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(

Bethlehem heeft een opgang gemaakt als geen
ru1dere plaats op de wereld,
Het was anders maar een onbekende stad,
Het heette oors~ronkelijk Efratha,
In de jaren 1410 - 1500 voor Christus heette de stad Beth-Lachama.
In Israëlitische tijd werd de naam Bethlehem, dat "broodhuis" betekent,
Het had muren en poorten, De oude stad lag op
do kant van het gebergte, op het hoogste gedeelte. Westwaarts lag een dal; oostwaarts de woestijn
van Juda, Het noord-oosten gaf toegang tot de weg naar
Jeruzalem,
Wel ligt het stadje aan de rand van de woestijn-steppen,
maar ten westen zijn de vri;.0ht- en grasrijke beemden, waar
David zijn schapen weidde en waar hij als koning werd gezalfd, (
Daar verlangde David eens naar water uit
de bron bij Bethlehem,
Nu nog wijst men de reiziger de grote wa•
terleidingEn 11 Salomo1J9 vijver" genoemd, die
het water naar Jeruzalem leidde,
De reiziger Robinson ontmoette hier een
kameeldrijver, die water uit Bethlehem
naar een klooster te Jeruzalem vervoerde,
Boven de grot, welke de overlevering aanwijst als de geboorteplaats van Jezus,
werd reeds ten tijde van Constantijn de
Gxote een kerk gebouwd,

- 59 Het veld W[W.r de engel verscheen, ligt een twintig minuten van
Bethlehem af naar het zuid-oosten. Daar Y-.l<hik: eens de Engelenzang,_
Terwijl Maria haar kindeke wikkelde_in doeken, brak de hemel open,
tinten 'Van het paradijs kleurden de bergweide van Efratha.
Luisteren we een ogenblHcje?
Neen, we horen hen niet zingen, maar gelukkig weten we wel wat
ze hebben gezongen.
Nu op het Kerstfeest zingen wij en luisteren de engelen.
GEEN PLAATS ,
Daar komen Maria en Jozef de stad binnen. Voor hen was geen
plaats in de herberg, wat ook niet door hen gezocht werd.
Immers een herb0rg was een gelijkvloers gelegen groot vertrek,
dat als een soort karavaanslaapzaal dienst deed.
.Alles was daarin gemeenschappelijk, alles deed men in het publiek,
er bestond geen afzondering, hoo dan ook.
Wat WJaria bij het naderen van de bevalling zooht, was een plaats
van afzondering.
.
En zij (Maria) baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde H.em in
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaat$ was
in de Herberg.
En er WDJ'.'en herders in diezelfde landstreek, die zioh ophield,m
in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
En opeens stond een Engel des Heren bij hen en de heerlijkheid
de$ Heren omi3traalde hen, en zij vreesden met grote VTeze.
"
En de Engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten doei vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus,_de Here, in de
stad van David. En dit zij U het teken: Gij zult een kind vinden
in doeken gewilckeld en liggende in een kribbe. En plotseling was
er bij den engel een grote hemelse legermacht, die God loofde,
zeggende:
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60.
PUZZLE

RUBRIEK

Het gedulcl van de inzenders(-sters), die een naam bedacht lmdden voor de boerderij van onze neef H.Tj.Nijdam te Marknesse
(ï~.o.P,) kan ik onrr:ogelijk langer OJJ de proef stellen. Om U enig
idee te geven van de voorgestelde naamgevingeh, laat ik hieronder

een uittreksel

volgen~

11

Ni,j-Lan11 , Overweging als volgt:
1, De 1 e lettergreep br.engt ons in de buurt van Nij-dam-stra.
2. Dezelfd.e lettergreep is ook de eerste van betrokken neef Nijdam.;

3.

Io het een f:r::iese uitdrukking die bij de voorbijganger het
v·errnoecle:i_i i,ve1';::t, dat daar een ''Friese boer'' woont.
4. Is er 1vei11ig land op de vvereld~ dat zo sterl:: de aanspraak
(-maakt op cle clanduiding Nijlà.n, als deze maagdelijke bodem van
de }f.o.P.
"i'ïor'!Yerd.. 11 Verzonken dorp voor 0taveren.
1rvrir1i.?_-Terru JTa,ar_1 uit een 011d~ atlas \roor VVijnjeterp.
11
De Goude11..Bo:~~er;1 11 •
11 ltTea1oert8Y1ês-tff. Teapert is een kwartelkoning.
11 Biile Hanne 11 , ·-··nne Rattelfitrr.1.e 11
11
Redbou'ts 1Iiffin11
lfIJi.jdanis-Ï}j_ede".
11
Stevin~t_ate 11 _ (of Eathe). Hendrik Stevin maakte het 1e plan voor
. .
..
droo~legging Zuiderzee in 1667.
11 Kreiler :tlof" (Woud)
11 L~;;rsk:i 11
-·-11 -

11 ;.:oJ

1 orna

)
)

---

•

•

·

met toevoeging van huis, zathe of state.

