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- 22 ALLES STAAT IN HET TEKEN VAN ONZE GROTE
F.AMILIE-REUNIE IN FRIESLAND.
_

J

Geachte familieleden NIJD.AM en NIEUWD.AM,

(

Op een regenachtige Hemelvaartsdag 1950 hielden we onze
eerste familiedag in Friesland. Nadien zijn we nog tweemaal
bijeen geweest, n.l. in Paterswolde en Bex·gen N.H.
Dit jaar hopen we weer samen te komen ·op Hemelvaartsdag
10 Mei a.s. U mag op deze dag niet ontbreken.
Wat U nog moet doen, staat duidelijk in dit nummer van (
onze "Tynge".
Wij rekenen op Ul
-=-=-

Geachte familieleden VLEER,
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de stamvader Auke
Willems op de "Flearbosk" onder Boornbergum werd geboren.
Wij weten niet welke dag dit was, doch het jaar is voor ons
genoeg van betekenis, om dit niet onopgemerkt te laten voorbij gaan.
Reeds meer dan 18 jaar geleden kwam bij de genealoog Vleer
het denkbeeld op om deze 200ste geboortedag op bijzondere
wijze te geden_~en. Een Vleer-familiereilnie en de uitgave van
een familieboek was toen datgene waar reeds naar gestreefd
werd. Het is enigszins anders gegaan dan gedacht kon worden.
Het geslacht Vleer werd opgenomen in onze Nijdamstra-Stichting,
waarin ook de ontplooiingsmogelijkhed~n groter waren en boven(_ dien heetten de broers van Auke Willems Vleer ook Nijdam.
(__
Twee dingen worden echter wel dit jaar veIWezenlijkt.
De eerste twee delen van het "Nijdamstra-boek" ook Uw familieboek, zullen dit jaar verschijnen (het eerste deel is inmiddels reeds gereed gekomen) en verder wordt er op Hemelvaartsdag, 10 Mei a.s., een familiedag gehouden in de plaatsen
Grouw, Oldeboorn en Leeuwarden.
Op het programma staat een excursie naar "de Flearbosk 11 de
geboortegrond van Auke Willems.
Het zijn deze feiten die 1956 voor onze familie van betekenis doen worden en vooral de Hemelvaartsdag zal van bijzondere sfeer zijn.
De te houden familiedag is voor alle Vleer 1 s belangrijk als
herdenkingsda13..

23 Geachte farniliE:leden WIJNIA - WIJNJA.
Op Paasmaandag 1953 kwamen in 3neek een 70 tal familieleden "!lijeen, die gehoor gegeven hadden aan een oproep van de
Nijdamstra-Stichting. Deze Wijnia-dag zal velen nog heugen
en de toen geuite wens om nog vaker bijeen te komen is tot
dusver - althans wat de ]'riese Wijnia 1 s betreft - nog de vader der gedachte gebleven, zonder dat iets werd ondernomen.
Op Hemelvaartsdag, 10 Mei a.s., hopen we een grote familiedag
op Friese grond te houden, die 's morgem begonnen wordt op de
Nijdamstra-State bij Irnsumerzijl 1 waar eens ons voorgeslacht
woonde.
( Voor de familieleden die nog niet eerder in de gelegenheid
(
waren met de oude starnboerderij kennis te maken, is hier dan
wel een gunstige gelegenheid •

.. Wijnia's - Wijnja, U komt!

