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FINANCIEEL JAARVERSLAG 1 5 

Nadelig saldo over 1954 
(contributies) v :f. 538,90 Uitgave: Nijdamstra 

:f. 89,05 ' 
Abonnements- Tynge etc. Il 557,1ov 

gelden v Il 851'10 Reis- en verbl.kosten Il 18,95 v 
Vrijwillige Drukwerken " 81, 10 v 

bijdragen v Il 60,25 Porti-kosten 
Vergaderkosten 
Btjzondere uitgaven 
Donatie Fr • .Akademy 
Saldo per 1 Jan. 1956 

Totalen :f. 1450,25 Totalen 
========= 

Il 42,93 
Il 30,65 
Il 25 ,86 
11 10,-
11 594,61 

( 

:fo 1450,25 

Dit gunstige resultaat (een nadelig saldo van :f. 89,05 om te 
toveren in een voordelig saldo van :f. 594,61) werd verkregen 
door de indertijd voorgestelde verhoogde donatie en inkrim
ping van de "T;ynge", Mede met de nog te verwachten inkomsten 
in de komende jaren, werd het nu dus mogelijk iets te onder
nemen wat voorheen onmogelijk bleek, als bijvoorbeeld de uit
gave van het :familiboek. 

v' 
v 

v 

v 

Ik hoop dan ook, dat nog meerdere leden zullen blijven toetre
den, opdat ook andere wensen in vervulling kunnen gaan. 

Sneek, i Januari 1956 C. van der Schoot Azn 
penningmeester. 

-=-=-=-=-=-

F.AMILIEDAG-KOSTEN 

Men hoort zo dikwijls: "Wat zijn er nu voor kosten aan( 
een :familiedag verbonden? 
We betalen immers praktisch alles! 11 

Het is daarom wel eens goed een overzicht te geven, wat 
voor uitgaven met het houden van een :familie-bijeenkomst ge-
moeid zijn, zoals wij deze weer op Hemelvaartsdag j.l. meege
maakt hebben. 

Hiernaast Vàlgen dan de voorlopige cij:fers, welke voor 
zichzel:f spreken: 
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0 N T V A N. G E N: 

Van deelnemers(sters) Hollandse bus 
Van deelnemers(sters) Groninger bus 
Van deelnemers(sters) Friese bussen 
Opbrengst gehouden collecte 

UITGEGEVEN 1 

Voor Hollandse bus 
.Voor Groninger bus 
Voor Friese bussen 
Aan fooien chauffeurs 
Aan drukwerk (progranunàr s en li turgi,,5n) 
Voor organist en koster 
Voor koffiedrinken te Oldeboorn 
Zàalhuur te LeeWNarden 
Voor versterker.installatie 
Aan honorarium 
Voor etentje to Leeuwarden · 

f. 150,-
Il 118,--
Il 71,--
Il 83,80 

f. 422,80 
========== 

f. 230,--
Il 118,--
Il 100,--
Il 26,--
Il 27,65 
Il 15,--
Il 40,50 
Il 12,50 
Il 12,50 
Il 50;--
l1 275,-

f. 907' 15 
========== 

zodat reeds een kleine vijfhonderd gulden bijgepast moest 
worden. U ziet, het zo moeizaam verkregen eindresultaat van 
1955 heeft een gevoelige knauw gekregen. 

-=-=-=-=-=-

C, v.d. Schoot Azn 
penningmeester. 

DIT MOET U BESLIST DOEN! 

Uit het voorgaande zult U wel gGconcludeerd hebben, dat 
de kas nu vrijwel leeg is. Gelukkig is .het tweede halfjaar 
1956 in lt zicht en mag hieraan de opwekking verbinden hier
voor het verschuldigde op postrekening 62.67.24 t.n.v. Nij
damstra-Stichting te Sneek, uit E)_ige:i: beweging ovor t=te maken. 

