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- 46 Enkele weken geleden schreef ik een ~rtikeltje over vakantie en wat we daarin voor de Stichting konden doen.
Nu iets over het winte:rwerk.
Immers de dagen worden al aanmerkelijk korter, de avonden
daarentegen langer. Daarbij zijn de avonden dikwijls koel en
koud, zodat de kachel er weer bij moet.
Als het dan zover is, dan beginnen we te denken aan vergaderingen etc., m.a.w. aan de opbouw en uitbouw van onze familievereniging.
Heelwat is tot stand gekomen, maar we zijn er nog niet.
Voor allen is er werk .aan de winkel.
Nu ik hier zo zit te schrijven, waait het hard. En juist
harde wind kan zo heerlijk inspireren. In het algemeen hou- (
den de mensen niet van harde wind. Maar de samenleving zou
niet mogelijk zijn, indien niet de vergiftige dampen door de
wind werden meegevoerd.
Ook in het verenigingsleven moet steeds weer een frisse
wind waaien. Zoals de wind de snelle verplaatsing is van de
dampkringlucht van een gebied van hoge naar een lagere luchtdruk, zo moet ook de wind.waaien in- en door het verenigingsleven. De winden worden naar hun kracht of snelheid verdeeld
in 12 klassen volgens de schaal van Beaufort, in 1808 opgesteld door de Engelse admiraal Sir Francis Beaufort. De wind
bestaat dus uit snelheid en kracht.
Snelheid en kracht moeten ook in het verenigingsleven tot
uitdrukking komen, moeten aanwezig zijn.
Een krachtige Nijdamstra-Stichting waar de besluiten snel
worden genomen volgens de schaal "lhjdamstra waardig". Dan
kan het niet uitblijven of de windsnelheid is spoedig 12, en
12 is ORKAAH d.w.z. een windsnelheid van meer dan 120 km per
uur. Mag ik de windsnelheid even opgeven naar de schaal van
Nijdamstra?
(
0 =windstil.
1 = in Nijdrunstra ZlJn we één.
2 = elkander helpen waar het mogelijk is.
3 = studie over het voorgeslacht behartigen.
4 = medewerken aan de opbouw der stichting.
5 = familieleden die nog geen donateur zijn, bezoeken.
6 = getrouw komen ter vergadering.
7 = onderlinge band verstevigen door .het beleggen van gezellige avondjes.
·
8 = medewerken om de 11 Tynge 11 werkelijk tot een familieblad
te maken.
9 = wensen kenbaar te maken bij het bestuur.

- 47 10 =uitgaven van het familieboek mogelijk te maken.
11 = familie-reuriie.
12 = orkaano
De Voorzitter.

-=-=-=-=-=H.ALFJ .A.ARLIJKSE BIJDRAGE
---------------------~

Voorzover nog geen betaling over het tweede halfjaar· 1956
plaats vond, bestaat nog gelegenheid dit vóór 1 November a, s.
uit eigen beweging te doen op postrekening 62. 67. 24 van penningm, 11Nijdams.tra Stichting" te Sneek (f.4,25 per halfjaar).
Na genoemde datum hoop ik gelegenheid te hebben postgiro( Ni tanties ui.t. te schrijven.
:. Bespaart U mij dit onnodig werk.
:. U bespaart zelf :!:2 et incassokosten!!!
~
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Hartelijk dank voor deze medewerking.
C. van der Schoot ·.Azn.
penningmeester "Nijdar,1stra
Sti ch ting 11 •

-=-=-=?-=-=PUZZLE-RUBRIEK
Over de naamgeving van de boerderij van onze neef H.Tj.Nijdam te Marknesse (N.O.P.) hoo.p ik in het volgend nummer terug
te komen.
Thans zet ik U een invulraadsel voor, waarvan de eerste
( '.etter van de gevonden woorden iran boven naar beneden gelezen,
een spreekwoord weergeeft.
·De in te vullen woorden (van hoogstens·· 4 letters) vormen
één woord met die van de 1e en 2e rij.
(bijv. gegeven: PAK " •• VLIJT. Gevonden woord • huis
van pakhuis en huisvlijt).
Voor de goede oplossingen worden wederom drie prijzen beschikbaar gesteld, t.w. 1 handstempel met familiewapen en 2
boekenprijzen van s. Carmiggelt.
Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
Bij Uw oplossing niet alleen het spreekwoord, doch tevens
de gevonden woorden vennelden.
Op de volgende bladzÏjde volgt dan. de opgave :
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BLOEM """" BLOEM
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Een en ander zie ik gaarne vóór 15 December
in gesloten enveloppen van U tegemoet.
Vergeet niet bij Uw inzending Uw adres te vermelden.
Veel succes toegewenst I

