt in ontspanning de dag doorgebracht, 
Waarna een gezellige maaltijd ons wacht. 

Zo wordt de familiedag één groot feest 
Het feest van de eenheid van geest. 

En gaan wij aan •t eind van de dag weer uiteen, 
Een iedar naar d•eigene stee, 

Dan vre·ten w' ons allen tezamen toch Gén; 
Die zekerheid nemen wij mee. 

We hopen al weer op het volgende jaar, 
Dan komt heel Nijdamstra vast weer bij elkaar. 

Dan wordt de familiedag weer een feest, 
Een feest van de eenheid van geest! 

Sybaut Nijdam. 

-=-=-=-

N IJ D A M S T R A- D A G 1 9 5 6. 

Reeds nu liggen - in tegenstelling met vorige ja:een - de plan
nen klaar voor de Nijdamstra-dag 1956, welke wij hopen te hou
den op Hemelvaartsdag 18 (?) Mei. 

Deze familiedag wordt in Friesland gehouden en begint in 
Grouw om te eindigen in Leeuwarden. Het programma is geheel 
anders dan voorhoen, zodat er in alle opzichten weer iets 
nieuws gebracht zal worden. Indien mogelijk zal het volgende 

(_ programma gevolgd worden. 

We stellen voor de 11dag11 te beginnen 's morgens in Grouw, 
waar om half tien verzameld zal worden bi,j Nijdamstra State. 
Met een kort woord wordt de familiedag daar geopend. Om kwart 
voor tien gaat het naar de Ned. Hervormde Kerk te Grouw (met 
autobussen en fietsen) waar om kwart over tien een korte her
denkingsdienst begint door één van onze familieleden predikan
ten. Deze dienst zal omstreeks 11 uur eindigen. Om half twaalf 
gaan we weer uit Grouw vertrekken naar Nijdamstra State, waar 
golegenheid is tot bezichtiging en waar nog een woord gespro-
ken zal worden. · 

Vervolgens gaat het in autobussen naar een café-restaurant 
om koffie te gebruiken en de meegenomen boterhammen te nuttigen. 
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Om kwart vcor één hopen we hiermede gereed te zijn en een 
kwartier later zullen de autobussen aankomen bij de boerde
rij "de Vleerbosch" onder Boornbergum, de bakermat van de 
Vleerlen. Hier wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden ter 
gelegenheid dat juist 260 jaar geleden de stamvader Auke Wil
lems Vleer er het levenslicht aanschouwde. Nadat we daar wat 
rondgeneusd hebben, zullen om half twee de autobussen weer 
vertrekken om via Boornbergum, Beetsterzwaag, Drachten, Quatre 
Bras ·naar Leeuwarden te gaan, Aankomst ongeveer kwart over 
t.vee aan zaal de Jong, Lange Marktstraat 26. Diegene die niet 
in de gelegenheid waren om het eerste ge deel te van de dag mee 
te maken kunnen zich hier bij het gezelschap voegen, 

In zaal de Jong begint om half drie het gezellig samenzijn, 
afgewisseld met muziek, zang, spel en film, Omstreeks 7 uur 
wacht een warme eenpansmaaltijd en om 8 uur gaan de bussen 
weer huiswaarts. 

( 

Indien enigszins mogelijk zal er een bus van Den Haag via 
Amsterdam en Hoorn naar Grouw rijden en 1 s avonds weer terug. 
Vanaf Paterswolde en Groningen rijden er ook bussen, In Fries
land zelf worden vanaf Grouw bussen ingelast om ons via Beet
sterzvmag en .Drachten naar Leeuwarden te brengen. 

Er is getracht de kosten voor deze dag zo laag mogelijk te 
houden, zodat ieder familielid kan komen, Om de financiën be
hoeft niemand thuis te blijven, en het programma is van dien 
aard, dat we in staat zullen zijn om de vorige familiedag op 
Nijdamstra State te vergeten, Paterswolde en Bergen te over
treffen. 

-=-::::-=-=-=-=-

UIT DE OUDE DOOS 1 9 0 0 

Geboren: 

GOFU:UT 
Zoon van H. NIJDAM en 

A. NIJDAM-Anema, 

Nijemirdum ( Gaasterland), 
25 Maart 1900 

Den 16 Mei a.s. hopen onze ge
liefde Oom en Tante 

JAN NIJDAM 
en 

GRIETJE MINNE!V!A 

hunne 12i-jarige echtvereeni
ging 

te gedenken, 
Leeuwarden,-Mei 1900 

Uit naam van 1 
C, STORJ\IBR, Grouw. 