-::::-=-=-=_QNS

PROGRAMMA

/

Verzamelen te Grouw om 10.45 uur.
11.15 uur kerkdienst in de Ned.Herv.Kerk te Grouw. In deze
kerk liggen verschillende voorouders beg1•aven o.a. Willem Willems de Oude en Nïesk Meijnertsdr. Ons Wijnia-familielid Ds
J .J. Lamme Jr., Geref .pred. te 's Gravenmoer, hoopt hier voor
te gaan i.n een korte herdenkingsdienst.
Nadat om circa 12 uur deze dienst zal zijn beëindigd, zullen
de autobussen· ons brengen naar de Nijdamstra-Stai;e, daarna
naar Oldeboorn, waar in Hotel Goerres koffie kan worden gebruikt en een boterham genuttigd.
( Çirca 1 uur vertrekken we naar de boerderij Vleerbosch, tussez
--·'Oldeboorn en Boornb-srgum, waar het feit zal worden herdacht, ·.
dat daar 200 jaar geleden de eerste naamdrager van de familie
Vleer geboren werd. De genealoog Vleer hoopt ons daar iets te
vertellen over het ontstaan van de familienaam Vleer,
Over Drachten gaat hot dan naar Leeuwarden, waar om .:!: 2} uur
de familiedag wordt voortgezet in zaal P. de Jong, Lange Marktstraat 26.
2.30 uur: koffietafel.
3.00 uurs Toespracik van de Voorzitter.
4.30 - 6 uur: Optreden van de humorist Atze Bakema (schuilnaam).
6.\D uur: Maaltijd.
Een eenvoudige maalti)d wordt gratis aangeboden,

- 24 6.45 uur: film,
De familiefilm wordt getoond.
7.00 uur1 Sluiting.
De samenzang wordt begeleid door neef en nicht
Nijdam uit Bergen N.H.

(

Door de Nijdamstra-Stichting worden au~obussen gehuurd om de
belangstellende familieleden te vervoeren.
Er rijden bussen vanaf Den Haag, Amsterdam, de Kooij (Afsluitdijk) naar Friesland.
Van Groningen - ·Leeuwarden - Grouw. ·
Van Leeuwarden - Grouw - Oldeboorn - Leeuwarden.
De reiskosten voor de Haagse bus bedraagt f. 6 ,-- per ( \
persoon. De kosten voor de Groninger bus f. 4,--. per pers.
Voor de Leeuwarderbus f. 2,-- per persoon.
Aan de familiedag zullen dus geen andere kosten verbonden zijn dan de reiskosten en consumptie.
U ziet dus, de kosten hebben we tot een minimum beperkt,
zodat een ieder zal kunnen komen.
Wij verwachten dan ook alle familieleden.
Houdt daarom alvast 10 Mei a-:-;;:-vrij en maak deze dag tot een
ware familiedag.
Van U hangt het af of deze dag zal slagen.
-=-=-

Wat moeten we nu allen direct doen?
Ja, direct mijne vrienden, na het lezen van het voorafgau.nde.
Een briefkaartje schrijven aan mij: Coornhertstraat 12, Leeuwarden.
1e. Immers, we moeten weten hoeveel personen aan de. maaltijd
deelnemen,
2e. Hoeveel personen gebruik willen maken van de Haagse bus, 1
Waar moot de bus stoppen om U op te nemen? Natuurlijk aah
de route den Haag - Amsterdam - Alkmaar.
Welke Amsterdammer neemt het op zich om dit te regelen't'
3e. Hoeveel personen gebruik willen maken van de Groninger bus.
4e. Hoeveel gebruik willen maken van de Leeuwarder bus.

-=-=-=-=-

Schema Haagse bus:
Vertrek den Haag om 6 uur Holl. Spoor bij de kap.
Amsterdam 7.00 - 7.15 uur Centraal Station.
Alkmaar 8.oo - 8.15 uur Station.
de Kooij 8.45 uur,