De puzzle-redacteur:
C. van der Schoot Azn.
Leeuwarde~~eg 63, Sneek.
-::;:::-:::-::;:-:-=-

STIJLVOL
STIJLLOOS
------------------------------------De Utrechtse Jaarbeurs ligt weer achter ons. Veel was er
te zien, veel er te leren. De mens heeft op alles wat gevon- (
den.
Wat aangegeven werd als stijlvol, was m.i. niet altijd
stijlvol, en wat als stijlloos aan de kant stond, was m.i.
niet altijd stijlloos.
Een dressoir (of was het geen dressoir) had meer van een
doodkist op schragen (vergeef me deze uitdrukking) dan op
een dressoir, hoewel het als stijlvol werd aangegeven.
Over smaak valt echter niet te twisten.
Maar de woorden stijlvol en stijlloos houden hun diepe
betekenis,
De op Hemelvaartsdag gehouden familiedag was stijlvol.

1
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(

Natuurlijk had deze of gene dit of dat graag iets anders gezien. Het was echter stijlvol in zijn diepe betekenis. Niet
een mode stijl, die is maar van korte duur, maar een stijl
voor alle Nijdamstra 1 s.
Laat ons trachten die sti.jl te behouden, Natuurlijk, daar
moet nog wat ges.chaafd, daar nog wat gewijzigd, daar nog wat
gepolijst worden.
Deze stijlvolle dag is op de film vastgelegd. De film is
prachtig geslaagd.
Wij hopen deze film ·o"'p onze vergaderingen te draaien en
wel in de maand November te Amsterdam
Den Haag
Groningen
Le euil\farden"

Hiervoor is Uw medewerking nodig, Immers deze heeft de gave
van schaven, gene van polijsten en U van· e o o " .
U is toch een Nijdamstra !!
Wat moeten we nu doen in deze plaatsen?
Zo spoedig mogelijk het contact met me opnemen, over de
avond, zaal etc,
Trachten toezegging te krijgen voor een projector om die te
mogen gebruiken of zo nodig te huren. Een vriend of kennis
heeft er misschien wel één.
Stijlvol moet de avond worden, want stijlloos is geen stijl.
Stijlloos zou zijn als men zich·niet ging inspannen om mede te
werken en te bevorderen, dat deze vergaderingen slaagden.
Laat het zó vol worden als op de jaarbeurs.
Besturen en leden, wees actief !
Ik wacht op U ! ! !
De Voorzitter,

-=-=-=-=-=FAMILIE

- -BERICHTEN
..... - - - ··..;,.

ACADEMISCHE EXl\Jli[ENS :
1\Jli[STERDl\Jli[, V.U. 10 juli - Middelbar.e akte paedagogiek M.O. A:
C. Nijdam, Alphen a,d,Rijn.
"Een school zonder zitten blijven" is de titel van een bij N.
Samsam te Alphen a.d.Rijn en onder redactie van de heer S,J,Nijdam verschenen brochure. Hierin wordt een werkwijze voor progressief klassikaal-individueel onderwijs geboden: op praktische leest geschoeide voorlichting over een wel heel actueel
vraagstuk,
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Ten huize harer oudste dochter is in Jezus ontslapen,·
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
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HOTSCHE WIJNIA
sedert 29· april 1 29 weduwe van Jan Miedema, in de auderdom van 86 jaar.
P( salm 68) '10 (ber.)
Marssum' ZijlsterNeg 324,
Rutten N.o.P. g
T.de Jong-][Jiedema
Il..v.d.:Serg-Miedema
Tj"de Jongo
P"v.d"Berg"
Marssum: R.lltliedema
Nunspeet· S Miedema
F.Miedema-Sikma.
Klein- en achterkleinkinHarlingen' W.Miedema
deren.
A.Miedema-Wi ts.
Marssum' A.de Jong-1\tliedema Nunspeet, 6 okt.1956.
R.de Jong.
EperNeg 30.
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INGE:SORG MARJO
do·chter vang
J .TJ;i.. Douma
I.Tj.Douma-Nijdarn.