11 füiïi~-wsld"

)
(Name~ uit de bezettingstijd van de 3 Polen, die verhinderden fü1t de moffen de dijk van de N.O.P. met springstoffen (

irer11ielde11).
!faam van cle ondergrondse strijders:
l!err.§_}~vnia

]iet ~?..'lf'_)üii_
fries_e_ Reak_~_:i,f_.
Oucle iürdumerklif (2,jarder-klif)
•11 Fri~-S~na.;-)=t_::1_i.~~· 1- 11 Ni ;i-Ho fL111d n
llNj7kf:.ag~1111 ·11]'.Te ~5=-~p:wi"?.f~ _-~ J'.:Io.~cl_d~e~r~w=i~e~r'----Y~s~p~e~n~wi~·~e~r.
."bi~~-~·~E- ..~.._..'.?.f.~g_}~~a,nd-wier - Urkerwier."
irj_~~-ê_E?_tut•~
Klail~:u..t_~-

J IT .j
11

61.
"Klaikert11

(

etc., etc.

Ook ontving neef lüjdam reohtstreeks diverse voorstellen.
Na veel gepeins besloot hij zijn boerderij
NIJE NIJDAJllSTRA STATE
te noemen, een idee naar voren gebracht door nicht C.JansenGriebling, Van Wageningenstrc,.at 59 te Arnhem, welke dus in aanmerking komt voor de cloor neef Nij daim uitgeloofde prijs: "Encyclopedie voor Iedereen" door John Kooy, welk boekwerk door
de gulle gever van zijn sigi1a t"L1ur voorzi.e11 zou 1ri.1orden. \l>fr_tarorn
dit dan nog niet geb eur<l. is, zult U zich afvragm1. De kwestie
is namelijk, dat de Directie van de lfoorcl-Oost-Polcler accoord
moet gaan met de te geve11 naam, welke door de bevironers der verschillende boerderij en voorgre~ld worden e11 zoaiS dit ll1l "eenmaal in een ambtelijke· werelcl gaat - ambtelijke molens m"len nu
eenmaal langzaam - l1eeft onze neef nog steeds gee11 toeste1mning
gekregen zijn boerderij zo te noemen. Zoclra, dit dus het geval is
kan de winnares in het bezit van haar prijs gesteld worclen .en
kan ondergetekende een foto maken van de dopelinge voor ons familie-archief.
En nu de OJJlossing van het invulraadsel uit het Octo11er-nunmer.
Het spreekwoord is' EEm kleine luiheid is vaak een groot verdriet" De i11 te vullen woorden- zijn! ·~BIID, ~C.Fiül~1/ 9 1miST, KLOI<:,
];;_OOP, EINil, 1,NKT, NAAJff, :!'.:.RT0, ];;_OOD, UNIE, 1,JS, If.OOP, ~l1l ,l,JZER,
. ]2,IBR, fl'T, ~TER, VLA!il, !<'IRD, ;:!\,CHT, KELK, EZEL, EDEL; B_OOD, Q;LAD,
E;~DE, ORDE, OLIJ<:, !IEN, VAST, ,i:,:RWT, RIBT, ;t!,ORP, !iOTS, 1]C:T,~F.ST,
!RAM.
De volgende familieleden komen voor een prijs in aanmerking:
Handstempel met familiewa1Jen werd toegezonden aan nicht H.NijdamSmi t, Paterswoldseweg 132 b te Groningen, terwijl de boeken van
3.Carmiggelt in bezit gesteld werden van neef D.Nijdam te Andijk
Oost No.94 en neef W.P.Nijdam te Rauwerd No.85.
De Oj)gave voor de Kerstdagen is een rekenpuzzle.
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62.
Alle cijfers 0 (nul) en '7 (zeven) zijn gegeven.
Oplossingen uiterlijk 10 februari 1957 in gesloten enveloppe
te zenden aan ondergetekende. Vermeldt steeds bij Uw inzending Uiiv privé-adreso
Voor de goede oplossingen worden wederom drie boekenprijzen
beschikbaar gesteld.
Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
Veel succes wenst U
de puzzle-redacteur
C. van der Schoot Azn.,
Leeuwarderweg 63, Sneek.
BOEK;T AAR 19 56.
(