· D.i t bespaart U 40 et. incassokosten en U be-l spaart mij een gi'Ote hoeveolheïd onnodig werk •. 
-~--- --··-----~-·---~·--~--"··-·--·.---""-----·---·~----------
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tloe;,,-ol ten overvloede, deel ik nog oven mede, dat c1e do
natie por lid f. 1 ,-- per halfjaar is, ter.vijl d.i t voor done,,
teur tovens abonn0 op "de Nijdamstra Tynge" + het tweede deel 
van hzt :f0miliebook L 4,25 per ha;I_fjaar bedraagt • 

. Giréo:rt -of' stort een en/of and0r op bovepver1nolde post··" 
rekening, waarvoor ik U zoor erkentelijk zal zijn. 

Voor Uw welwillende medewerking reeds bij voorbaat mijn 
dank 

C. van der Schoot Azn. 

Penningmeester! "Nijd.amstra Stichting". 

-=·-=-=-=-=--=-=-

NOG EEN FAMILIEDAG. 

Dat op Hemelvaartsdag de familieleden van de Nijdamstra
::Hi r.hting bijeen kwamen is U allen bekend; maar dat er ieder 
jaar op Hemelvaartsdag nog een Nijdamstra-dag gehouden wordt, 
zult U zeker niet weten. 

Wat is namelijk het geval? 
Een zeer grote Nijdam familie (broers en zusters uit één 

gezin), welke over het gehele land verspreid wonen, komen eens 
per jaar bijeen en dat is juist op Hemelvaartsdag. Ieder jaar 
komt men bijelkaar op één van de vele woonplaatsen van deze 
familie en aan het slot van de dag word. t aan de gastvrije broer 
of zuster sen bord van Makkumer aardewerk aangeboden, waarop 
niet alleen het familiewapen in kleuren is aangebracht, maar 
tevens de naam van stad of dorp, waar deze reunie plaats vond. 

Deze buitengewoon sympathieke gedachte kwam mij ter ore 
bij áén van mijn huisbezoeken in de lande. 

BRIEFP.AJ'IER MET EIGEN WAPEN. 

Bij een oplage van minimaal 1000 vel kan ik tot drukken 
overgaan; bovendien waren er nog andere problemen o.a. kleu
rendruk, wat veel te deur kwam, verkleinde cliche's etc. 
Dit is de oorzaak dat de bestellingen wat al te lang op zich 
laten wachten. 

Voor de belangstellenden meende ik dit even te moeten 
memoreren. Ik hoop dat U nu spoedig het gewenste toegezonden 
krijgt. 

Mochten er meer liefhebbers(sters) zijn dan gaarne spoe
dig bericht, De prijs komt op f. 3,50 per 100 vel. 

C" Vod~ S" 

( 
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Zo de Here wil, hopen · 
onze geliefde ouders· 
en grootouders 
L.H. WIJNIA en 
D. WIJNIA-de ROOI van 

GOSLIGA 
op 16 mei a.s. hun 50-
jarige echtvereniging. 
te gedenken. 

Hun dankbare kinde
ren en kleinkinderen. 

.Amsterdam-West 
Hondiusstraat 3 I. 

Geen receptie. 
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Onze Schepper verblijdde 
ons met de geboorte van 

JAN JACOBUS 
gi;wicht 3770 gram 

M.S, Lammo-Wesbonk 
J.J. Lamme Jr. 

1 s Gravenmoer, 16 Moi 1956 

Pastorie Gereformeerde Kerk. 

-·-.---, -.---.-'"-"·-· ·---·--
Pil!iT NIJD.AM 

en SIBIJ!IENTJE OSINGA 

geven U, mede namens wederzijdse ouders, 
kennis van hun voorgenomen huwelijk, 
waärvan de voltrekking D.V. zal plaats 
hebben op vrijdag 29 juni a.s., 1 s nam. 
2 uur te ti'i tmarsum. 

Kerkelijke bevestiging om 2.45 uur in 
de Ned,Herv.Kerk te Longerhou door de 
Weleerw; Heer Ds·.J. do Hartogh van 
Wemmel•. 