---------·~··-·-· --~"-·•~'"" __ , ____ "_. ___ _ 
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1 Heden o::rl:ed na een kortstondig".' onge- IJ 
- steldhe1a, in den ouderdom van ruim 64 ! 

' jaren, onze geliefde Euhtgenoote Moeder ,-
en Behuwdmoeder. _ 

SIE:BERGJEN TJEERDS POSTHUl\l!US, 

na eene echtvareeniging van ruim 
ren. 1 Grouw, 20 Juli 1900 

I
B T.W. Vleer, 
" W.T. Vleer, 
• K.I. Vleer-Jongsrna. 

35 ja-

li Algemene Kennisgeving. 

JL-.äiQ,SCMl~ll!iiSL J; l!alltG~iFiliiii:-·n11l'M'1i'l'liiii'.l!W'iliiiOjjijjiïi:iii1lii"j;;'ilfJ. 

:1 9 0 1 

Geboren IETSE, Zoon van 

WILLEM Tj • VLEER en 
KL.AARTJE I. JONGSM&, 

Grouw, 8 Februari 1901. 

Zoo de Heere Ydl hopen onze 
geliefde Ouders 

AUKE T. NIJDAM 
en 

BOTTJE B, NIJDM/i 
den 16 Mei 1901 

hunne 

55-JARIGE ECHTVEREENIGING 
te gedenken. _ 

Tjerkwerd, Mei 1901 
Uit naam der Kinderen. 

40-jarige ECHTVERCENIGING 
van 

WILLEM B. NIJDAM 
en 

TRIJNTJE B. BAKKER. 

Spannum, l Mei 1901. 
Hunne Kinderen en Be

huwdkinderen. 

Geboren SIJBREN, Zoon van 

RUURD NIJDMI! en 
ANTJE FEENSTRA 

Warga, 30 Mei 1901, 
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Hoden overleed tot onze groote droefheid Ï 
na een langdurig doch hoogst geduldig lij- ~ 
den, mijn geliefde Echtgenoot ~Î 

1 9 0 2 

JOHANNES ERRITS VLE.ER, 

in den ouderdom van 30 Jaren en 7 maanden, 
na eene gelukkige echtvereniging van ruim 
5 jaren. 

Diep betreurd door mij en wederzijdse Ou
ders, Broeders en Zusters. 

Abbega, 31 Augustus 1901. 
Wed. Joh.E. Vleer-Windt. 

Konnisgeving aan Familie, Vrienden en 
Bekenden. 

~------------·-------------

Getrouwd' 
CORNELIS NIJDJ\M en 
PETRONELLA van KLEEF, 

die, mede namens hunne Familie, hartelijk 
bedanken voor de vele bewijzen van belang
stelling, bij hun huwelijk ondervor<len. 

Antwerpen, ) 
Zwolle, ) 5 November 1 901 • 

Bevallen van eenen Zoon 25-JARIGE ECHTVEREENIGING 

M. VLEER-OPPENHUIZEN. van 
HENDRIK H. NIJDAM 

Abbegasterhelling, en 
13 April 1902. ANTJE T. TUINSTRA. 

1pe!!llMMlll!l!~·-·.',','11!ii!l\WilJ. Grouw, 21 April 1902. 
'Heden overleed te St. Anna- Uit naam der Kinderen. land (Zeel.) onze geliefde 
!Zuster en Behuwdzuster 
1 AALTJE NIJJJAlll, Bevallen van eene Doch tor 
lin den ouderdom van 42 jaar G. NIJJJAM-Sienema. 
Echtgenoote van den Heer Grouw, 17 September 1902. 
S 9M" van den Bel. 

1 
1Loeuward3n,17 Sept.1902. 
Uit .~:S..-1:~2!'.l~..:,!;!,;jda~~~, ·------·-·· 

' 

i 
' 
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1 
Heden overleed, voorzien van de H.H. ri_

1

._.

1
i. 

Sacramenten der stervenden, onze ge- Il 
liefde Vader, Behuwd- en Grootvader 
MARCELLUS ALBERTUS OOSTERBAAN, laatst 

i 
Weduwnaar van Grietje Hendriks Nijdam, 
in den ouderdom van 65 jaren. 

Bolsward, 6 ]\/[ei 1902. 
R.A, v,d, WERF-Oosterbaan, 
H.E. v,d, WERF. 
J.S. v.d. WERF-Oosterbaan. 
D.H. v.d. WERF. 

-- 1 

~· v.d. OEVER~Ocsterbaan. 

1
_. 