Penn.ingrneester' s Perik:eleno

Het boekjaar 1956 loopt ten einde en hoewel ik toch wel
mag aannemen dat ieder voor zich zelf weet, wat hij nog
schuldig is, moet ik echter mijn toevlucht wel nemen tot een
soort·oorrespondentie-rubriek, daar ' t mij niet mogelijk is
U individueel te schrijven.
Een nadeel van dit systeem is, dat betaline; juist plaats
vin_d.t, voordat de Ty11ge in Uvv bezit is, maar daar is nu eenmaal niets aan te veranderenA
1
t Spreekt vanzelf, dat ik met het oog op het afsluiten
van de boeken gaarne betaling ontving, voorclat het .i aar ten
e.inde is, zodat ik U dan ook vriendelijk verzoek vóór 27 dec€mber a.s" hiervoor te willen zorgdragen. Het gi~mmer is,
zoals U bekend: 62.67.24 t.n.v. penn. 11 1Jijdamstra-Stichting11 ,
Leeuwarderweg 63, Sneek.
Als ik nu volstaan mag met een opsonmling van namen, met
daarachter het bedragje, wat ik gaarne van U tegemoet zag,
dan zeg ik U bij voorbaat reeds hartelijk dank voor Uw zeer
gewaardeerde medewerking.
(
Th, Nij dam,
.Amsterdam
f,
4,65
11
And r. Nij dam,
Groningen
4,65
liievr. H. Nij dam-Smit~ Gro11ingen
"
2.--

H.L"Kruimel,

den Haag

11

11
A. Nij dam
Heerlen
G. Vleer,
Haarlem
"
(Betreffende giro-kwitanties kwamen
in verband me-t .af1ivezigheid retour)
Vervolgens nog leden, welke gev10onlijk uit
eigen beweging gireren:
Mevr,A.Koster-Dam, Bçcarn
4,25
11
W. Nij dam Jr.,
Corn,jum
2.-Il
E.J. Wynia,
Ermelo
4,25

üj.

Mevr. G.Postma-Evenhuis, Groningen
f.
8,50
11
S. Postma,
Gr0Ding·è1~
2"-11
J .C~J~venhuis,
Groningen
2o-11
E. H. Dijk,
Groningen
4, 25
Mevr. LDijk-de Breejes, Groningen
;i
11
Mevr, D. Tholen-Dijk, Groningen
2. -~
W. Wijnia,
Peasens
"
4, 25
11
I1,1evr. G0Feenstra-11'lynia, Leeuvrarden
Lj., 25
11
Fam.Heins-Smicl,
Leeuwarden
5, 65
Mevr. A.de Vries-Wynia, Koudum
"
4,65
1''am" cle J orig-.Boers1na, Leev.11vardon
l1
5, 65
Mevr. A.Jilderda-Efdée, Leeuwarden
"
2,40
Verder deel ik: U meûe, dat de vol:·~ende leden voor het 28

2•--

( 11alfj aar 19 56 betaalden, tervvijl d·i t reedu eerder plaats -vond,
"adat ik dit heb geboekt voor het eerste halfjaar
J\l[ej" T. V\l"oortn1an,
Groni_n3;en
l11evi~"

Sj~v"Est-v~d"Zee,

195'1 ·

.A...IIlsterdam

Mevr. T.Vree-l'fijclam, Weesp
Th. Nij dàm,
Hoo::;keppel
H. Nij dam J r"
Haren ( Gr.)
D.C.Nijdam,
Hoorn
W.Nijdam,
Haarlem
terwijl een woord van hulde op zijn plaats is voor de leden,
die reeds betalingen voor het boekjaar 1957 declen. Als meer
1 eden zich hiertoe geroepen c;evoelen, houd ik mij beleefd aanbevolen.
Heeft één Uwer in dit jaar verschotten voor onze Stichting
gedaan, laat hij dit dan omgaand aan ondergetekende weten, dan
kan betaling nog dit jaar plaatsvinden.
Moge ik deze al gemene correspondentie besluiten met U allen
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1957 toe te wensen.
0

C. van der Schoot Azn. ,
penr1. "Nij damstra-Stiohting".
ADAM "HURDRIDER"
door VT.Tsj. Vleero
Deze bekende legendarische Friese ijskoning was verwant aan
de Oldeboornster Nijdams' en Vleeren, vandaar dat we in de Nijdamstra Tynge zijn leven en daden willen beschrijven.
Enige jaren geleden verscheen de publicatie ''Adam Hurdrider,
zijn leven en daden, vóór- en nageslacht". Graag stel ik deze
1 ectuur voor onze 'rynge beschikbaar, in de hoop dat onze
schaats- en ijsminnenûc familieleden met belangstelling er van
kennis zullen nemeno

INLEIDING.
In het mid·den der 18e eeuw zagen vele Friezen vaak iemand op
de schaats voorbij 11 stuiven", die meer voor "duivelH dan mens
gehouden werd. Sneller dan wie ook reed hij door het Friese
1 and. Vooral in het midden van Friesland moet zijn figuur
weldra bekendheid verkregen hebben bij de bevolking.
Hij sprong bovendien over dammen en vvallen of liet de gewoonste zaak van de wereld was. Overal waar hij kwam kreeg hij
bekendheid en zijn naam was weldra op de lippen van elke
Fries. Adam 11 hurdrider11 , dat vverd zijn naam, 'l.vant ·meer dan
zijn eigenlijke naam ADAM RUURDS sprak deze naam tot de mensen.
Ook toen deze Friese boer ouder werd deed hij het volk verbaasd staan over zijn kunnen. Hij moet onbet·vvistbaar sUperi- (
eur en ongenaakbaar gewèest zijn voor alle Friezen, die over:igens op de schaats hun mannetje wel stonden.