---··- __ Le:_~vrarden'__~~~-10:::_' 56.
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DAGBLADEN
Leek, 8 Sept. 1 56.

~~~gQg~~~-~~gE~~2~_Qg~~2~~~~g-~~~~·
Sinds zaterdagmiddag hebben ook de Hazenbergs een familievereniging, gesticht door ruim tweehonderd dragers
yan deze naam, die voor dit doel uit alle delen van het
land naar Leek waren gekomen, het plaatsje in de provincie
Groningen, dat de bakermat van, hun geslacht moet zijn.
Hoe groot de belangstelling voor de historie van het
geslacht Hazenbe.rg is, bleek wel uit het· feit, dat er zelfs
een familie. uit Madeira voor deze eerste familiereünié·naar ·
Leek was gekomen en voorts ook wel uit de omstandigheid,
dat tal van "oudjes" de reis naar het Groningse Westerkwartier hadden ondernomen,

-

- 51 De oudste onder de dames was mevrouw de wed. HazenbergMeerman uit Dedemsvaart (83 jaar). De heer Willem Wiebe Hazenberg uit .Leek (79) was de oudste mannelijke reünist.
·-De gcmealoog W .Tsj·.Vleer uit Hardegarijp l).ee:ft de Hazenbergs
tal van·wetenswaardigheden uit.de historie van hun geslacht
verteld •. De geschiedenis grijpt, voor zover bekend, te=g naar
een zekere Berend Hazenberg, die omstreeks 1620 in Leek leefde.
Het :familiewapen, dat ontwo.rpen i.s door mr.dr, J .Hazen berg
uit Wassenaar, sam-en . met de heer_ VJ..eer en
dfl
.archivaris te Groningen, kon de goedkeuring van alle Hazenbergs
wegdragen. Natuurlijk prijken op dit wapen een haas en een
( erg!
__ _
Bolsward, 12 Oot, •56.
WEDIJVER TUSSEN HOUCKEl\/IA' S KINDSKINDEREN TE BOLSWARD

----Inzet

_____________ _____

,
: Twee studiebeurzen

In de zaal wedijverden achtentwintig van ziJn nakomelingen
om twee studiebeurzen. Er was het geluid van nadrukkelijk voorzichtige voetstappen en het gedempte praten van surveillanteng
Examens:feer. Wat zou Al tger Douwesz, die al in 1478 zij') testament maakte, gezegd hebben als hij had gezien hoe zijn 1'wil 11
door de eeuwen een nieuwe uitleg had gekregen.
Wànt het is over het algemeen niet de opzet geweest van Douwesz. en zijn vrome tijdgenoten om met hun eigendommen de wetenschap vooruit te helpen. De stichters van de oudste Friese lenen wilden dat er missen gelezen werden voor "hun lieve ziele
en al hun lieve vrienden ziele.mede".
Daarom kochten zij zich met hun geld. en goed het recht een
C_Jrie.ster aan de bisschop ·voor te stellen. Maar dat Stavenga's
en Feenstra's, Holwerda-'s en Hoekstra 1 s op· hun kosten nog eens
biologie o:f economie zouden studeren kwam bij hep niet op. Zij
waren slechts beducht, dat zij o:f hun geslaghte Óodt· vertoornt
hadden in enige tydelyke saken,
Er was een reformatie voor nodig om .te maken dat niet kinderen en swageren telkenmale een 11 goed man ten alle. tij_den zouden kiesen 11 om hun zieleheil te verzekeren, maar dat achtentwintig jongelu,i in. "De Doele 11 hun geest. zouden vermoeien met algebra en Engels.
Bij het Houokamaleen mag elke afstammeling meedingen. Allee.n is het wel eens moeilijk de afstamming aan te tonen, Het

- 52 is overigens voldoende te bewijzen, dat vroeger al eens een
grootvader tot h.et examen is toegelaten. En sommige gegadigden kunnen hun afstamming tot Douwesz zelf op een briefje ge•
ven. Dat komt omdat men in Friesland vaak zeer zorgvuldig
de (oni deze en andere redenen) waardevolle doopregisters
heeft bewaard.
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Den 7 lVIay 1719 betaelt aän Idsert B. Nijdam Ontvanger
Irnsum.de summa van drie ent vijftig Cgld ses stuivers en
twee penningen ter saecke een jaar sohattinge en deels Costen
janniarij en ·Îebruarij 1719 verschenen heut specificatie en
quitantie met n~ 30 .dus
53 - 6 - 2.
Den 29 Sept. 1719 bet.aan de Ontvanger ,J ,B. Nijdam de summa
