negentiende jaargang

:februari 1967.

DE

NIJDAMSTRA TYNGE
<. .'

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting
i
J

-

2 -

Brandschoon.
Wij zijn dan het jaar 1967 binnengetreden, en als u dit stukje
leest, zijn we er al een aardig eindje in op.
Brandschoon is het nieuwe jaar niet meer. In Vietnam niet, in
Amerika niet, India, Afrika, Fran.krijk, en laat me nu nog een
land noemen, Nederland niet. Brandschoon? Wie durft het van
zijn woonplaats te zeggen. Brandschoon? Wie duri't het van zichzelf te zeggen. Zeker, u heeft nog een 300 dagen om alles goed
te maken, maar ik ben bang, dat zo onze kalender weer 31 äecember aangeeft, dat ik dan tot me zelf moet zeggen, dat en dat
had ik anders moeten doen, dat had beter gekund. Brandschoon,
dat is nog al wat daar zijn we één twee, drie niet klaar mee."
Brandschoon; u heeft gelijk als u zegt,dat alleen het jaarget'c..
is veranderd, maar we zitten met dezelfde wereld, dezelfde mensen, dezelfde problemen (misschien komen er nog een paar bij)
en we zijn niet veranderd op 31 december 1966.
Ik wil vandaag echter niet schrijven over problemen, want wij
zitten er heden ten da.~;e mee opzescheept,niet alleen met het
woord, maar ook met de werkelijkheid.Er moet eerst een "brand"
woeden, voor we "schoon" zijn. Ik liep vanmiddag voor bij een
garage met shovvroo1n en zag daar in de showroom een paar keu~ rige wagens staan. Alleen in de showroom blijven de wagens zo
verleidelijk mooi. !\laar o, wee' als die een paar jaar gereden
hebben. Ik lcan1 tet deze conclusie: brandschoon is showrocm.
Maar de wagens blijven niet altijd in de showroom staan, en ook
wij mensen moeten weer verder. Het jaar telt nog 300 dagen.
En 300 dagen hebben we nog tijd om van 1967 iets te maken.
Wat wij moeten doen? Elke dag een betere· start! Een start in
overeenstemming met de waardigheid

VE!îl ·

een me11s op een verant-

woordelijke wijze. Dan komt het goed voor morgen en overmorgen.
Verenigingsnieuws:.,
Onze penningmeester is bijzonder ingenomen over het aantal familieleden, die reeds hun bijdrage v0or het jaar 1967 aan hem
overmaakte, maar ••••.••••• hij is pas helemaal contents, als een
ieder hieraan voldaan heeft,
Ben goede verstaande heeft maar een half woord nodig:
Het gironummer is dus: 82.67.24. t.n.v.:"Nijdamstra Stichting"
te SNEEK. Een alleszins tevreüen penningmeester, die van destemeer tijd over heeft ter vervolmaking van de respectievelijke
Stambomen is het resultaat.

- 3 FAi1/ITLIE-BERICH'.l'EN.
Op 8-december 1966,herdachten
Th. Nijdam en
A. Nijdam - Ten Haaft
Holleweg 119 (Huize Idylle)
Herloo (!T.H.)
hun 40 jarig huwelijksjubileum.
Wij wensen beiden nog vele jaren
in geluk, voorspoed en gezondheid.
De gezamenlijke familie.

(

God hat us op 'e ny bliid
makke mei de berte fan in
famke en susl{e

Froukje
J. Wijnia
J, Wijnia-Damstra
Durk en. Tsjitslre
Skearnègoutu:m; 5-1- 1 67

Mei tank aan G·od en greate blidens dogge wy to
D.V. hopen op 23 maart a.s. onwitten de berte fan us
ze ouders
famke en suske
K.!UJDAilJ en J. NIJDAM ZIJLSTRA
Anke
W.Wynia-Postrna
(Sneek A.v.Burenstraat 14)
te herdenken dat zij 45 jaar geA.J. Wynia
leden in 't huwelijk zijn getreSjoukje Gerbrich
den. Hun liefhebbende kinderen
Frentsjer,
Oudemirdum, C.Gaastra & S.Gaastra- 5 jannewaris 1967
Nijdam.
Prof.Huberstrjitte 23
Tydlik st.Jozef sikehûs,
Assen,
J .Snippe & T.Snippelüjdam en kleiilkinde- Harns, keamer 22.
ren."