Wolll)l)els 
Lon'gerhou juni .1956. 

-·"'W'""-""'""""""--'""'""ll"W<"'""°"""'•...,"M_"'""'"'""'°'"'"' ...... ""'W°"~'"W'J°"""""~--.:.;;;_;;;~;;;-1-:==-=-=-=-=-=========--I Enige kennis~eving. . . Î 
hi:edcm overleed; zacht en kalm, 1 
jin de ouderdom van 88 jaar 1 
I JOHANNES NIJDJ\Tul I 
!Haren, 17 april 1956 l 
!Hoornsedijk 14. 1 
- ' 1 Namens de familie 1 
l 8. Nijdam. 1 
1De begrafenis heeft plaats ge- 1 
!.~~9,"",g",1",,,..~E~.~,..,"i~.""!!.~t~2!,1.:.,.,,_ .. ...,,., . .--."~·'~"·-, .. J 

Mei ut nàmme fan US 
àlden sizze wy hertlik 
tank oan in elts, dy't 
us Freed 1 Juny yn hok
foar foarm ek, ta in 
ûnforjitlike dei makke 
ha, 
AUKE NIJD.AM 
NEELTJE NIJD.AM-FEENSTRA 
Aldegea (W.) Juny 1956. 



- 38 -

F.AM.BERICHTEN 

25 jarige echtvoroniging, Dokkum 29/4/ 156 
R. AGElllIA 
P. AGEll/IA-WIJNIA. 

50 jarige ech tvor~:;:;Ïgi·;;.g ~ -G-r-;;:;:;l~g;;;_--3/5/ 1 56 
A. BOERSMA-
H. BOERSMA-NIJDAM. 

50 jarigo echtveroniging, Nijezijl 12 mei 1956 
F. BUMA 
L. BUMA-NIJDAM. 

----------------· 
40 jarige ochtvereniging, Schraard 24/5/ 1 56 

WILLEM WIJNIA 
DURKJE WIJNIA-HOEKSTRA, 

----------------· 
50 jarige echtvereniging, A, NIJDAM (84 jaar) 

NEELTJE VEENSTRA (72 jaar) 
----------------· 

-=-=-=-=-
BURGERLIJKE STAND. 

Hilversum maart 1956. • 

( 

Geboren: Anna Isabella, dochter van H,T,Wielinga en 
s. Vl'ielinga-Wijnia. (_ 

Sneek maart 1956. 
Geboren• Trijntje Jelly, dochter van Jaris Wijnja en 

Engelina de Rapper, 

Hennaarderadeel april 1956. 
Geboren: Fetje, dochter van Tjeerd Nijdam en 

Froukje Suierveld. 

Sneek april 1956, 
Geboren: Age, zoon van 0, Nijdam en 

A. Boschma. 



8/3/• 56. 

18/4/ 156. 

- )9 - . 

UIT DE DAGBL.AJJEN. 

Concert o.l.v. Cor Nijdam. 
Wolvega 1 s Mannenkoor• 
De prestaties waren zeer bevredigend. 

· · Gearkomste op Ilys oer de Sûdwesthoeke. 
Sprekkers wiene: 
Dr H.G.W. v~,\l.. Wielen, Bakkefean 
en de hear r·. v.d. Mark, Sni ts. 

( 
It duo Lützen Nijdam soargde foar de kmmstsinnige 
omlisting. 

F.AMILIE-BERICHT. 

Ik ontving nog het verheugende bericht dat neef S. Nij
dan te Bergen uit het ziekenhuis is ontslagen en het heel 
goed maakt. 

Red, 

Van harte algehele beterschap geachte neefL· 
Red, 

- -=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=:-=-~-=-=-=-=-=-=-=-

WAT PUBLICEERDEN DE COURANTEN OVER Dl!J FJ\JIULIEDAG GEHOUDEN OP 
10 MEI 1956. 