-=-=-=-=-
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De motoren van de Catalina (amphibie vlieg·';uig) hebben
rèeds proef gedraaid en d0 vli0ger vraag·b nu aan de verkéerstoren ·toestemming naar de startbaan de tax:iön. Het is 8 uur
in de morgen, doch de lucht boven het vliegveld op Biak trilt
reeds vah de warmte. Het zonlicht kaatst fel terug· van de
witte karanggrond sin zonder bescherming van een zonnebril is
he.t pijnlijk aan de ogen. Het vliegtuig is zwaar a:fgelàden.
Achter:i.n staan kratten met eenden, die een weeïge lucht in
het vliegtuig verspreiden. Voorin gaat de telegrafist schuil
achter een stapel postzakken. De waarnemer troont op een stapel kistjes gevuld met levensmiddelen in blik. Dan klinkt h(
bekende zinnetje door onze koptelefoon: "Borochoc. tower: thi s
is Biak two one four request permission for take off".
Nadat de token deze toestemming gegeven heeft met de gegevens
voor de start, brullen de motoren en na een flinke.aanloop
verheft het toestel zich van de grond. De kous wordt doorgegeven en er wordt meteen dan getrokken, d.w.z. we gaan klimmen. De hoogtemeter kruipt langzaam vooruit en als we op
10.000 voet zitton wordt de definitieve kous doorgegeven.•
Het is fris op deze hoogte n.l. + 11°· c. Dat is voor mensen
die 25° - 30° C gewend zijn, bij;-a koud te noemen. Het weer
is prachtig en tussen de verspreide wolken door zien we zee
en land onder ons d~orschuiven. De meoano heeft kans gezien·
tussen kisten en zak.1<:en door nog koffie te zetten. We laten
ons he:!J warme vocht goed smaken en zitten ·rustig een cigaretje te roken. Het landschap is ons welbekend: oernoud, moeras, modderige rivieren~
Na 1-~- uur zijn we boven de Wisselmeren en malcen een geslaagde
·waterlanding". De hoogtemeter is op 5600 voet blijven staan.
Dit is .niet aan de inst:rumenten te wijten, Deze meren ligge1(
inderdaad bijna 2 km boven het zeeniveau. Nadat de Catalina
aan een boei gemeerd ic, worden we door het bootje van de
H.P.B. (Hoofd Plaatselijk Bestuur) naar de wal gebracht.
We ]Jegeven ons dan naar diens huis, waar we gastvrij worden
onthaald op koffie, De H.P.B. staat hoog aangeschreven ·bij
de oevolking van Enarotali: de Kapaukers. Ze noemen hem
koning der Kapaulcers. Tijdens het kof'fiedrinken lopen Kapauker mannen in en uit. Soms blijven ze even staan kijken, doch
anderen gaan er·eens rustig bij zitten, bescheiden op de
grond,. Vol aandacht worden de nieuwelingen bestudeerd. ·Het
went al gauw deze belangstelling en niemand stoort er zich
aan. Alleen als één der nieuwsgierigen wat al te knusjes tus-