Tot deze conclusie komen we als we de vele verhalen over Adam
Hurdrider lezen. Toch is het typisch dat uit de 18e eeuw geen
verhalen tot ons komen over deze ijsheld. Geen krantenbericht,
geen boekwerk, geen handschrift noemt zijn naam. Wij krijgen,
wanneer we een studie willen maken van deze figuur, de indruk,
dat hij wellicht niet eens bestaan heeft, al thans dat de verhalen rondom hem op fantasie berusten. Niet het minste is er
in die eeuw dat aan hem herinnert.
Ook in het begin van de 19e eeuw wordt hij niet genoemd. Het
is 1829 wanneer zijn naam het eerst voorkomt en wel in een
verslag over een hardrijderij op de schaats in Harlingen.
Daar wordt onder de prij swinnar::rs genoemd RUURD MINNES IJSSELSTEIN, een dochterszoon van de "befaamde Adam Hurdrider". Het
duurt dan weer verscheidene jaren voordat we in tijdschriften
verhálen tegenkomen, die meestal ontleend zijn aan overleveringen.
Uit dat ene krantenbericht valt echter af te leiden, dat in
(
1829 Adam Hurdrider bij de Friezen nog een bekende figuur was,
ondanks dat eerder niet over hem geschreven werd. Dit bericht
is trouwens voor de onderzoeker het bewijs van zijn roemrijke
daden, want veel bewijs is er overigens niet omtrent Adam te
vinden, wat zijn daden betreft.
Waarom lezen we vóór 1800 - dus tijdens ziJn leven - niet van
deze ij sheld? Waarom worden in zijn jeugd, in het midden der
1 Se eeuw zijn prestaties niet beschreven en geroemd, terwijl
we toch lange winterverhalen en tochtbeschrijvingen kennen
uit die tijd? Het lijkt een raadsel! Maar wat moest men echter over hem schrijven? Er waren geen hardrijderij en waarop
hij kon uitblinken en ook geen and.ere feesten of gelegenheden,

\

65.

(

waar hij demonstraties kon geven. Men kèn niets over hem
scb.rijven er1 dat is 1,vel de red.en g·evveest 1Na.:...rom hij niet genoemd werd!
.In het midden van de 19e eeuw komen de verhalen over hem los.
Zijn daden worden geroemd. Hierbij zal er viel r1iets 11 af11 gegaan ziJn maar is er ongetwijfeld veel bijgekomen. Hij iivas
niet n1eer een persoon zoals andère hardrijders, nee11, hij
werd iemand die oneindig ver uitstak boven een Atze Geerts
Atsma, een Halbe Hommes Huitema, een Jacob Dirks 'l'olsma of
een Oene Klazes de Vos. Zijn nactm word een heldennaam, zijn
persoon v.rerd hoc langer hoe meer ornringd met de aureool van
de ·eerste Friese i;j skoning, zijn naam werd onsterfelijk en
ook vandaag nog, 133 na zijn dood, is zijn naam en blijft
zijn r1aam verbonder1 aun de ijssport als de eerste onbetiiviste
ijskoning, dank zij de overlevering!
Verdient Adam Ruurds werkelijk deze eer? Vlas hij inderdaad
een ij skoning? Heeft hij vrn:rkelijk geleefd? Op deze vragen
willen we thans een antwoord geven, opdat zijn plaats in de
rij van he.: !'sers over ijs en "redens" voor altijd vast zal
staan.
BRONNEN.
bescl1rijvin{~en over Adam Hurdrider in krar1ten,
tj_j dschriften en boeken.
2. Verzameling berichten omtrent hardrijders en hardrijderij en in vroegere tijden, handschrift ve.n J .H.Rijpkema.
3, Registers van de Burgerlj_jke stand.
4. Doop- trouw- en begraafregisters van diverse dorpen vÓ.Ó1"
1R11.
5. Oude Rechterlijke archieven van Utingeradeel en Rauwerderhem (weesboeken, authorisatieboeken, proclamatieboeken, hypotheekboeken etc.)
60 Floreencohieren van Utingeradeel en Rauwerderhem 18e en
19e eeuw.
7. Quotisatiecohier 1 '148 Utingeradeel.
Speciecohieren Rauwerderhem.
9. Reëelcohieren van Rauwerderhem.
1 o. Naamlijst Bijlagen Civiele- en Cri.minele sententies van
het Hof van Friesland, verzameld door de heer R.S.Roarda.

1 • DiVerse

(

s.

LEGENDE EN REALITEIT.