-o-o-
Friese Koerier 

NIJDAMSTRA-STICHTING HIELD REUNIE. 

Leeuwarden - Tot degenen die Hemelvaartsdag op een prettige 
en zinvolle manier hebben besteed behoren ongetwijfeld de Nij-

l \ms, Vleers, Wynia 1 s en hoe zij verder mogen heten, die gis
~eren aan de jaarlijkse familie-reünie deelnamen,· welke was 
belegd door de Nijdamstra Stichting, Een kleine honderd-vijf
tig leden van deze familievereniging was van heinde en ver ge
komen - behalve da Friezen waren er Groningers en Drenten, 
maar ook Hagenaars en Amsterdammers - om een tocht te maken 
langs enkele woonsteden van hun gemeensc:happelijke stamvaders. 
Na een herdenkingsdienst in de hervormde kerk te Grouw waar 
zich eèuwenoude graven van hun voorouders bevinden deden zij 
Nijdamstra-State bij Irnsumerzijl aan om vervolgens in vier 
·bussen en enkele personenauto's naar Oldeboorn te reizen, waar 
men de koffiemaaltijd gebruikte. Daarna ging het naar de boer-·· 
derij "De .Fleerbosk" tussen Oldeboorn en Drac:hten en via Drach-
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ten terug naar Leeuwarden waar_men nog.enige uren allergenoeg
lijkst 'oijeen is geweest, 
Wij hebben een groot gedeelte van deze opgewekte fariïiliebiJ
eenkomst meegemaakt en zijn daarbij tot de conclusie gekomen 
dat het zich aldus bezinnen op zijn voorgeslacht een buiten
gewoon prettige en zeker niet de minst verantwoorde manier 
is om aan geschiedenis te doen. Zo'n dag is namelijk in .. alle 
denkbare opzichten leerzaam en heeft bovendien een goede 
stijl. Leerzaam omdat men gemeenschappelijk wordt geconfron
teerd met verleden en heden en toekomst van de eigen familie 
(aardig was het ook verschillende leden van de jongste gene"
ratie onder het gezelschap aan te treffen.) Leerzaam ook,om
dat die confrontatie tevens kan geschieden in persoonlijke ( ' 
gespreF...ken met min of meer verre vercvanten, niet zelden van 
verschillende rang en stan(l •. Stijlvol,. omdat de door de le
den van.deze familie.beleden eenheid zo'n dag voortdurend op 
·overtuigende wijze wordt gedemonstreerd: is er· inderdaad een 
gevoel van verbondenhèid, · van bij elkaar horen en van een 
gemeensohappelijke verantwoordelijk.~eid voor de naam, die 
het symbool van hun eenheid is: Nijdamstra·.· 

-=-=-=-=-=---
Het Vrije Volk. 

lHJll.AMSTRA'S C.S. ÉÉN DAGJE ÉÉN 

(Van een onzer verslaggevers) 
De Nijda.~s, de Fleers en Vleren en de Wynia's, drie loten, 
tezamen in de wat topzware stamboom van de Nijdamstra-Stich
ting verenigd, waren Hemelvaartsdag 'opgeroepen .voor de .. 'tëra-
di tionele familiebijeenkomst. Men heeft er een genealogisch 
dagje van gemaakt, en tevens een kruistocht door Friesland. 

De o.chtend begon met een liturgische dienst in de._her
vormde kerk van Grouw. Het famililid ds J .J. Lamme 11i t Den ( 
Haag ging voor, Neef A. Fleer van Sneek droeg het gedicht -
"Us leave deaden" van E.B. Folkertsma voor en allen zongen 
tenslotte het Fries Volkslied. 