- 26 sen ons plaats neemt, wordt het een beetje hinderlijk door
de lucht, d.ie hij verspreidt. Deze mensen wassen zich n.l.
nooit en tegen de kou smeren zij zich in met een dun laagje
klei. Al met al voor onze begrippen geen welriekend geheel.
Als de Kapauker zijn nieuwsgierigheid bevredigd heeft stapt
hij op en gaat zijn vrienden vertellen wat hij er van denkt.
Een praatje maken met elkaar is wel één van de voornaamste
bezigheden van de man. En dan doen ze nog wat aan jagen.
De vrouwen doen het werk. En wee de vrouw, die het eten niet
klaar heeft als do man honger heeft. Bij de vogel, die hij
geschoton heeft, wil hij wel een gepofte aardappel. Vaak
komt het voor, dat de man niet op het idee komt zelfs de
-restjes van zijn jachtbuit aan zijn vrouw te geven. Deze
( heeft ook te zorgen voor de bijgerechten, Onla~gs is het nog (
voorgekomen, dat een vrouw een pijl door haar been geschoten
werd, omdat zij geen garnalen gevangen had, die manlief voor
zijn diner verlangde. Ook de visvangst is vrouwenwerk. De
garnaal is de enige vissoort, welke in de Wisselmeren voorkomt.
Over het algemeen is het een vredelievend volkje, dat daar
rond de Wisselmeren woont. Een enkele keer is er wel eens
wat onenigheid tussen do stammen en dan wordt dit meestal
"
op ridderlijke wijze ui tgevoohten. Zo kwam hot kortgeleden
nog oens tot een uitbarsting. De sta'llruen stellen zich dan
tegenover elkaar op en gaan elkaar beschieten met pijlen,
De vrouwen zorgen er dan voor, dat do mannen van pijlen
voorzien blijven, Zij lopen tussen do strijdenden door. Op·
hon wordt niet geschoten. Ook omsingelen do beide partijen
elkaar niet of voeren stormaanvallen of andere krijgslisten
uit, Wel ku_~nen er doden vallen aan weerszijden. De strijd
duurt voort tot er aan beide kanten evenveel slachtoffers
( zijn gevallen. Is deze stand bereikt, dan wordt er vrede ge~ sloten en zijn de mannen, die kort tevoren elkaar naar het
:
leven stonden, weer de grootste vrienden en voeren ellenlange gesprekken.
Ha het koffiedrinken begeven we ons naar de pasan grahan:(hotel), Dit is een grote blokhut. Vanuit onze kamer hebben we
een prachtig uitzicht over het meer. Het is een ruime kamer
met zelfs een wastafel.Wel is waar moet je er met een puts
water in gieten en als je de stop er uithaalt loopt het water in een onder de wasbak geplaatste emmer, maar het is
iets, De bedden doen gezellig aan. Ze zijn n.l. compleet met
dekens. Op deze hoogte kan het 's nacht behoorlijk koud zijn,
Ha het middageten, waarvan vooral de verse aardbeien heerli,jk
smaakten, gaan we eens op verkenning uit.

(

(

- 27 De bevolking groet ons vriendelijk: Sabé Toean of Tabé Soean.
t 'sen s's schijnen voor deze mensen geen verschil te maken.
De kleding van mannen en vrouwen is zeer primitief. Do man
draagt een peniskoker, de vrouw een lendenrokje van platgeslagen boomschorsrepen. Vooral het laatstgenoemde kledingstuk
is bij iedere vroWN ongelooflijk vuil1 de modderkluiten hangen
er soms aan. En verder dragen de man zowel als de vrouw het
onafscheidelijke draagnet. Dit is van gevlochten vezels w.o.
ook van de orchidElo. Het wordt vaak met de hengsels om het
voorhoofd op de :rug gedragen. In dit draagnet neemt de Kapauker
al zijn hebben en houden mee: slaapmatje, oen paar aardappelen,
gebruiksvoo:rwerpen, wat ruilartikelen. De man is steeds gewapend met pijlen en boog.
Ze dragen verschillende pijlen bij zioh. Er zijn pijlen voor
het schieten van vogels, weer andere voor hot doden van varkens en pijlen bestemd voor mensen.
Mannen zowel als vrouwen houden ervan fel gekleurde sieraden
te dragen om hals of polsen.
De hutten, waar deze mensen in wonen, zijn werkelijk afschuwelijk. Het geraamte wordt gevormd door dunne boomstammen, waartussen rietblad gevlochten. Vaak zijn ze niet groter dan 3 x
3 meter en niet eens een illanshoog. De vloer is hoger gebouwd,
zodat daaronder do.varkens in de modder liggen te wroeten,
Als men dan bedenkt, dat slechts een soort. raamopening als
toegang dient en er verder geen openingen in deze hutten ztjn,
is het te begrijpen, dat het nu niet bepaald fris in deze
"huizen is". Maar de Kapauker voelt zich best gelukkig en te
midden van deze in onze ogen onbegrijpelijke ellende, zit hij
rustig bij zijn vuurtje, dat midden op de vloer op een kleiplaat wordt gestookt, "Sn mocht .het vuur niet branden, dan
worden de aardappelen rauw gegeten. In deze hutten woont het
hele gezin. Alles zit, eet, slaapt en stinkt doorelkaar,
In Enarotali staan twee kerken: een Katholieke en een Protestantse. In N.Guinea werkt de zending, in ZoGuinea de missie.
De Wissolmeren liggen echter precies op de grens van deze gebieden met gevolg, dat wu daar zowel de rnissie als de zending
aantreffcm.
Een deel der Kapauker-bevolking vaart daar wel bij. Heeft de
pater zijn plaatjesdag dan is de Kapauker Katholiek en heeft
de dominee een royale bui, dan loopt het aantal Katholieken
weer sterk terug.
Het landschap is zeer bergachtig. Alleen in Enarotali zijn
wegen, die doen denken aan Hollandse grintpaden. Naast deze
wegen zijn diepe goten, welke het overvloedige regenwater
moeten afvoeren. Over deze goten liggen smalle bruggetjes