Oppenhuizen, 14 dec. 1966.
Heden nam G·od tot Zich na een blijmoedig geduldig gedragen
lijden mijn innig geliefde, opgewekte Vrouw en onze zeer
zorgzame ])fl:oeder

WIJBRIG NIJDAM
in de bloeiende leeftijd van nog maar 35 jaar, na een zeer
gelukkige echtvereniging van 9 jaar.
Openbaring 21 vers 3 en 4.
De zeer bedroefden:
Oppenhufuzen: G.Tjalsma
Durk en Sijtske
0 0
De rouwdienst vond plaats op maandag 19 december A.P.,
des namiddags 1.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Oppenhuizen, iivaaraan over onze penr1ingmeester mede uit naam van

onze familievereniging werd deelgenomen.
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Yn folle oerjefte is by
11s 10reinommen, nei in

moedich droegen lijen,
ds dochter, suster, skoansuster en muoike
Wybrig Nijdam
yn 1 e alderdom fan 35 Jler,
ynleave frou fan G.Tjalsma.
Us treast is hwa 1 t yn 'e
soan leaut hat it iiwige
libben.
'Toppenhuzen,
14 desimber 1966
Warkum:
D.S.Nijdam
S.Nijdam-llijnia
Th. Ni jdam
J.Nijdam-Jongema

Balk':"
S.Nijdam
·.H. Nij dam-S tallinga
Easthim:
A.Nijdam
B.Nijdam-Bruinsma
Bûtenpost:
H.Nijdam
J.Nijdam-Jellema
Easthi1n~

A. de Witte-Nijdam
S. de Vli tte
Warkum:
D, Th. Nij dam
en bern"

Tankber en tige bliid dogge wy tynge fan 'e berte fan in famke
Sytske
F.Wynia
K, Vlynia-Noordmans
14e fan 1 e Sellemoanne 1967 (Hinn)
Sminia State Waeksens
FAMILIE NIEUWS
Sprookjes te Sint Nic. Afscheid mevrouw P. Vleer-Aukema
Op het traditionele Sinterklaasfeest van de leerli.ngen van de
openbare school te Sint Nicolaasga werd zate~·dag afscheid genomen van mevrouw P. "leer-Aukema, die 36 jaar onderwijzeres
aan deze school is geweest. Voor al haar werk werd haar op deze
bijeenkorn>i't veel lof toegezwaaid.• De burgemeester van Iloniawerstal, de heer J. C. Cavaljé, bood haar namens
het gemeentebestuur een ingelijste foto van het dorp e,n een ficus aan.
In zijn toespraak vertelde de burgemeester, dat mevrouw Vleer
sinds augustus 1927 het onderwijs te Sint Nicolaasga voortreffelijk diende. Enige jaren na haar huvrnlijk was zij op non-actief,
omdat de wet toen niet toestond, dat getrouwde vrouwen de functie van onderwijzeres uitoefenden. J'ilevrouw Vleer, die met ingang
Yan 15 januari eervol is ontslagen, doch om gezondheidsredenen
.mar werk al enige tijd geleden heeft neergelegd, beijverde zich
ook steeds bijzonder voor de opvoering van de sprookjes op het
·~interklaasfeest.
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C L A Z E S N I J D A M.
+ 13.3.1801 te Rauwerd, t 16.4.1s74
aldaar, boer, trouwde 12.6.182L:. i/ Rauwerderhem met

(

TIETJE GERBEl\fS SI:SNETBA
+ 25.11.1so2 te Friens t 6.5.1ti57 te
Rauvverd, docl1ter van Gerben Ales Sie:r.1ema· en Afl:e Sietzes.
Kinderen:
AHT JE ffülliRDS
+ ·16, 7 .1825 te Rauwerd,
t 11.11.1s56 aldaar,
trouwde 23.5.1s47 i/ Rauwerderhem
KLAAS DIRKS SY3RAlJDI boer te Ramrerd.
GERBE1" RUURDS
+ 1 2. 3 .1 828 te Rauwerd.
t 25.9.1829 aldaar.
AAFKE RUuRDS
+ 4.2.1830 te Ramverd
trouwde 11 .11 . 1 831 te Friens
;1IGCHIEL REn:s :8.EITSi!.A.
GERBEN RUURDS
+ 30.5.1s34 te Rauwero.•
KLAAS RU1lRDS
+ 19. 4.1836 te Rauwerd.
SYTSKE 1~\JUrtDS
+ 2.3.1838 te l1auwerd.
trouwde 20. 5 .1866 in B:a.skerlanè.
JOHANNES UIL'J'.JES POSTliA,
veehouder te }Iaskerdi_~k:en.
SY3R::Gll RUURDS
+ 24.5.1s41 te Rau11erd.
KEil-iPE I1lJURDS
+ 15.10.1842 te Rauwerd.
t 31.12.1842 aldaar.
KEEIPE HUURDS
+ 9.11.1844 te Hauwerd.
JACOB RUURDS
+ 1.5.1847 te Irnsum.