·.De officiële opening van de reünie was om twaalf uur in. 
Irnsumerzijl tussen Irns.um en Grouw, op _de imponerende stam
boerderij "Nijdamstrastate". Burgemeester R. Walda van Idaar
deradeel heette hier namens de gemeente welkom. 
In.· Oldeboorn dronk men koffie, en dwars door het woest-ver-· 
waaide Zwettegebied toog de colonne bussen, auto's, .s.cooter, 
voorop de standaard met het zelf'gezette handmerk van de. stam
vader als heraldiek, vervolgens naar de Vleerbos onder Boorn
bergum, waar .een kleine plechtigheid wérd afgedaan. 
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De Vleerbos, op de kaart een plaats, in feite slechts een boer
derij, ha~~ de-vlag uit;;es·èoken. Stiohtings~seorstaris W.Tsj. 
Vloer uit Hardegarijp, eon genealoog, bek],om de_ regenput en las 
rnqt ontroering in zijn stom, een historische verhandeling over 
de famili~ vooro 

FEEST. 
In het Leeuwarder marktcafé van _Piet de Jong, waar men na 

de rondtocht uitstapte, zaten gemakzuchtiger familieleden reeds 
te wachten, Hier sprak voorzitter T. Nijdam van Leeuwarden, hier 
zong men op do toon van het "In naam van Oranje, doe ope"n-de 
poort" het familielied, hier zag men do film van vorige bijeen
komsten, hier vierde men het gezellige feest. 

(deuwarder Courant. 
-=-=-=-=-

NIJDAMSTRA'S 'JlROKKEN NAAR GROUW~ 

Hemelvaartsdag kwamen van do Nijdamstra 1 s de familieleden 
( 150 11 man 11 sterk) uit Groningen, Dronte, Friesland, Noord Hol
land, Den Haag en Arnhem naar Grouw, waar de rijkspo.l.itie assis
tentie verleende bij de aankomst. Kwart ov3r elf begon de her
denkingsdienst in de l'k•d.Herv.kerk, waarin ds J .J. Lamme jr., 
gorof. pred.ikant uit 1 s-Gravenmoer _(N.B.), e3n toespraak hield 
naar aanleiding van de tekst uit Col, 3 vors 1. De heer A,Vleer 
uit Sneek las voei• uit "Us leave d.eaden 11 van Eel tje Folkertsma. 
Na de kerkdienst heette b-..i.rgemeester·-R. Walda met een ko_rt woord 
de familieleden welkom op Nijdamstra-State. De bu"'gemeester 
kreeg als aandenken een exemplaar van het eerste deel van het 
Nijdamstra-boek. 

Bij de Vleerbos onder Boornbergum gaf de heer W.T. Vleer 
een overzicht van de geschiedenis van deze historische boerde
r1J en herdachten de familieleden, dat tweehonderd jaar gele-

l '>n de eerste Vleer op deze boerderij geboren werd, 
over Drachten en Quat.rebras gingen de met de Nijdamstra-vlag 
versierde auto's en autol:ussen naar zaal De Jong in Leeuwarden, 
Daar hield T. Nijdam een toespraak en kwamen de humorist Atze 
Bakema en de pianist Veldstra aan bod. Na de warme maaltijd 
te hebben genoten en de Nijdamstra-film te hebben gezien, gin
gen do vele Nijdamse Vleers en Wijnia 1 s weer huiswaarts. 

-=-=-=-=-1::1-
Een familielid schreef: 

Hemelvaartsdag is naar mijn smaak een mooie dag voor ons 
geweest. Ik bewonder U on Uw staf, die deze dag zó heeft mogen 
voorbereiden, dat ze als op wielotjes - verlopen is. W,N. - R. 
Hartelijke dank voor dit schrijven - Red. 
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ENIGE RECENSIES OVER HET FAMILIEBOEK 

Leeuwarder Courant. Oer minsken fan lang forlyn. 

W.Tsj.Vleer. Het Nijd.amstraboek. Deel I. Uitgave Nij
d.amstra-Stichting. Sneek 1956. Ing. geill.96 blz. 