- 28 naar de zijwogoi1. Het is dan ook niet aan te raden 's avonds
zonder sak antaarn te gaan wandelon, want straatverlichting·
is o" nog niet bij. Vanaf de bergen heeft men prachtige.ever':"
gozicht0:::i over de meren en het dal, waarin Enarotali ligt •.
J~r gaat een intense rust uit van dit landschap.
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SJOUKE PEEREBOOM
JETSKE .ANTHONI.A H.ARTOG

geven U, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk.
De trouwdag is vastgesteld op Donderdag
12 .April 1956 1 s middags 12 uur te Voor-burg Z.H.
Bergum: C.W. Navislaan 17
Voorburg: v. S0venborgestr. · 55".

i-.•

-------------·------------------------

Neef en nicht .AGEM.A-WIJNI.A te Dokkum
zijn medio 29· .April 25 jaar getrouwd.
Nicht .Agema is bestuurslid van onze
stichting.
Hartelijk gefeliciteerd.

(

- 29 FAJllIILIE - NIEUWS
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Nog eens: De Elfstedentocht op 14 Februari 1956.
Onze neef G.H. Nijdarn van de bekende schaatsenfabriek, Fa.
Nijdam te Oranjewoud, volgde deze tocht met zijn servicewagen
en zorgde voor een verrassing, door op verschillende kontr6leplaatsen schaatsen uit te reiken aan de deelnemers,

-=-=-=-=-

(

Wiebe Wijnja, Kampioen ·Juniores.
Het Friese Kampioensschap hardrijden juniores is te Warga
veroverd door Vfiebe Wijnia van rn.twellingerga.
Hij was dit seizoen "ongeslagen" en won reeds tien eerste
prijzen.

-=-=-=-=De heer H. Ni jdam L:m. kwart eeuw werkzaam in Hooge Huys.
De heer H. NijdaJn, procuratiehouder van het Hooge Huys, heeft
op 4 Maart het feit herdacht, dat hij gedurende 25 jaren werkzaam was ~ij de Noordhollandse Levensverzekeringsmaatschappij
van 1891.
.
Hij heeft gedurende deze kwart eeuw een belangrijke bijdrage
geleverd aan de uitbouw van de maatschappij en het aantal
verzekerden met flinke sprongen vooruit zien gaan.
De sympathieke procuratiehouder, die onder het personeel
van deze finan<'..iële instelling een prettige sfeer wist
te scheppen, heeft zijn levenlang in de verzekeringssfeer gearbeid.
Toen hij in 1920 met het einddiploma de Handelsschool
in zijn geboortestad Haarlem verliet, kwam hij spoedig
daarna in d.ienst bij de Haarlemse Verzekeringsmaatschappij. Vijf jaar later ging hij over naar de Onderlinge
Nederlaridsche, eveneens te Haa:dem.
Tot 1931 is hij de provinciale hoofdstad trouw gebleven.
De maatschappij, waar de heer Nijdam toen directiesecretaris was, werd overgenomen door de heer Hofstee. De zilveren jubilaris werd toen benoemd tot propagandachef, een
functie, die hij ook thans nog bekleedt.
De maatschappij was in 1931 ondergebracht in het pand aan
het Hofplein waar thans de Firma Sohuurman is gehuisvest.
Er waren toen in totaal 30 medewerkers. Het verzekerd kapitaal bedroeg 28 miljoen gulden, De heer Nijdarn heeft de
instelling zien '.rit groeien tot een machtige maatschappij ,die
later verhuisde naar het indrukwekkende gebouw in de Lan-