Als schooljongen hoorde ik vader veel vertellen over Adam
Hurdrider. Als "Boarnster" jongen, aldaar in 1869 geboren,
wist hij vele dingen, die niet uitsluitend op fantasie be.rustten, doch waar zondex· twijfel een kern van waarheid in
schuilde.
Ik zou er niet aan denken deze verhalen hier een plaats te

66.
geven, vrare het niet, dat m1Jn vader 1 die veel var1 geschiedenis hield, mij meerdere dingen verteld had, die later bij on·derzoek juist bleken te zijn.
Het heugt mij nog dat vader het over Adam Huurds had en daarbij ook de naam LJsselstein noemde, want deze naam heb ik zonder te weten van het krantenbericht - altijd met Adam
Ruurds in verband gebracht. !\!ogelijk heeft het krantenbericht
van 1829 toch wel een rol ges·peeld in de overlevering.
Doch hoe ik lat er ook "sneu pte" in tijdschriften en boekjes
die ik maar te pakken kon krijgen, het "doopceel" van Adam
bleef voor mij verborgen, zoals het voor alle Friezen verborgen was gebleven, die belangstelden in de Friese ijskoniug.
Ongetwijfeld zal men omstreeks 1850 nog wel veel omtrent de
werkelijke herkomst en woonplaats van Adam geweten hebben,
(
maar dit weten ging in het laatst der 19e eeuw ook verloren.
Ik geloof dan ool~ niet dat er één bron is, bui ten het hieronder gepubliceerde krantenbericht, waarin positief de familie·relatie van Adam wordt aàngegeven.
Verslag uit de Leeuwarder Courant van 22 Dec. 1G29:
Van de 78 schaatsrijders, welke gisteren en heden alhier om
den ui tgeloofden prij 2.en en premie gewedijverd hebben, behaalde eindelijk J AJ.\f BOEKlll.A van Piaam cle eerste, zijnde tien
Gouden Willems en droeg HUURD M. IJSSELSTEIN van Deersum,
(zijnde een Dochterszoon van den vermaarden zoogenaamden Adam
hardrijder) de laatste, bestaande uit drie Gouden Willems
weg, terwijl aan den verdienstelijken HALBE lillITEMA van de
Horrunerts als 3e, tien Gulden werden ten geschenke gegeven.
Ilet gunstige vveder~ de mer1igte van aanschouvve11d, en de geregelde orde, well~e heersohte, zetten aan· dit, der Friesen bijzonder eigen wintervermaak den meesten luister 'bij.
Toch geeft deze mededeling aan wie Adam Hurdrider was. Voor
(
diegene, die genealogisch onderzoek beoefenen, lag hier de
aanwijzing waar gezocht moest worden om Adam te ontmaskeren.
Dit is echter niet zo eenvoudig, want een genealogisch onderzoek is geen \""Verk van eer1 paar uren, maar van dagen en ÏiVeken. Daarbij komt nog, dat men wel eens tegenslag kan hebben,
vooral wanneer over de persoon, die men zoekt, niet veel acten bewaard gebleven zijn of wanneer hij bijv. doopsgezind
was. Er is een beetje moed voor nodig om langs deze weg meer
over een zekere persoon te weten te komen, vooral wanneer hij
tot dusver geheel in de schemer van het verleden verborgen
bleef. Is men eenmaal begonnen, dan kan men moeilijk ophouden
voordat de persoon geheel uit de historie naar voren is gekome11.

Dit genealogi·sch onderzoek was de sleutel waarmede het slot

omgedr.said moest word011 om binnen te trede11 i11 de vrerlz:elijke
wereld van Adam Ruurds. Het gaat er hier niet om voort te
bouwen op de vele tientallen overleveringen en verhalen,
deels vvaar, deels onwaar, docl1 om de vva.arheid betreffende
Adam na~r voren te brengen.
De vv~aarheid omtrent de man, die meer dan 130 j ae.r verborgen
bleef voor de geschiedenis van de ijssport, doch die zich
thans gaat melden, want hier ziet U Adam Ruurc\s zijn eigen
handtekening.
Het vinden van deze handtekening was de kroon op het onder,! \
/,/) ' . C\ _J1'
zoek"
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VERGADERING
In Gronir1ge11 vverrl op 30 J:Tov. bij ICoos ICersthol t een vergadering gehouden. Aanwezig waren plm. 25 familieleden, onder
wie Neef Nij dam, voorzitter uit Leeuwarden en Neef Vleer uit
Hardegarijp.
Ruim Buur opende de Voorzit.ster Nicht H.Nijdam-Smit (nog
\Vat on•nenni{~) . deze Vergadering en heette alle11 hartelijl.;:
welkom. Daarna gaf zi;j het woord aan de Voorzitter uit Leeuvvarden, die onder meer sprak:: over Eenheid.~~.
Wij kennen allen het Nijdamstra-lied. In Nijdarimtra zijn we
één! Dat moet zo zij11 en dat moet zó blijven 9 zo begon do
voorzitter zijn speecl1a Eerst stond hij stil bij \/Vat 11 eenheid11 was en "1Jvaarom 11et zo sporadisch gevonden vverd. Iviaar
waar het aanwezig was, daar gaf het de vri.iheid.
Hierna sprak onze Genealoog Neef Vleer, die ten eerc;te met
klem al onze familieleden deed aansporen om toch zoveel mogelijk gegevens bij een te &aren, welke op de Nij damstraStichttng betrekking kunnen hebben. Al hoe klein of gering
ze voor .2!!.ê.. ook moge sch.ijnen, deze voor hem grote waarde
kunnen betelrnnen, voor het samenstellen van het Nijdamstraboek. Wilde hierna nog Neef Vleer met een vrolijke noot tevoorschijn komen, bleek hij evenwel later van gedachten te
zijn veranderd, gezier1 de 11edendaagse gebeurtenissen in. Hongarije. Hij vertelde daarom van zijn persoonlijke belevenissen van achter "Het LJzeren Gordijn". Dit vond bij de aánwezigen een aandachtig gehoor. Bracht verder Neef Nijdam uit
Groningen in dichtvorm, onze Genealoog als, niet enkel zeer
kundig~ maar oolc als wel zeGr bescheiden persoon naar voren,
vva&rdoor deze zicl1 eventjes i11 het zonnetje voelde ~'.Se.zet,
maar zeer terecht 9 I1Teof Vleor. Daarna ~.verd onder het genot
van e0n kopje koffie de film vertoond, die wel als zeer eoed
geslaagd mag lieten en allo11 in g·edachten de familiedag op
1-Ie1nel vaartsdag hieri11 duidelijk terugzagen.