H.J, v.d. OEVER. c 
Hl!:NDR. D. OOSTERBilN, 11'~ 
AGATHA OOSTElRBAAN. $ 

.~'i)'~~D!m'1~P--·-~i•~~=~~~:~,!.,,~ ... ~J. 

Niet 9 maar Zondag 10 IVlei hopen -i ;::;=~~.~:::·~e:d ::-"-"'"1 
onze geliefde Ouders onze diepe droefheid onze waar-~ 

1 de Echtgenoot en Vader fi GERRIT H. NIJD.AM 
en 

RUURTJE de JONG 
1 SIJ:BREN WILLE1'1S ITIJJ).!iM, p 

hunne 40-jarige echtvereeniging en 3 maanden, na juist eene ' l 
in den ouderdom van 61 jaren 1 

te gedenken, eohtvereeniging van 30 jaren, P. 
IJlst, 6 IVlei 1903. Hevig en zeer droevig was zijn d 
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- 1 lijden. ·i 

en Kleinkinderen. 1 Oldeboorn, 21 IVlei 1903. _ 
1 A.J. BOTrEIVlA, ~ '"""" _...... =---··-·-"·-".~"-----··---1 "'ed S "" N< 'd ;; :i!l' " _____ ," ___ ...._.""'..,_-,..,", VV1 • .vv.- ..1..J afil? ~ 

~=~e~:~~~a':~~l~=~u~~v~~:c~!~ " __ ,..."_":;,~,;r!,~;J!~-•""J 
bijn alhier, 1 Heden overleed onze waarde Q 

. IEchtgenoot, Vader, Behuwd- en Ü 
PIETER BO'l'ES NIJJ).AJ\ll, 1 Grootvader 6

1 in den ouderdom van ruim 80 ja- Î HOITE H, NIJJ).!iM, -
ren. ,. in den ouderdom .van 80 jaren n 

Oubaard, 22 September 1903. en 6 maanden, fi 
De Ouratoren, -

Irnsum, 24 Augustus 1903. ~ 
Sj .s • HEEG, 1 Uit aller naam, t 
IJ .B • NIJD.!iM. 1 Wed, H. NIJD.AM-Spijkstra. j 

1 Eenige kennisgeving aan Familie 1 
~ en Be kenden. ~ 
,", "'''·'G.:.14'1(~1~ .• ,L..,,t.:t,..•".~,.," ~·-"''·"·'·•··,,"~-··lili'iN.\0',rr~•1~~Jl"":''lffl,~~:m<r~t···'"''*-'''''m',~'-··'•" ""-~1::::,.",_ ... ,W,.ii)i,_,"L ··••· '""'~~5';!,ti'i,t,,;,..,,.,".~:;:-~~;r;m,:1m~~P.' 
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Geboren PIER, Zoon van 

H.C, Nijdam Pzn. en 
T .J. Musch. 

Wolvega, 30 September 1903. 

OPROEPING VAN ERFGENAl\llEN. 

Zij, die meenen door de Wet te worden opgeroepen tot de na
latenschap van PIETER BOTES NIJ1lAM, die den 16 Februari 1823 
werd geboren te Hartwerd en den 22 September 1903 is overle
den te Cubaard, worden verzocht zich Zaterdag 12 Deuember 
a,s,, des middags 12 uur, aan te melden bij den cndergetea
kende 1 in het Café HAANSTRA te Sneek. De genoemde erflater 
heeft geene kinderen en afstammelingen, geene ouders en geene 
broeders en zusters of kinderen en afstammelingen daarvan na
gelaten. 
Zijne ouders waren BOTE IJIBS NIJDl\J'.I, overleden te Cubaard 
den 4 Maart 1835, en LIJSBETH WIBBES JONKlV!ANS, overleden al
daar den 11 November 1861 • 
Zij, die zich reeds aangemeld hebben, behoeven dit niet op
nieuw te doen. 

H. FENNEMA, Notaris te Sneek, 

-=-=-=-=-=-

0 NS VOORGESLACHT I N 

HET DUISTER VAN HE T VERLEDEN. 