- 30 gestraat. Er werken thans 210 personeelsleden in het Hooge
Huys en het verzekerd kapitaal bedraagt maar liefst 275 miljoen gulden.
Ondanks de drukke werkzaamheden ziet de heer Ni_jdam nog kans
het huisorgaan van de maatsohappij "Fides" te redigeren. Het
is een voortreffelijk maandblad voor de agenten, dat tal van
problemen op het gebied der verzekeringen b(lhandel t,
Er zijn voorts in va..<:bladen .vele publicaties van zijn hand
ver.,, chenen. lfog onlangs heeft de heer Nijdam het initiatief
genomen tot oprichting van een assurrantie-olub, waarbij
vrijwel alle belanghebbenden uit de verzekeringswereld in
stad en omgeving zijn aangesloten.
-=-=-;;:::-=-

(

April 1956,
Voor het eindexamen der. Rijkslandbouw Winterschool te Leeuwarden is geslaagdt

SIJE.NIJD.AM TE

~DAARD.

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

Naam: boerderij.
Het. resultaat van de gehouden enquélte voor de naam
van de boerderij van Fam. Nijdam te Marknesse is verzonden
aan deze familie.
Nadat bepaald· is, welke naam het wordt, komt neef v.d.Schoot
hierop terug"'
-::;;-::;:::-=-

Briefpapier bedrukt met het familiewapen.
Onze familieleden kunnen .voor do prijs van f, 3 1 50 per
100 vel briefpapier bekomen, bedrukt met het familiewapen.
Ook Uw naam en adres wordt er op gedrukt.
Bestellingen aa..n neef v •. d. Schoot, Leeuwarderweg 63·, te SneekL
-=-=-

Familie boek 11 Ni jdarnstra 11
Het Nijdamstra familieboek (ie deel) is verschenen.
Elk lid/abonn~ zal het zeker al ontvangen hebben.
De uitgave is goed verzorgd en.de inhoud "om e:r'Van te watertanden 11 "
Wij hebben nog enkele exemplal'.'en over.
Elk lid, die lid/abonné wordt, krijgt het nog toegezonden,
Haast

u,

het zijn er maar enkele exemplaren.

î

- 31 U maakt het verschuldigde bedrag ad f. 4,25 per half jaar over
aan de penningmeester en U besteld het boek bij mij, Coornhertstraa t 12 te Leeuwarden,

-=-=-=-=ONDEBWIJZER VOND 2200 ,JAAR OUIJ GRAAN.
(Van onze correspondent)
De heer A. van Sprang, onderwijzer aan de Hervormde School
aan de Putterweg te Ermelo en amateur-aroheoloog,heeft- het in Telgterveld verkoold graan gevonden, waarvan, naar bij een onderzoek
bleek, de ouderdom geschat moet worden op oa. 2200 jaar.
(Dit graan bestond uit gerst en tarwekool.
Prof'. dr. H.T. Waterbolk te Groningen, hoogleraar-directeur
van het biologisch-archeologisch instituut der Rijksuniversiteit
te Groningen, verrichtte het onderzoek,
De hoogleraar deelde mede, dat het botanisch onderzoek nog
niet is afgesloten, Op de vindplaats hebben waarschijnlijk woningen gestaan, grondsporen wijzen daarop.
-::::-c:-=-=i-