68,
]fot dank aan God en grote blijdschap, geven
wij U kennis van de geboorte van onze dochter
ELISABE'l'H
O.Nij dam
.A.J. Nij dam-Luyt
Ernst, J an".ly, Loui sj e
.Alkmaar, 2G October 1956,
Gerard Doustraat·25
Tijd.: Centraal Ziekenhuis
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1 Hedon, 21 september, overleed Hede'1 overleed zeer onverj in het rusthuis 'I'haoor te
j <cv-achts in het .Academisch Zie- 1
i Snook, z:.:i.cht 011 knlm, onze
i kenhuis te Groningen, tot on- ~(
jvndcr, behu-.-:d- en g'J."ootvnder
ze diepe droefheid, onze lie- Il
FIET GERBRAND H. NIJ:O.AM,
1 ve zorgzame vrouw en moeder ,

f

l

! oud

81 j 0~r, sedert 26 juni

j

1937 weduwn2nr ven Trijntje

1

H.Maat.

1

Scharnegoutum:
de Jong-Nij dam
Î J ,G, de Jong
1Tine
1 ·
Idskenhuizen:
tH.Nijdam

1J.

.

j
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1Î
_1
1

F'RJUiwE NIJ:O.AM
in de ouderdom van 49 jaar.
Nor.g, 21 nov, 1956,
H, de Weerd
.Aaltje.
De begrafenis zal plaats vinden te Norg op maandag 26 r1ov.
s nam. o~ 1 uur. Samenkomst
in 't cafe Zwaneveld om half
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Bovordord tot Heerli,jkheid,
overleed in IIuizu 11 Snncta liïnriet11 te Den Ha2g onze lie- 1
1 ve vader, behuwd-, groot-, overgroot- en pleegv2der

!

1l

1i'
CORNELIS TER LAAN,
in de ouderdom v2n 78 jaar; sedert 3 december 1924 weduwnnnr I'
j van GEERTJE VAN BRUGGEN,
r
(
. .
)
29 oktober 1956.
P;,rnlm 17 : 1J onberiJmd •
1
G:;roningen~
Vi. Ter Le.an" L. TGr Lo.an-Nij darr1"
ÎNoorderhoogebrug:
G,S. Ter L2nn.
jzuidvr1olde (Gr.)s
T" Zeef-rl'er Laan. R.P"Zeef.
'!'Kleinkinderen:
Cor en verL Geertje, Bert, Harm •
• .Achterkleinkinderen: Roeli en Wim.
i Veendo.mg
I{. VVerk:man.
!Kondolem1tie-adres: Bedurnerweg 132, Gronin,;en.
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1 V~or

de vele blijken v.::~n deolr1eming,--- ondervor1den. n:::. het overlijden van onze lieve 'Irouvr e11 JVIoeder
1'RIJN'I'.JE VLEER,
zeggen v.rij nllen 110.rtelijl{ dë:..nk, in het bijzonder de vrouvvenvere11. 11 Dorcas 11 "
Yo Ylo.l·svv-eer
en kindere11"

IJlst, juli 1956.
FALIILIEBERICHTEN.
Eelde.
Overleden HARJ'I!füE iUJDAM.