(zie pag. 307 9 deel IV, ZOON VAW S 'r E V E N K 0 R N E L I S
N I J D A ll en H E •J' J E K E I ;-:i F E S
H A N S îlI A.
VIII. 671, KEI li P E STEVENS NIJD All.
+ 11.3.1800 te Akkrum, t 9.2.185,3 te Dri:mrijp, boer, trouwde 21.4.1838 i/ Baardera"
deel met TIETJE TAEKES TDPl!IA,
+ 21. 9.1 s15 te Oosterlittens, a.ochter van
·:raeke Sybrens Fopma en Geertje Doekes.
Zij hertrouwde met Douwe Haantjes Joustra.
Kinderen:
STEVEJ:T ~(Ell.·IJ'ES
+ 5.3.1s39 te Dronrmjp.
1. 2s.12.1s44 aldaar.
9,10,1840 te Dronr 0
! ·; 6, 1 .1 845 a,lcl.aa:·:,

- 6 PIEKE KEiiiPES

•r AEKE KEIJIIPES
SIJTSKE KEHIPES
GEERTJE KEIJ!i:PES
l'IE'rJE KEINPES
GEERTJE KEilIPES

+

?

te Dronrijp

t 2.9.1842 aldaar.

+ 16.5.1842 te Dronrijp.
+ 16.5.1842 te Dronrijp.
22.1 o.1 s65 aldaar •
. 20.6.1843 te Dronrijp.
i- 7.1.1s45 aldaéèr.
+ 6.9.1845 te Dronrijp.
t 11.8.1857 aldaar.
+ 26.10.Hl46 te Dronrijp,
trouwde 2. 5 .1866 i/ Menaldwiwradeel, met

t

JELLE JOCHU"LiS DO~TIA, kastelein te Dronrijp.
S'!'EVEN KEIEPES
+ 20.3.18~-9 te Dronrijp.
(
TAEKJE KEHIPES
+ 26.5.1853 te Dronrijp;
Van de op één na jongste nako:melir!.c; is het amusante verhaal~
"HET KWEEN VAN,STEVEN inJDAW' bekend, >vat welisuaar al eelis w;3r<j.
·2'·epubliceerd~ maar i11 deze genealog,ie zeèr beslist niet mag
ontbrek'3n:
"In de zeventige jaren van de vorige eeurr rrerd bij de veehouder
Jan Koopmans te Dronrijp een lnreen geboren. Dit i.s de naam van
een rund, dat noch m~.nneli,jk noch vrom-relijk is.
Het gebeurt '.cel meer, dat een clerfielijk dier geboren rrordt.
Heestal is het lJestemd om vetgemest te word.en en ctan tçaat het
naar de slachtbank. Koopmans •:ras va,n ;;llan- het \meen te vetrreiden om er dan een goede prijs voor te maken. Het dier groeide
goed en 11ad een aa.rdig karalctei·. Koopma11s vond het niet te pas
komen, dat zijn lievelingsdier naa:L a_e slager ging,
In 1876 had het krreen een gewicht van 3855 kilo en zal dus aan
een oeros gelijk geneest zijn. De schila_er: H. SIDERIUS schilderde het beest en dit bijzondere stuk is tha11s eigendon1 van de
heer OoP BOKIUJ., veehouder op "DE KLAi:iP" onder Goutrnn.
Boerenzoon S'rEVEJS l\TIJDlllJ -r.ras jaloers op het n1ooie beest, "met
zo 1n dier is geld te verdie11e11 11 9 ineenCLe hij e11 dus praeotte hij
met Koopmans over de koopo Doch voor minder dan duizend gulden
wilde Koopmans er geen afstand van cloeno (Een gewoon rund kostte
in die dagen honderd gulden). Steven betaalde dit beo_:LaC en
-~1erd daarrn.cde eigenaar van het mo11sterdier"
Ond.er welke omstandigheden Steven cl:Lt bedrag betaald heeft, is
niet bekend, mogelijk had hij nel te diep in het glc.asje gekeken~ Hij 1-.-as de g·ang1nakeI' van ee11 011dernen1ing 9 die nu O~') tou,,-1
-;1erd gezet.
Gerrit Postma 9 ee11 mooi man die ·;"·el een v1oordje Duits en Frans
kende, \-rercl in de onderneming betrokken en Jan 'J'ekstra kreeg
ie functie van 11 11.ofrnaarschalk: 11 of-uel st":tlmeestür o
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(