De fernyljeforiening Nijd.amstra - yn 1948 ûntstien en sad.waen
d.e de äldste yn Fryslän - hat as bistjûrslid W. Tsj. Vleer 
fan Hurdegaryp, skrepper en ût'e-wei-setter as ien. Seis kear 
yn it jier jowt dy foriening "De Nijdamstra Tynge" ût, mar 
nou sil der ek in graat famyljeboek komme1 dat wurdt op fiif 
d.ieltsjes birekkene en mei in jier twa trije sil it folalein 
wêze, is it doel. Hwat hjir bean wurdt, smakket mearich. Al
derearst binne hjir de bysûnderheden oer de femyljeforien:V ' 
to finen, mar dan bigjint de skied.nis fanit alde laech. \ 
Dat is breed opset allegearre, hwant earst jowt de skriuwer 
noch in kaart oersjoch fan de Fryske skied.nis en fortel~ er 
hwat fan de man, dy' t wierskynlik de aldste foarfaer is an 
giet .ar it ûntstean fan it starilhûs Nijdamstra-State yn de 
Grouster kont.rijen nei. Trije geri.erae.sjes wurde d.an biskreaun 
en dêr tusken yn steane gans aerdichheden, fynsten, printsjes 
ensf'h. It boekje is ek foar oaren de muoi te vrordich. 

-=-==-=-:::1"""" 

11NIJDAMSTRA-BOEK11 WORDT VOLLEDIGE FAMILIEKRONIEK. 

Friese Koerier. 

Na de bevrijding Z1Jn in Friesland onderscheidene fami
lieverenigingen opgericht, d.ie voornamelijk als doel.hebben 
de studie van het voorgeslacht te bevorder?.n, het: samenstellen 
van een· genealogie en .het versterken van de familieband. Een 
van de bekendste is de .in 1948 opgerichte familievqreniging 
11Nijdamstra", in 1953 omgezet in de "Nijdamst.rastichting"r 
waä:rvan de bekende genealoog w. Tsj. Vleer te Hard.egar:i,jp"'-a 
promotor en stuwende kracht is •. De stichting heeft een orgaan 
"De· Nijdamstra Tynge" en voorts s.taat op het programma de uit
gave va..'1 het NLJDAMSTRABOEK, in vijf delen, te verschijnen 
·gedurende 1956 - 1958.. · 

Van dit boek ligt ri.u het eerste deeltje van 96 bladzij
den voor ons. Het merkwaardige van deze stichting is wel, dat 
d.e familiegeschiedenis gegroepeerd wordt rond 'n oude bo.e:i:
derij nabij Irnsum, 11Nijdamstra-State 11 geheten,· aan de tegen
woordige weg van Irnsum naar Grouw, liggend onder. het behoor 

· van laatstgemeld dorp. 
"Nijdamstra" als hornleger be.staat. al ongeveer di,üzend 
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jaar, aldus meent de heer Vleer uit de hem ter "beschikking 
staande gegevens te moeten opmaken. Daar op die plek heeft 
dus al tien eeuwen een ooerderi j gestaan met name "Nijdam" 
·of 11Nijdamstra". 

Hier vindt de familie Nijdam zijn uitgangspunt. De ge
nealoog gaat uit van he.t echtpaar Willem Willem de Oude 
en Niesk Meijnerts. Deze Willem was eigenerfde "boer op Nij
damstra-State, en oudst "bekende (plm. 1580-1635). 

Na een voorwoord van de voorzitter van de stichting, 
de ·heer T. Nijdam en van de samensteller, en een lijst van 
initiatiefnemers, geeft dG h00r Vle0r een lmrt overzioht 

(·"an de Friese geschiedenis in h0t algemeen, van het begin 
onzer jaartelling af tot de reformatie in de 16e eeuw. 

Dan vangt de familiegeschiedenis aan, want kort voor 
1580 trouwden Willem Willems Sr. en Niaske Meijnerts, maar 
reeds vóór hen kent men bewoners van de "boerderij. 