DE NI.JD.AMSTRA - STICHTING
Bestuur:
T. Nijdam, Ooornhertstraat 12, Leeuwarden, Telef, 05100-2167
voorzitter; Mevr. M.H. Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat 21,
Leeuwarden, secretaresRe; 0, van der Schoot Azn., Leeuwarderweg 63, Sneek, Tel. 05150-3028, penningmeester; W, Tsj. Vleer
"Op honk", Hardegarijp, Tal, 05110-435, vice-voorz.; Mevr.
P. Agema-Wynia, Stationsweg 18, Dokkum1 Mevr. H, Nijdam-Smit,
Paterswoldseweg 132A, Groningen; U, Wynia, Stationsplein 22
+.e Heerenveen, leden,
l_ Jstrekeningi 6 2 6 7 2 4 t.nov. de Penningmeester NijdamstraStichting te Sneek.
Redactie: Coomhertstraat 12, Leeuvvarden, Tel, 05100-2167.
Administratie: 2e Beukenlaan
doo:rn.
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' / 10.45 uur: Aankomst autobussen te Grouw.
(1111.15 uur: Herdenkingsdienst in de Ned.Herv.Kerk te Grouw.
Voorganger1 Ds J.J. Lawroe Jr., Geref. Pred, te
1 s Gravenmoer.
'!
00 uur: Bezoek Nijdamstra-State.
Opening familiedag door de Voorzi.tter.
Welkomstwoord door de Edelachtbare Heer Walda,
1
burgeme·3Ster van de Gemeante Idaarderadeel.
1
1
uur: Koffie-tafel Hotel Goerres te Oldeboorn.
.30
.oo uur: Bezoek Vleer-bosk op Boornbergum.
1
Sprekerr genealoog Vleer.
l!
·I
11
uur: Vertrek naar Leeuwarden,

/12.

I
-1112
'13
1113.45

I

'I

1,

!114.30 uur: Toespraak door de voorzitter.
1!15.00 uur: Wandeling bloemenmarkt.
'I

l1

1115.30 uur: Optreden van de humorist: Atze Bakema.
( 'i18.oo uur: Warme maal tijd.
19.00 uur: Film,
! 19 .30 uur: Sluiting.

i

il
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- 3 NIJD.i\JllSTRA - LIED

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

Waar omringd door groene greiden
Op de vrucilitb 1 re Friese grond,
Sedert overoude tijden
Fier de kloeke state stond,
Daar was •t erf van Nijdam 1 s zonen.
Veel geslachten gingen heen,
Maar hun geest bleef in ons wonen:
In Nijdarnstra zijn wij één!

(
Uit de schemer van 1 t verleden
Loopt een lijn, een lichtend spoor,
Schakels vormend rnet het heden:
Nijdamstra de eeuwen door.
Deze onverbreekb're keten
Is symbool van trouw en kracht,
Bindt ons samen en wij weten
Ons vereend met 1 t voorgeslacht.
Vrij van knechtschap, wars van heren
Liet de eigenerfde boer
Zich alleen door God regerern
Onverzettc:lli jk en stoer,
ZiG~ bewust van eigen waarde
Van zijn hoge heil 1 ge plicht,
Nauw verbonden met de aarde,
Hield hij 1 t oog omhoog gericht.

(

Laat ons trouw in eendracht waken
Over 't kostbaar geest 1 lijk goed,
De gemeenschap sterker maken,
Die ons erfdeel hoeden moet.
Laat ons saam een toekomst mouwen
.Allen 't zelfde doel gemeen,
:Wn getuigen, vol vertrouwen:
In Nijdamstra zijn wij één.
--=-=--=-

- 4 WILT HEDEN NU TREDEN

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

Wilt heden nu treden ,,voor God den Heère,
Hem bovenal loven van herten seer,
End 1 maken groot sijns lieven naemens eere,
Die daer nu onsen vijant alg.et terneer. ·
Ter eeren ons Heeren wilt al u dagen
Dit wonder bijsonder gedencken toch;
Maeckt u, o mensch! voor God steets wel te·dragen,
Doet yder recht en wacht u voor bedrog.
Bid, waket end' maket, dat g' in bekoring
End' 1 t quade met schade toch niet en valt.
U vroomheijt brengt den vijant tot verstoring,
Al waer sijn rijok noch eens soo sterok bewalt.