Dit nas voor Je,ii, die in het dac;elij'.cse leven kalverkoopma11 rvas, een pro111otie.
Steve:n \Yas ook een bijzo11der mens, Y{ant 11at een at1cier niet
a_urfde. deed hij.
Hij \'ras eig'811.Etar van enkele hardd_ravers 9 0. ao de beroe1nde
11 DIS1':IAl1.ClC 11 • Voor de boerderij voelde hij maar 1natig· en -voor
een vrouu al even weinig. Het ,c;eërfa_e kapitaal gebruikte
hij voor zijn liefhebberijen. Hij was in de kost bij zijn
zwager Jelle Jochwns Donia, huurboer op Gliilstra-State te
Dronrijp.
Toen het beest eenmaal aan het touw zat ging het wela_ra op
transport, dus i1aa:r de trein. I11 het stationskoffieb:u~is,
\Ve,ar op a_e trein g·e 1vacht moest woi"den, \Ve:rd alvast een, voorstelli11g geg·even. Tegen de :1rij s va11 vijf en tvri11tig· cent
k.an men 11et grootste werelvvonder zie11. Toen ging 11et naar
Leeuwarden. ·,crekenlang staarden duizena_en Friezen naar het
vrereld~von.c'!.er van Steven Nijdam.
Het reg-ende ki\'artjes, Het ging naar Groningen, Zwolle, Utrecht,
Ainsterdan1, Rotterdam en overal \Yaren er du.izenden, a.ie 11et
l<:vreen van Dronrijp moes ten zien.
Toen in }Tec1erla11d. alle boeren en bv.rgers vvaren 11i tg'elcelcen 7
ging het i11et het achtste vverelc11vonder over d.e oost5-rens.
Keulen, lfannover en zelfs Berlijn werd met een bezoek vereerd. De a_uizend gulclen leverde ettelijke duizenden andere
guld.ens oy. Antrferpen, Brussel lc,7amen ook op het reispro-·
gramma voor e11 daarna ging het nELar Parijs.
Daar zou.den de n1annen de slag van 11un leve11 slaan. Volg-ens
het ve:rhae,l van de i11annen zakte de -i,vagen, 'iiTaarin 11et dier
ve1-..voerd 1--rerd, tijdens die reis in elk:a2.l' en lc17a,n1 t1et k:vreen
met h•ee gebroken poten in de 'i'ranse hoofstad aan.
Het moest toer1 af0·emaakt vvorden en de rnannen kret;·en er geen
cent v;oor. VrijYvel arm ·k1vamen ze torug in Friesland.
Docl1 -de boze tà:ingen beYrezen da·t; D.e n12tnnen ·wel d8t;elijl·;: met
het kriree11 g·oed en 1~rel in Parijs zijn ae.ng·ek:omen en c.1at de
mannen da2,r scl1atrijk vv~rden. ~~cl1ter Parijs bood voor de
drie vrijgezellen zoveel verleiclelij 1cheden, dat het g·eld,
d.at er niet Scl1eppe:n binnenk:vvam er raet }:ruiv1agensvol ui tgereden wercl_, zodat l13t kYrnen tenslotte verkocht moest worden
orû het vcrinaak: nog te lcunnen voortzetten.
Toen de la2.tste cent op vvas k-v-raïüe11 de ma11nen in Friesland
tèrug. 1~Tat hiervan juist is is niet bek:end, vast staat~
d.at het grote av·oiituur na de zeventiger jaren met 11et >,r;ronder van iiJuropa in Parijs geëindit:~d is.
1
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'(zie pagina 308, deel IV).
KINDEREN VAN H I L L E C 0 R E E L I S
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K E I M P E S.