van drie Car.gld. wegens schoorsteengeld van Meester Douwe
Clases.
·Den 19 May 1715 bet. aan J.B. Nidam de summa van 41 Car.gld.
16' st •. 6 pen. ter sake een jaar schattinge en deels oosten
!'OO van het Waaghuis als andersins january en february 1715
_verschenen alsmede een jaar schoorsteengeld voor Meester
Douwe Clasen lVIay 1715 verschenen.
Den 10 Dec, 1716 betaalt aen Theunis Ketelaar voor het
lappen van de haart op de toorn 12 stuivers,
Den 20 febr. 1716 aan Ale' Bijsjager gegeven om een swangere
vrouw af te kopen, 1 (car.gld.) 7 (st,) 8 (penn.),

(

Den 7 Dec. 1718 Bet. aan Foppe Pyters 0 - 15 - 0 wegen Logys
van -twee soldaten.
Den 29 lVIay 1719 bet. aan de Ontvanger I. Nidam de somma van
twee Car,gld, sestien St. te-r sake dijkskosten gevallen over
de dijken,
29 lV!ay bet. aan Ontvanger I.B. Nijdam drie Car.gld. wegen
schoorsteengeld mr. Klases.
Den 28 Sept. 1713 bet. aan Ytje Pyters de summa van agt
Car.gld. ter saecke een jaar puijster treden en honden te jagen uit de kerck. Alderheiligen 1713.
· 8 Óar.gld •

•

\

- 53 Den 9 Dec. 1721 beto aan Idsert Bctes Nidam, ontvanger van
den dorp Eernsum de Somma van Vier en vijftig Car.gld. agt St.
en ses penn. wegens Een jaar Schattinge en deels Kosten met
Maart en April 1720 Beginnende en met January en Febr. 1721
synde verschenen van de Kerke La.~den tot Eernsum Ordinares
alle jaren in Een, en dan nog Agt en dertig Car.gld. veertien
st. en vier pen. wegens Een jaar Schattinge en deels kosten
met Maart en April 1720 Beginnende met Jan. en :f!'ebr. 1721
verscheanen van andere kerkelanden tot Eernsum, dat de Kerkvoogden Vrij land hebben verhuirt En also te samen 93- 2 - 100
(

Den 14 Augs. 1722 bet. aan Idsert Botes Nidam Ont. tot EernllUffi de somma Een gld. 10 St. wegens kosten gevallen aan de
l'ersoolsterzi jl met jan o en f'e'!Jr. 1722 schattinge verschenen.
1722 = Gosse Willems boer te Abbingawier.
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VOORGESLACHT

(vervolg)
De plaats van de eigenerfde boer in de middeleeuwse maatschappi,j.
Naast de rechten stonden de plichten, waaronder de dienstplicht of' heervaartplicht, de dingplicht en de belastingplicht.
·De eigenerfde boer diende in het leger als rui ter met paard,
.de horigen gingen te voet. De horigen kan men gelijk stellen
met de arbeider. Men krijgt dus de middeleeuwse indeling:
heerschappen of' edelen: bezitters van meer dan 100 p.m. land;
eigenerf'den: bezitters van 30-100 p.m. land; vrijen (zeer waarschijnlijk lieden van Saksische herkomst, die geen eigenerf'den
maar ook geen hcrigen waren) de latere koopli~den en burgers;
( ·1iorigen: arbeiders, die zich vrij konden kopen en ook rechten
hadden, daar zij zich bij geschillen met hun werkgever zich
op de rechtspraak beroepen konden en tenslotte: slaven, die
geen enkel recht bezaten, zij zullen in de voor-christelijke
tijd krijgsgevangenen geweest zijn. Wellicht waren er ook misdadigers onder en andere lieden die van hun rechten vervallen
verklaard wareno Omstreeks 700 wordt er echter van slaven al
niet meer gesproken.
Als wij aan adel denken dan denken wij aan titels en geld.
Doch adeldom kan nog iets anders ziJn. De :[irae-adel of oëi'-'
adeldom was niet wor geld te verkrijgen. Van oer-adel waren
diegene., ·die behoorden tot een vrij volk en stam en heer en
meester waren op eigen grond, dus geen 1'.nechtschap in eniger-
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lei vorm kende.n. "Ayn wera macket Hera" (eigen grond maakt de
Heer) was een oude Friese wet.
De late.re adel kende die knechtschap wel, want zij was onderworpen aan de Graaf en de Hertog. Wanneer de Graaf het bevel
tot de oorlog gaf, hadden de edelen maar te vol1;5en. Zij waren