( '

-=-=-==-

FRYSK FOLKSLIET
-=-=-=-=-=-=-=Frysk bloed, tsjuoh op! wol nou ris brO.ze en siede
En bounzje trooh ûs ieren om!
Flean op! wy sjonge it bêste lan fan 'e ierde,
It Fryske lan fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it roun:
Dyn alde eare, o Fryske grounl
Fan bûgjen frjemd bleau by 1 t ald folk yn eare
Syn namme en tael,. syn frije sin;
Syn wurd wie wet, rjooht slacht en trou syn leare
En twang, fan hwa ek, stie i t tl')jin.
Klink dan, ensfh.
Trochloftioh folk fan alde Fryske namme,
Wês jil!llller op dyn alders great!
Bliuw ivioh fan dy grize, hege stamme
In grien en krêftich bloeijend leatl
Klink dan, ensfh.
-=-=-::::-=-
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- 5ONZE

F.AM IL IE DAG
(Wijze: In naam van Oranje)

(

't Is foest voor Nijdamstra; de geel-rode vlag
Zet r.u onze harten in vlamr
Wij komen tezamen op Hemelvaartsdag
Als leden van d 1 aloude stam.
Hier wordt '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
'l'en nauwste verbonden tezaam.
Wij voelen ons kind'ren van 1 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 gedaohte 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.

En gaan wij aan 1 t eind van de dag weer uiteen,
En ieder naar d 1 eigene stee,
Dan
Die
Wij
Dan
Dan
Een

weten w'ons allen tezamen tooh één;
zekerheid nemen wij mee.
hopen al weer op het volgende jaar,
komt· heel Nijdamstra vast weer bij elkaar.
wordt de familie'dag weer een feest,
feest van de eenheid van geest.
-=-=-=-=--=-

- 6 GRONNENS LAJJJ.
Van Lauwerszee tot Dollard tou,
Van Drente tot aan 't Wad,
Daor gruit, daor bluit ain wonderlaand
Rondom ain wondre stad.
Ain Pronkjewail in golden raand
Is Grönnen, Stad en Ommelaand;
Ain .Pronkjewail in golden raand
Is Stad en Ommelaand!
Daor broest de zee, daor hoelt de wind,
Daor soest 'taan dieken wad,
Maor rustig waarkt en wuilt het volk,·
Het volk van Loug en Stad.
Ain Pronkjewail, enz.
Daor woont de dege degelkhaaid,
De wille vast as staol,
Daor vuilt het haart, wat· tonge sprekt,
In richt' en slichte taol.
Ain Pronkjewail, enz.

-=-=-=-=DE GROUSTER WEAGEN

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

R6lje, r6lje, wetterweagen,
Rolje en brûs om 1 t alde Grou!
Miriaden foar us eagen,
Fleagen, stouwen om us Grou.
R6lje, r6lje us foarby!
Hurde Friezen bliuwe wyl
Hurde Friezen bliuwe wy!
Ré\lje, polskje·, Fryske weagen,
R6lje 1 walje om 1 t alde Grou!
Brûs en wiggelje, il.lde weagen
K:roanje d' alde roune trou!
Rolje 1 wal je-, alde Grou,
Byld fan echte Fryske trou
Byld fan echte Fryske trou,

- 7
Heit en mem binn 1 hjir bidutsen
Berntsjos, twiiohjes fan myn hert,
Su.ohten binne hjir forbrutsen,
Dy myn God allinne heart.
Hiel myn libben fleaoh foarbyl
Alde trouwe Grou, by dy.
Alde trouwe Grou, by dy.
R8ljo 1 rolje, wette:rweagan,
R6lje en brûs om 't alde Groul ensfh.
-=-=-=-~
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