VIIL 673, KORîlELIS HILLES NIJDdi
+ 1 . 5 .1 804 te Aklaum,
t 28.1.1857 te Haskerdijken, boer, lid gemeenteraad_ van Haskèrland en van l1et polo_erbestuur, volmaal<t bij a_e
zeedijkscontributie der Zeven Grietenijen en de stad Sloten,
floreenontve.nger etc. lootte in 1823 nummer 14, a_iende 5 jaren
bij a_e 8ste afdeling Infa11te:cie, lang 1m. 6 voGt en 9 streep
( 1o69 1\'1), aa:ngezicht ovaals- voorhoofd breed 9 ogen blauv; 9 neus
puntig 9 n1011êl t:,'e1;voo.n 9 l<;:in ro110.? haar licl1t brui11.
\
Trouwde 26, 5. 1828 in Utin.:,·eracleel met JOUKJE PEê'ri'JRS EENSCl!UIS'J:'RA.
+ 28.1,1807 te Oldeboorn.
1- 7. 3 .1857 te Has.1rnrdijken, dochter van PietBI'
Klazes :8ehhuistra e11 I{lae.slce Jacobs"
Kinderen'
HILLFJ l\"Gl~l'T:IBLIS + 28~ 12o1820 te Grou\"J"o
PIETi':R KOitFELIS + 6 .1 2 .1 G34 te Haskerclijken,
KwU.SKE IWRl;2us +8. 1 .1837 te Haskerdijken, trouscle 11. 5 .10~;2
in Hai"lç:erla11d_ ~-1et IillSSEL tD~~TDil.Il\S F"El:l}ITELIA. 9 bal<ker
te AkkruH.
KEil!'IPE KOirn!ELIS + 2.12,1038 te Haskerdijken
KLAAS KOREELIS + 1.12;1840 te Haskerdijken,
RIHTJE KORl:ELIS + ·1 .1. 1843 te Haskerdijken.
SIETSKE KOfü!ELIS + ?. 1843 te 1-Iaskerdijken, trow,rde 11.5.1855
i/ Schoterland met CERRIT JOHAH1"ES GEHRITSW!A,
boer te 1'Tij el1s,slce ~
S'I'EVEN KORIJELIS + 26.4.1845 te Haskerd_ijken,
'I·RIJNTJE KOPi:ELIS+23.1.1B47 te Haskerdijken, trou-.rde 10.5.1868 (
Hasl{8J~la11d i:.1et DOEl{E THOl-1IAS J?Pi.Sl-l._/\_ 1 veehouder
te Haskex·d_ijken.
JACOB KO.r1YELIS + 28.2.1849 te askerdijken.

i/

HASICRDIJ:\EH, 28 J"ANU&H 1857. Het behaag-d_o d_en Heer
van Leven en Dood nB. een k:ortstondig·e on.gesteldheid 9
van n1ij11e zijde 1reg te i1en1en mijn geliefde Echtgenoot
en I{inderen zorg-d:ra@;e11éLe VQder
C 0 R N E L I S !! I L L E S H I J D A U
in leven BOER, Lid van clen Raad der Gemeente '{askerlano_ en van het Polder llestunr, Volmag-t hij C:.e Zeed_ijks Contributie eter Zeven G-rietenijen en Stad Sloten en Floreen ontvang·e~' cühier.

- 9 Zacl1t e11 l<:alm met volle 11er11stl1eid voor de eeuvvigheid eindigde hij in c',en OU(Ierdom van slechts 53
jare:.1 en bijna 9 maa11ó.e11 zij11 'Nerkzáarn leven. e11 ·..·
iecler die cle overled_ez1e heeft gekend zal met mij
beseffer1 ;,vat ik en inijne ki11a_eren in hem verlies.
JQP~

EENSCHUISTRA

WED. C, H, NIJDAH
1f:ciend_en en Bekenden eelieven deze algerileI1e tevens
voor bij zo11dere kennis::;oving aan te ne1î1en.
(