Waar begint ons voorgeslacht. Waar begint onze familiegesohie1-
denis? In de regel nemen wij daarvoor het tijdstip, dat onze \_. 
voorouders voor het eerst uit de duisternis van middeleeuwen 
en renaissance te voorschijn treden in de archivalia, Ja, wij 
kennen dan hun namen, wij leren iets kennen van hun leven, Dat 
is allemaal nog maar bitter weinig. Maar hebben we een beetje 
meer geluk, dan vinden we over hun voorspoed en tegenslag, Wij 
leren hen kennen in hun werk, in de kerk, bij huwelijk en doop. 
Een enkele keer zelfs lezen we van een boedelinventaris en dan 
is het of we terecht komen in de woning van die voorvader, Het 
is heel wat, dit alles. Ons voorgeslacht staat op papier, wan
neer we na eindeloos zoeken alles bij stukjes en brokjes aan 
elkaar gepast hebben.Het is heerlijk zo te werken en te snuffe-
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len, steeds maar verder en verder, Steeds maar di~hter bij het 
begin, bij het ontstaan van het geslacht. Doch ook vóór de tijd 
dat de archivalia tot ons spreken bestonden onze voorouders, en
kel wij kunnen ze dan niet meer onderscheiden. Zij komen niet 
meer tot ons met hun naam en bezit, doch z.ij zijn er wel. Wij 
kunnen ze niet terugvinden in de nacht van de ndddeleeuwen. Een 
heel enkele keer tr.eedt op een helder plekje nog iets te voor
schijn, doch hun naam en persoon zijn dan zo vaag dat wij hen 
niet meer kunnen aansluiten bij het levende geheel dat wij de 
stamboom noemen. 
Onze stam gaat dan op in ons volk. Van onze stam i.s niets meer r 'rnnd' maar van ons volk, waartoe onze stam behoort en waarin 
ouze voorouders leefden, nog wel. En eens komt dan de tijd dat 
onze stam overgaat in de wortel van de volksboom en wij kunnen 
spreken van Friese stam, inplaats van het Friese volk. 
Dan zien wij dat uit een familie een stam gegroeid is en uit 
die stam een volk. Zo is de ontwikkeling van ons voorgeslacht 
en zo kunnen wij ook de geschiedenis van ons voorgeslacht voort
zetten. 
Wij kunnen dat. Doch hebben wij wel de zekerheid dat wij voort
gekomen zijn uit de stam, die zich ong. 200 jaar v. Chr. in Wes.:. 
tergo vestigde, waarvan de terpen spreken en waarover Caesar 
schreef? Is het wel de moei te om deze geschiedenis na te gaan, 
terwijl onze Bet-Overgrootoud-Stamvader misschien ergens anders 
in Europa woonde? Ook dan, wanneer dit het geval mooht zijn, dan 
nog zal de meerderheid van dG kwartieren van Willem Willems de 
Oude uit 1600 wortelen in dG oude stam en zal zijn leven een le
ven geweest zijn waarin stroomde bet bloed van de oude Friese 
stam. 
Is er veel kans dat onze rechtstreekse voorvader in mannelijke 
\ n van elders kv'ifam en geen Fries was? De kans is klein, voor
zóver het de late middGleeuwen betreft, want de immigratie op 
het Friese platteland was tussen 900 - 1500 uiterst gering. Bo
ve.ndien werden immigranten in die tijd nog zomaar geen eigenerfde 
boer, do oh waren het me est handwerkslieden, schippers en vluchte
lingen zonder enig bezit. 
De grootste immigraties in Friesland hebben plaats gevonden in 
de Noormannentijd (830-870), de Frankentijd (732-800) en de ja
ren van 400-600 toen de vestiging en doortocht van Angelen en 
Saksen plaats vond" 
De Noormannen hebben geen zichtbare sporen achtergelaten, Hun 
gestalte en cultuur was van hetzelfde Noordse mensensoort als de 
Friese. 

(wordt vervolgd,) 
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Bestuur: T,Nijdam, Coorhhertstraat 12, Leeuwarden, tel,05100-
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weg 63, Sneek, tel. 05150-3028, penningmeester; W.Tsj.Vleer 
"Op Honk", Hardegarijp, tel, 05110-435, vice-voorz.; Mevr. 
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plein 22. te Heerenveen, leden. · 
Postreke1üng 6 2 6 7 2 4 t.n.v. de Penningmeester Nijdamstra 
Stiohtinb te Sneek. 

Ihhouds-opgave: 
( 

Het Nijdamstra-boek. door het bestuur. 

Het NijdawEtra-boek bekeken door de 
bril van de Penningmeester. 

Puzzle rubriek . 

Familienieuws 

Vist U ook - ik wal 

Vergaderingen 

Wat U misschien interesseert 

Onze Familiedag 

Nijdamstrad.ag 

Ons voorgeslacht in het duister 
van het verleden. 

door C.v.d.Schoot 

door T, Nijdam 

Redactie: Coornhertstraat 12, Leeuwarden, 
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