geen adel door bezit en geslacht, dus krachtens afkomst, doch
de adel van verdienste. De Hollandse adellijke geslachten danken hun adelspretez.t;ce. aan de beloning die een voorvader voor
zijn diensten verkreeg.
·Merkwaardig is het dat hierdoor vele vreemde, niet inheemse
geslachten in de adelstand werden verheven en hun nakomelingen
thans hier nog deel van uit maken, terNijl de werkelijke adel,
de inheemse, op enige uitzondering na, opgegaan is in de boe-\
ren- of burgerstand.
. ,.
·
. ·
·
De oeradel kon ziol;1 in Groningen en Friesland handhaven tot
Karel V. In de andere gewesten kende men .deze stand toen allang niet meer. Maar met d·e overheërsing door Karel V kwam er
ook een einde aan de vrijheid der eigenerfden en voortaan moesten ook zij de meerdèrein Graaf of Landvoogd erkennen.
Slechts weinigen van deze oude eigenerfden en edele geslachten zijn in de Nederlandse adel opgegaan. Die weinJgen treffen
wij aan in het Friese Adelsboek,
·Wanneer wij ons dus ooit beroepen hebben op adellijke afstam, ming, dan was dit de adeldom van de Vrije Fri.ezen en voor·onze
familie heeft deze adeldom meer waarde dan die van de huidige
feodale adel, meest nog wel van buitenlandse herkomst.
De eenvoud, die onze boerenstand eigen was en nog is, doet
ons ook niet hier naar verlangen. Wij als Friezen, zijn door
onze geschiedenis anders ingesteld dan de bewoners van de andere provincies. Onze rechtstoestanden en onze vrijheid hebben wij eeuwenlang kunnen handhaven tegen stormen en geweld. (
Daarom leeft er in ons volk van hoog tot laag meer begrip
voor het verleden en is er een grotere traditie te .vinden dan
bijv. in Holland. Wanneer thans onze familieleden hun vierk
doen, dan doen· zij dit in dezelfde voetsporen van het verre
voorgeslacht, dat leefde en werkte en bouwde aan de toekomst,
een toekomst die thans ons heden vormt.
Het ontstaan van de naam Nijdam.
In Jaargang 2, blz. 38, 39, 44 en 45 van de Nijdamstra Tynge werd geschreven over het ontstaan van Nijdamstra. Er werd
een geschiedenis opgebouwd uit de toen beschikbare gegevens,
doch wij leven snel en vo.oral in Friesland wordt tegenwoordig
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veel onderzocht, waardoor wij de historie op een juiste wijze
leren kennen.
In de Leeuwarder Courant van Donderdag 5 April 1951, pag.3,
schrijft de bekende journalist en heemkundige, de Heer S.J.
van de.r Molen., een artikel over de zeèwering van Oostergo,
getiteld: "Waar li!iddelzeedijk en Leppedijk op elkaar aansluiten is veel veranderd". De Heer van der Molen komt mede naar
aanleiding van de onderzoekingen van de waterstaatkundigen
Ir. Walther en Ir. Rienks tot conclusie10, die inderdaad een
oplossing van het Boormond-probleem en daarmee ook het ontstaan van de naam Nijdamstra brengen.
Volgens de schrijver is de Moezel slechts een kleine geul,
( ce overgebleven is van de eens zo grote bekende Friese stroom •.
De Moezel was geen voortzetting van de Boom bij Irnsum, doch
is een overbiijfsel van een brede riviermond, een slenk van
de Oude Middelzee. In oude tijden (en hierbij moeten wij teruggaan tot de 11e en 12e eeuw) 1 was de Boornmond een water,
dat wij het beste kunnen vergelijken met bijv. de Scheldemond,
Vanaf de tegenwoordige Rijksweg Leeuwarden-Zwolle tot aan het
dorp Friens was het één groot water. De oude dijk liep niet
gelijk met de tegenwoordige straatweg, maa:r wel ongeveer. Wanneer wij de Middelzeeoever vinden op een lijn van 11 de Drie Ro-'
mers 11 bij Roordahuizum naar Tsienserburen aan de weg Leeuwarden-Sneek, en vervolgens naar Rauv/erd, dan moeten wij ons de
Oostelijke oever van de Boornmond indenken ong. langs de
s.traatweg Sneek-Leeuwarden en vandaar op de Frienserdijk aan.