C ü;UTELIS HJ:_L~ES HIJDAl!f vras o, a. een grote vooccvechter voor
de i11êtijkine; van de I-Iask:e:cv·ee11polder, v:raar hij leefc~e en
v-rerlcte o
Getuigen zij11 vele bestu_1 .rsf11nkties had 11ij l1e0l Yiat in de
mellc te bro~rh:elen~
01n de -lfeg·eli11s van Claerberg·en te e:L.~en en iz1 liet bijzonder
jo11k:heor Philip, die voorzitter v1e,s van het bestuur, dat
de 1Iasker·vee11polder heeft lat 0 n "bedijlcen Vlerd 11et voormalit,;e dorpje Stobboga ( t) tot Vegelinsoord O!..Lt(:>'Gdoopto
lfoo:rc~.at 11et zover -11as zij11 in de loop der j e,ren tientallen
n2x1e11 genoen1d, inaD. r 11 l\Jijcla1n_soord is nooit ae,11 '~Le orde gekoli1e:r1"
-\;!aL,::cschij11lijk, omvat Col-I~ l·lijdalîl üe indij}cin5· en de verbetering·, '.72.E,rvan hij cle clrij fver -rras 9 niet 1neer 11eeft mogen beleven, Hij stierf na"1elijk voordat een en and_er een
feit •.verd eil Yrerd toen door een vijftal and.ere mannen vervant;,'8Ilo
Slecb.ts 881'1 tredenlcsteen, rraari11 enl{ele bijzonderl1eden inet
de bedijking van a_e HaskeTveenpolcler zijn gebeiteld_, is ter
plaatse not:,· te vinden teg·en cle muur va11 de he:L'l)er@; ;; 11 Spoorzicl1t" 9 a11nex Y-rinlcel in lclein boerderijgeri_ef 1 i12,bij de
vroe 1~,'ere S Lu_is, luidende~
TOT LAl'!DENKEN
De Haskerveenpolder is· il1(;'ed_ijkt in 1857,
De Sluizen zijn gelegd in 1859 en 1860,
De nolens ,gebouwd in 1860,
onder het bestu.ur van:
Jhr. I.,lro P"BoJo Velegin va11 Claerbergen" voorzitterf
C,H, i::rJDAi·', onder-voorzitter, overleden den 28 januarij
1857 en toen vervangen door JCA.lrnRF, L,R,l!IOEDT, B.L.KHIKKE_
en FoJ!.t. ~·.-=rl\ïl\JEl'.1.A.~ leden en 'N~BQ van der -veen 9 secretr~ris o
1
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H I L LE B N I J D A M
+ 17.9.1so9 te Akkrum.
t 3.11.1s45 te Grouvr, boer, trouwde 19.6.11:136 i/
Rauwerderhem met HA~TTJE HEHKEB HE1fo;INGA.
+ 18,6.1816 te Rauweocd, dochter van Hemke Ages Hemrninga en Antje Jantjes.

Uit dit huwelijk zijn geen kind.eren bekend.
VIII, 676 P I E R

H I L L E S N I J D A M
+ 7.3.1823 te Akkrum
t 7. 7 .1895 te Grouv1, boer trouwde I 6. 5 .1346 te Grou(
met IJKE !11EINDEHTS PE3lIBi Ji.,
+ 28.12.1824 te Friens.
t 15.11.1858 te Grouw, ë~ochter van l'ieindert Wybes
Peekema, beurtschip:9er en Gertje Goslijk Lyckles en
II 4.1 2.1867 te Grourr met 'rJITSKE lHCOLAI
+ 25.8.1844 te Leeü·,rn;oden,
t 16.2.1922 te Grouw, dochter van Wopke Hicolai en
Elisabeth Staren.

Kinderen:
RILLE PIERS

+ 10. 3 .1847 te C'rouw
t 28.4.1853 aldaar
i.IBUIDERT PD!:RS-~ 23. 7. 1 848 te G;oouw ongehuwo_,
t 1 .8.1920.
KEii.IT'E PIERS + 26.12.1850 te Crouw (wijlen ons erelid)
t 15.5.1954 te Sneek.
SY·TSKE PIERS + 13. 6 .1853 te Gocouw, trouwde
22. 2.1877 i/ IdEcarderadeel GERBEE SJOERDS HOEK-

.

STRA, landbourrnr te FRIENS.
ELISABETH PIERS + 9 .7.1868 te Grouw,
t 19,7.1957 te Dantumawoude, gehuwd met AUKE JELLES.
HILLE CORNELIS PIERS + 26 .1 .1871 te Grouw,
t 26.10.1922 te Leeuwarden, bakker van beroep.
TAEKE PIERS
+ 17.6.1873 te G-rouw, veehouder,
25.6.1939 te Leeuwarden.

t

Heden trof mij de gevoeligste dag des levens cloor het
aîsterven mijne dierbare Echtg·enoot en rnijne drie jonge kind.eren zorgdra,::.o·eride =·.ioeder
I J ~ç E l 1I E I lî D 3 ll 1:r S P ~.~ E K E :.~
in den jeugdigen leeftijd van bijna 33 jaren, naarvan
ik: 12fi- geltlkkig met haar -vere:t1igd v1as"

- 11 Een hevige zenuvvi11zinlcing;-zielcte maakte een einde
ac'.n haar voor mij en nsaste betrelclcingen zoo dierbaar lev·en"

G.couw, den 15 November 1858.
P. H. NIJDAil.
Zie pag. 308 (a_eel IV).
Kinderen VEl;_l'.1;_~SX:~~--B_otes Niidam e_:q__D_<2_ill_,ll_otzes Ri'!,_Il;cS_:b_'f:_'l:.!_