(

Oppenhuizen.
Geboren JEEN, zoon van H,Wynjc: en C.Postmn.
-:::::-=-

verv.VERGADERING.
Ook foto's hiervnn kunnen nog besteld worden bij ·Neef H.Nijdam, Albertine Agnesst:ract Bn;i Gro11inge11" Ook Vlerd op deze
gezellige en ",vel zeei" nuttige avond, meteen een dntu.m vastgesteld e11 vvel op 13 Januo.ri 1957 voor or1ze Nieuvrjnars\r-isite te
Paters'.volci~ bij- ·Nëè·:r···Nijdam, Cnfé nDe Pnssnge" ..
Nn a!"";n allen dnnl{ te hebben gez:e{5d en st11nr1de het Nijdo.mstro.lied uit vollo borst y,rer_d ge_z_ongen__ sloot or1ze Voorzitster deze zo mooie nvonda
·voor de verg2derin.gen in Amsterde.m, den Hc.2..g en Leeuv.rc,rden
zijn· de besprekingen nog ga2nde. Vlij 11open dc.t deze begin Jo.11uDri kunnen doorgnnn"
Toch nog een S.O.S.
Medev{erkers gevro.cgd? !
I

'

-=-=Het bestuur vrtn de lTijd2mstra-Stichting heeft een kleine wijziging ondergc,an. Door 11et bedank:en ve.n Neef U" ~Vynj n van Ileerenveen moest in deze functie woi,~den_. y9_<;>"rzien.
Neef M.P.Vlieninvç11\l. Follec;Ll was genegen dit op zich te··rïetffetr.
Van deze plants nf aan lifeGf Y!ynj n tl.ank voor het werlc voor de
stichting gednnn, Iifeef \Vit\r:duhartelijk welkom in ons 1nidden.
Wat U zelf schreef• 11 d2t ik deze plaats op een nc:ngenmne en
doelbewuste wijze hoop te vervullen", is ook van onze kant
onze welgemeende wens.

-=-;::::-

De Voorzitter.

WINTER.
Ook in de winter hebben we ontspanning nodig. Deze ontspanning behoeft eol1ter niet te bestnan uit 11 v2cantie 11 zonls
dit in de zomermnandén gebruikeli.ik is.
Weet u, neef en nicht, wat een prochtige ontspanning is?
Zal ik het U zeggen? Zij, die nog geen lid abonné zijn VCTl
onze stichting trachten hen hiervoor te winnen. Immers, ook
de wintermaanden krijgen we dikwijls familie op bezoek of anders, trek er eens op uit! Er zijn altijd nog familie-leden
die 11 van verre sto.an". Praat eens met hen.
Laat hen toch eens het familieblad zien; toont hen eens
het f amilieboek!
Is het dan zo moeilijk hen te overtuigen dat ook zij er
bij horen? Immers neen, als vie zelf mnar even vYarm aanlopen·. (Toe maar, nog even treldcen, nog even doorpraten, en een
nieuw lid is gewonnen. Direct een briefkaartje verzenden aen
de secret1Cresse of acm de penningmeester en U heeft weer ontspanning genoeg gehad voor één d2g,
En morgen •• "~ "v1"eer hetzelfde!
Schrijf ze in, secret2resse en penningmeester, daar komt
een stroom briefkaarten binnen. Voor U is het een prettige
inspanning.
De Voorzitter.

-=-::::::FAlULIEBOEK NIJDJ\JllSTRA.
Het Hijdamstra familieboek (2e deel) is ter perse. Begin Januari zal het gereed zijn.
De verwachtingen mogen hoog gespannen zijn, want het is in

één vvoord

11

af".

Van het eerste deel hebben we nog enkele exemplaren. Elk
nieuv1 lid/o.bonné krijgt het to_egezonden tegen een gereduceerde prijs. Haast u, het zijn er maar enkele exemplaren.
(
-=-=-

BESTUUR NIJD.AMSTRA-STICHTING:
T.Nijdam, Coornhertstr.12, Leeuwarden, tel.05100-22167;
voorz.; i'llevr. M.H.Nijdam-Nijhol t, Robert Kochstr. 21, Leeuwarden, secretaresse; C.v.d.Schoot Azn, Leeuwarderweg 63,
Sneek, tel.05150-3028, penn.m.; W. Tsj. Vleer, "Op Honk", Hardeg2rijp, tel.05110-435, vice-voorz,; ]\evr. P • .Agema-1'/ynia,
Stationsweg 18, Doldrum, Mevr. H. Nij dam-Smit, Paterswoldseweg
132 b Gron. en M.P.Wimia b/d brug 43 Folleg1C, leden.
Postrelcening 626724 t.n.v. penn.m. Nijda.'Ilstra-Stichting Sneek.
-=-::::-
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DE OUDE DOOS.