De oude. dijk is hier zelfs nog even ten N. van de weg naar
Friens te v.j.nden. Vandaar gaat de waterkering langs de Frienserdijk tot aan de Clrouw bij Irnsumerzijl. De westelijke dijk
begon bij Rauwerd en is dan te volgen langs de weg Rauwerd-Yntahuis, Daarna liep deze oude dijk oostelijk van de weg Leeuwar:>( \m-Zwolle .tot aan Irnsumerzijl. Op de topografische en geolo'-gische kaarten is deze oude riviermond nog duidelijk waarneembaar, wanneer men de ligging van de oude dijken weet. Op verschillende plaatsen waar eens de dijken lagen is nu nog een
verhoging in het land te vinden.
·Nu w:ij de zekerheid hebben omtrent deze oude Boornmond, nu :is
het 0ok geen geheim meer waar de Nijedaem geweest is, waar we
zolang tevergeefs naar zochten. Op 4 September 1477, namen de
Olderinan, schepenen en gemene dertien· der Stad Leeuwàrden, van
de vier delen in de Leppe. ove·:r de zijlen te Irnsiim, genaam!i de
Nijd.amstera tolnaziji, de kleine zijl, de Hottingazijl en de
Keimpemaz;i_jl. Vier sluizen dus. Op de topografische kaart zien
wij thans deze. zijlen aangeduid: Irnsumerzij],, Molenzijl, Hottinga,zijl en Dijkhuister Oud.zijl.
'
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- 56 Hier wordt ons iets duidelijk. De Dijkhuis ter Oudzijl duidt
blijkbaar op de Oudedam, op de oude zijl en hier vinden we dus.
een .tegenstelling van de NijedeJn. Ver voor dat de nieuwe dam
met de N\jdamstrazijl, even ten oosten van de tegénwoordige brug·
over de Irnsumerzijl aangelegd werden, bestond er een oude dam
met sluis tussen Oude Schouw en Akkrum in de Baarn. Deze veronderstelling, want meer is het niet bij gebrek aan beter materiaal, -zal wellicht nog eens bewaarheid worden,
Het zeewater stroomde dus in de vroege middeleeuwen tot
voorb\j Aalsum en de Boorn zal tussen Aalsum en Nijdam zeer
breed geweest zijn. Trouwens, hier duiden ook de oude dijken in
dit gebied op. Itet het aanleggen van de· Nijedaem van de linker
naar de rechteroever van de Boorn werd niet alleen Irnsum gevrijwaard van overstromingen, maar ook het land rondom het
(
klooster Aalsum. De aanleg van ·deze Nijedara moet men in de 12s
of 13e eeuw rekenen. Nijdamstra-State zal vermoedelijk kort na
deze tijd ontstaan zijr1, gezien het feit dat in· 1477 de sluis
reeds Nijdamstera-Tolna-Zijl heet. Nu moet men als Nijedaem niet
de tegenwoo:rdige straatweg beschouwen, neen, de nieuwe dam lag
aan de overz\jde van de Grouw. De afwatering van de Bocirn ging
nu niet meer via de Boornemond, maar langs de gegraven Wetering naar het Sneeker-Meer. Hieruit kunnen wij opmaken dat bij dff
aanleg van de Nijedaem, de Middelzee reeds aan het dichtslibben
was • .Hier is het ook aan te danken dat de Moezel in 1650 réeds
een onbe_tekenend watertje was.
Wat leert ons deze studie? In de eerste plaats de oplossing van
het Nijedaem raadseL De naamsherkomst is thans volledig bekend,
Ten tweede: de oude situatie, die leidde tot de bouw van Nijdamstra-State en de geografische toestand in de. middeleeuwen. Ten
derde: dat de naam Nijdam ten nauwste samenhangt met de grootste rivier van Friesland en haar ontstaan hieraan te danken
.heeft. Ten vierde: dat de landerijen van Nijdamstra voor een groot
deel -opgebouwd zijn uit h.et slib van de Boorn en voor een ander
gëdeelte aan de ri"Vier ont-worsteld zijn. Kennis genomen hebbend(
van deze historische gegevens, zijn we tevens doorgedrongen tot
de beginperiode van de Nijdamstra-geschiedenis.
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Neef en nicht \Vynia (Oppenhuizen?) nog op onze familiedag aanwezig, zijn vertrokken naar Amerika of Canada. Wie krui ine het
tegenwoordig adres opgeven?
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