,

{_

VIII. 677. HO·rzE SYBRi~NS !UJDAN, + 13. 3, 1795 te IJsbrech-o
tum. t 6.1.11372 te IJlst, boer, trouwde I 17.6.1v19 te IJ-lsto
HINXE'LOUKES HORlTSTHA, + 4.10.17ss te IJlst. t 4.8.1826 .
te Abbega, dochter van Louke Siebes Hornstra en Grietje
Tammes en II 9,9,1828 te Wymbritseradeel:
LM1iKJE GEHEI'l'S GAASTRA
+ 2.12.1806 te Langweer, dochter van
C'ERRI'T RIHTJES GALSTRA en HIJTIGI: JlüTS.
Kinderen'
BOTJE HOTZES,
+ 2.4.1s33 te Abbega, trouwde
I 1 . 5 .1653 te IJlst met PIE'J'El1 WIL-1E1îS FEENS'TRA; en
II 16. 6 .1681 ald_aar met GERBElT JJ\.llliSL:.A.9 k:oopn1an te Heeg"
HHTKE HO'J'ZES
+ 17.9.1834 te Abbega, trouwde
9. 5 .1857 te -'Cymbri tseradeel BAB'rt:LI:
WIEBES MEILOF van Jubbega.
SYBREN HOTZES
+ 6.10.1s35 te Abbega.
GERRIT HOrz;;:s
+ 12.9.1037 te Abbega.
TJl_,.IDI{E H0 rZES
+ 23.12.1840 te Abbega.
JETöKE HOTZ!2:S
+ 29.5.1850 te IJlst, trouwde 14.5.1876
aldaar met SJOERD 'DE JONG van I.Tlst.
1

XIII. 678

Kinderen:
Al1TTJE 1:rAEJ\ES 9

'l:AEKE SYBR_!;NS lUJDAlil + 7. 10.1798 te
Oosthem 9 trouvrd.e 5, 6 .1 824 in iyrnbri tseradeel met j"AlTI::C ICLi~ZES VISSC!:IE}1 9
+ 17.2.1003 te Dedgum, dochter van
Klaas Gatzes Visscher en Antje Douwes.
+ 2,5.1825 te IJlst,
te Parrega trouwde
14.5.1847 in -rfonsccradeel met \'!Il~Jrn
I~IE1PrZES PLA:NTI~\~A 9 lcastelei:n te 1\.llii1ga~
vrier"

t 28. 9, 1 BsG

-

BOTJE TAEKES

·12 -

+ 10.1.1827 te IJlst trouwde 5,5.1;.1:9 in
."iymbri tseradeel met HERRE BESSELS v,ESSELIUS

1

SYBliEN TAEI<ES

boer te Westhem.
+ 6.9.1s28 te Dedgum.

XIII. 679. B 0 TE 'S y B RE u s NIJD A M + 21.5.1801 te
Oosthem, t 27,3.1s73 aldaar, landbouwer en
winkelier; lootte in 1820 Nr, 25 voor de militairediens t 9 }<:17ar11 ·vrij voor 11et :n.e111en voor
een plaatsvervanger- (aangezicht ovaal, voorhoofd rond 9 ogen. blauvv 9 neus dik, iJ1cnd ge·woon 9
l{in rond en 11.aB,:r blond) troL1vrde
I 22.9.1822 te Jymbritseradeel met GEERTJE PIE-C
TERS BOO!ISiIA, + 14.1 .1803 te Abbeg2.,
t 20.4,1830 te IJlst, dochter van Pieter Gerrits Boomsma en A11tje Freerks Abma en
II 12.4, 1835 te IJlst met HilfäE HINNES POOL
+ 20.7.1800 te IJlst, dochter van Hinne Obbes
Pool en Jetske Jans
Kinderen:
ANTJE BOTES
+ 24.5.1823 te IJlst, trouwde 13.6.1846 in
Wymbri tseradeel met Y!ILLEN JACOBS DUIKER
huisschilder te Hommerts.
BOTJE BOTES
+ 17.6.1825 te IJlst, trom1a.e 16.5.1846 in
Wymbritseradeel met AUKE •J'HOHAS lHJDAI'l.
(zie VIII 689).
JETSKE BOTES
+ 1.12.1827 te IJlst
RHTSKE BOTES
+ 25.1.1s30 te IJlst
SYBREN BOTES
+ 1.7.1835 te I~lst
HINNE BOTES
+ 6.7.1838 te IJlst
t 17 • 11 • 1 8 3 8 alo.aar.
BOTES
~ 26.2.1840 te IJlst.
--
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Hedenmorgen overleed, tot onze droefheid, onze waarde
Vader
B 0 T E S Y 3 R E N S N I J D A hl,
in den gezegende ouderdom van bijna 72 jaren. Bene kortstondige ziekte van 8 dagen maakte een einde ae.n zijn
voor ons zoo dierbaar leven. Hoe smartelijk het verlies
ook zij, wij wensen te berusten in den wil des Heeren,
Wiens wegen niet onze wecen zijn, maar wijsheid en liefd
Oosc;hem, 27 Niaart 1873
S I E B R E i; BQ N I J D A r
Uit 2.llç~,_· 112,a211"
.o:.-::y1J.:.:ig3ving
aan Fc,TJilie en. Bslce:i.'lcle110