Doch vóór die familiG aan "beurt komt, wordt een inte
ressante uiteenzetting gegeven van de situatie van de ri
vier de Boorn, zijn "bedijking omstreeks 1000 en.daarna, en 
het leggen daarin van de Nije Dam ten zuidwesten van waar 
later 11Nijdamstrastate" zou verrijzen. De state kreeg dus 
de naam van de dam met sluis in de Boorn en het op de ooer
deri j wonende geslacht de naam weer van de state. In Fries
land komt het laatste trouwens herhaaldelijk voor. 

De heer Vleer - dat merkt men aan de gehele opzet van 
dit eerste deel - wenst een zo volledig mogelijk overzicht 
van het geslacht, dat uit Willem en Niesk is voortgekomen. 
Hij geeft daaroij niet alleen een dorre opsomming van de tij
den waarin men leefde en van de Friese geschiedenis. Hij 
staaft daar9ij zijn geg~vens met "bewijzen, door het opnemen 

( ran talrijke "bijlagen, bronvermeldingen, akten enzovoort. 
-=-=-=-=-

~'RIESCH DAGBLAD 

BOEKBESPREKING Het Nijdamstraboek I, door W.Tsj. Vleer. 
Uitg. Nijdamstrastiohting. 

Onder de Friese familieverenigingen ne0mt "Nijdamstra" 
een eervolle plaats in, inzonderheid wat de acti vi tei t be
treft. Het is een uitgebreid geslacht en de bekende genea
loog W .Tsj. Vleer is er in geslaagd veel wetenswaardig·s uit 
het grijze·verleden over de voorvaders op te diepen. Deze 
rijke oogst wordt nu in "boekvorm uitgegeven en het eerste 
deel (96 pagina's) is voor enkele weken terug verschenen. 
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lJe heer Vleer maakt het zich niet gemakkelijk. Hij begint mot 
een korte samenvatting van de geschiedenis der Friezen te ge
ven. Zo op het eerste gezicht lijkt dat niet moeilijk, maar· 
men.moet er zelf mee bezig geweest zijn om te begrijpen hoe
vele problemen daarbij rijzen. Zelfs wanneer men een kort over
zicht wil geven. Daarom verheugt het ons, dat de heer Vleer er 
in geE1laagd i"I op een duidelijke wijze de hoofzaken naar voren 
te brengen, zonder zich te verliezen in allerlei omstreden kwes·
ties; Tegen zijn visie lijkt ons weinig kritiek in te brengen. 
Dàt hij in 840 heel Groot Brittannië door Britten laat bewof -, 
is duidelijk, een vergissing. ·. 

Er staan verschillende wetenswaardigheden in dit boek. Be
halve namen lezenwij over genealogis-ohe bijzonderheden, over 
oudé uitdrukkingen en gebruiken en - om niet méer te noemen -
ove.r invéntarissen, testamenten enz. Wij wensen de familie ge
luk met dit kostelijke historische ove~zicht. 

-:::::-=-=-=-=--
Het Centraal Buréau voor Genealogie d~n Haag schroef ons., ••• 

Hiermede bevestigd de goede ontvangst-van deel'I van "Hl:IT 
NIJilAMSTRA:..:BOEK", spreken wij U gaarn,e onze welgeineènde dank 
uit voor dit geschenk, waarvan mèt.veel belangstelling werd 
kennis genomen. 

Het onderzoek naar de familie Nij])Afll!, 'het moeilijk onder
zoek in Friesland in aanmerking genomen, behoort stellig tot 
de meest succesvolle gedurende de laatste jaren·· in Friesland 
ondernomen. 

Met beleefde • 
c. 

groeten tekenen wij, 

hoogachtend 
(w.g.) (H.L,Krtiimel, conservator 1e afd.). 

r--- Het telefoonnummer van de 

1 

redacteur is nu 
2 2 1 6 7 

----~·-"-·--·~---·--------------" 
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Redactiei Coornhertstraat 12, -Leeuwar
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