Den 13 Augustus 1713 betaald aan de Exceteur Koevoot en Gerlloft Ynzcs de sûmma vnn negen e11 sevcntig Co.rg·l.d.rie st. ter
sake verteringe gedaan op den' 10 April, den 2SJ May 1713 op de
grote rekende,g en den 7 Febry_, 1713 op de kleine rekendag,
alles ten overstn2n y"\Vijl" da I:Ioog ~7olgeb.Ifr" Tir.llingo van
Si:cmn en de Ingez etene:i.1 v:::.n voornoemde dorpe"
Den 11 Sept. 1722 Gerrit Hendriks bestelt in 't Kleerhuis tot
in Fer1,verderadeel" J\2n 11em gegeve11 tot reisgeld m8t
do onl:osten te sarilen tv.roe Cnr"gls" Verder kreeg Gerrit ee11
nieuvire voor 1 Car~.!J,'ld~ en 5 st", eer1 pe.e.r l1oosen" Een :i1!les rnet
een I{a1n gek:ogt _voo-:r: Gerrit, te semen een Cétr"·gld" een sto
Bc.ul..: AlbE:rts ontvangt 15 stuivers voor het mnk::e11 Van drie
hemden.
Nieûkerl~

(

Adninistrore11d l<:erkvoog·d is dan I'llroDouvre I(lase-s (scT1oolmeoster) Hij h·eeft eer1 jri2rloon vnn 1G5 Cnr.gld~ e.ls schOolmeGster en orge"ldi·e·nst.
llfegens _ann segg-i.nge vnr1 de Grote Rol{ende.g en tv1ee Kleine Rck:endagen, 2.lsmcde e.:~~terStnllige Re8ter1 en Hu~i:ren Vo.n de hu.urr1 ers tot (le SomrrtE vnn 300 guol ~ in de maanden. 1\fov. e11 Dec.
1721 en Jnn. Feb. en ]foart 1722 en Hu;i.ren geha2ld vnn de
plc:.atsen Los~ 0 ü Lo.nde_n etc. en op de lcleine Rel{ende.g h.c.nr bedient als ander en Een j ccllr Oli gebruikt Clln klokken en Uir_;
werk 8 gl 12 st.
g

1

Den 3 Dec, 1721 Ann D.Kl2ses Bet, de somma tien e;l. twee St.
\Negens verdiende Salnriën als Dorpsregter en andere so.lce11 en
diensten gerlo.an, uit Last gedao.n van de Kerl-cvoogden i-n ·Een 1
( __ en dan nog drie gtovijftien st" "l:vegens drie jnar olie gebruik:t . ann lcloldcer1 ent Uirv1 erl{. 4 j nnr -voor 25 St. t'~erek:ent
Alderh. 1719, 1/20 en 1721. Verscheenen, in een tweede en also te samen 13 gt. 17 st. Luit: Gpecif. en Qtie met no. 60.
7

10 Oct. 1722 met peerd en Cheese na Leeuwarden geweest om de
kerkelijke Snken wnnr te neemen vnn onkosten 6 st.
den 15 April 1723 aan eon gewesene prediknnt die veel geleeden heeft om Gods woords vertonende een w2nrschijnlijko Attestetie ~egeven t-r{e;G Cnr.gld~ 10 St,

72.
Den 25 J:,~nnrt 1725 een erm man e11 dito vrou gGgeven Een
qt" die vnn 11uis en goed v-e·rbran.d-vva.s sijnde uit de
Grietenio vnn Stelling Nerf ~'lest Einde met een Attestatio die de Heer Haren verteikent hadde en de Commissie·
vnn de Bijsitter Pijter Sybrens Heeringa.
1

Den 2 !!lay 1725. Aan de Cormni tteerden af volmagt uit de
Gemeente va..'1 de Rottevalle, tot belml p van 't op bouwen ·en maken van haar Nieuwe Kerk de. Somma vijf Car.
Gld. mits vertonende een Lettertje,

Den 12 Juli Bet •."1an J .B.Nidam Ontvanger tot Eernsum
de somma van 54 Car.gld. agt st. ses pen ter sake Een
jaar Floreen Sohattinge en deellcosten van de Kerkelanden, alsmede van 1 t Waaghuis met Jan. en Febr. 1724
verscb.eene11. beneffens een jaar Schoorstee11geld van
1 t
Schoolehuis May .1724 Verscheenen in Een nog agt en
dertig gld. 14 St. 4 pen. wegens een j aarschattinge en
deels kosten van andere Kerkelanden Ket Jan. en Febr.
1724 Verscheenen in een tweede en 15 St. wegens kosten
gevallen over Terzoolster Zijl, ·omslagen met Jan" en
Febr. 1724 in een derde en also te samen 93 gl. 17 st.
1 0 pen. blij let specifikatie en Qtie no.52.

In de maand May 1722 he.bben de diaco.~en van Eernsum
Een Kcie gekogt van Het te Hylkes Vlyarda voor Attj e Alberts om in de Weyde te doen tot Friens in de Ed; Heer
P.G, van Sijdtzama Landt voor de somma van vijf en
dertig Car.gld",. vvelk:e penningen tot laste van de bovengenoemde diaoonije is en also brengt de Rendant dit
voor uitgaaf.

Den 21 April 1728 aan Lolke en Ysaäc gegeven tot
drinkgeld Elk elf st. Sijnde Twee knegten van Tomas.,.
Mr. Leijdekker wegens de Weerhaan van de Toorn en op
te Bringen, en te maken dat hi draaijen wilde,

(