Financieel jaaroverzicht 1966.
Donaties (contributies)

f

228.--

Uitgaven:

Abonnementsgelden

il

Vrijwillige bijdragen

900.-74.20

Contributie:"Ned.Genealogisch

Il

Losse verkoopdelen}

11

67.50

Nijdamstra Boek
Door verkoop in voorraad zijnde(
wapenbord en tegel

11

80.--

_)

11

Nijdamstra Tynge"
Verbouw"

f

575.97

Il

15.--

Il

10.--

Drukwerken

Il

22.--

Porti en telefoonkosten

Il

FAMILIEDAG =1966=

11

77, 35
1. 598. 71

Donatie: "Fryske Akademy

11

Opgenomen uit Alg. Reserve f1D23.71

Reis- en verblijfkosten

-~--

deelname familieleden

Vergaderkosten

-o --.

575.--

aan de réunie

Aanschaffingen

" 1.598.71

"

Toegevoegd aan Aanschaffingsfonds

Betalingen voor 1967
Totaal

Il

' 103.50

f 3,051,91
==========

il

4 7. 20

algemene -re serve

n

589.68

Saldo girorekening

Il

78.50

Gestort op spaarrekening·mior}

f3.041.41
Nog te ontvangen
Totaal

Il

10.50

,

____

"_

·-----.----- - - - - - - - - -

Vermogensopstelling per )1 december 1966,
RijksJl.ostspaarbank f 2. 728.]4

S t i oh tJ_'lB'l'_g_eJ,_d..e.21;

Saldo girorekening

Aanf"chaffingsf onds

11

78.50

f

100.-

f

;09.27

f 188. 93
Vrijwilli[;'e bij-

Beginsaldo
Ontvanc;sten
voor

1

Nog te

67
ont~

drage11

Il

Gekweekte rente

11

f 336.27

vangen over

1966

74.20
73 .14

:.'.....:LQ..0_Q

11

AanschaffiI1gen

-"-~9u3 • ~-

Algemene

Tese~_y.f__

Beginsaldo

11
na 31/12 1966 gest ori..::.c_
_..:;2:..::00. --

27. --

f 2.513.84 Opgenomen

f2.55;).10

.'.:J .023.71
1.529.39
Il
575.18
11

Bijgestort
TO'r.AAL

f 2.513.84

T 0 T AA 1

f 2.513.84

-

15

-

De verzoening tussen het roofa_ier en zijn prooi, a_at is
de wereldvrede.

De waarde der kennis bestaat niet in has,r omva;-1g, maar in
de vaardigheid waarmee men ha2r kan toepassen.

Wij jagen maar al te vaak zelf op onze levensweg stofwolken
op, en klagen dan d.at wij niet kunnen zien.
(

Het is gemakkelijker een woord i;,er.ug te houden dan een
woord terug te nemen.

(

- 16 BES TUUR N I J D A Ni S T R A - S T. I ._G_ JL'l' I N G
Voorzitter~

·r.

Secretaresseg

l•!i.H. Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat 21,
Leeuwarden, tel. 05100 - 21232.

Nijdam, C<iornl1ertstraat 12, Leeuwaro.en,
tel. 05100 - 22167.

Penningmeester: C. v.d. Schoot Azn., Leeuwarderweg 63, ,Sneek,
tel. 05150 - 3028.
L E D E N;

H. Nijdam-Smit, Boerhavelaan 113, Groningen.
W.P. Nijdam,

Nij lànsdyk 32, Leeuwarc1en.

K. Nijdam,

Anna v. Burenstraat

14~

Sneek.

============================================================
POSTREKENING::

82.67 .24 t.n.v. penningmeester NIJDAViSTRA-

s·rrcrriril\fG 9 Sneek:"
~'AilILIEBLAD:

"De l:!ijdamstra-'rynge", lid/abonnees betalen

f 4. 25 per half j az.r. Dana teurs (leden f 1 • -per 11alf jaar)"

REDACTEUR'·

T. l:!ijdam, Coornhertstraa t 1 2, Leeuward.en.

ADivîINISTl1A'TIE~
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