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Een opmerkelijk stuk Fries materieel erfgoed: de wapenlepel 
van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 en het familiewapen 
Nijdam

Ther weren twene brothere
ande weren fulbrothere
ande nas nanen otheres nat
Voor Bonne en Bote 

Inleiding: een jonge familievereniging op zoek naar een familiewapen

Op 25 juni 1949 werd in Utrecht een bestuursvergadering gehouden van 
de toen recent (sinds 12 febr. 1948) opgerichte familievereniging Nijdam, 
die vanaf 1953 ‘de Nijdamstra Stichting’ zou heten.1 De belangrijkste 
initiatiefnemer van de familievereniging was beroepsgenealoog Wigle 
Tjerk Vleer (1919–1999) geweest.2 Eén van de onderwerpen op de agenda 
van de vergadering in 1949 was het familiewapen. Vleer was door twee 
leden van het Fries Genootschap, genealoog D.D. Osinga en A. Corée, 
medewerker van het Rijksarchief Friesland, gewezen op het bestaan 
van een zilveren sierlepel uit 1665, waarop hoogstwaarschijnlijk een 
familiewapen Nijdam afgebeeld was.3 Deze lepel had namelijk onderdeel 
uitgemaakt van de grote zilvertentoonstelling die in 1927 in het Fries 
Museum gehouden was ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van het Fries Genootschap en stond beschreven in de catalogus die naar 
aanleiding daarvan was uitgebracht: 

1   Dit artikel had niet geschreven kunnen worden zonder de hulp van Redmer Alma, 

dhr. Y. van den Bosch, Onno Hellinga († 2011), Paul Noomen, Jan Schipper, Symen 

Schoustra en Hessel de Walle.

2   Wigle Vleer was een kleurrijk persoon: hij was onder andere fietsfanaat (een 

tijdlang was hij secretaris van de Nederlandse Rijwiel Toer Unie) en een van 

de eerste leden van de in 1956 opgerichte Fryske Rie foar Heraldyk (Roorda, 

‘Koart oersjoch’). In zijn latere leven (nu als Wigholt Vleer), ontpopte hij zich tot 

wichelroede- en leylijnexpert. Zie: Vleer en Van den Dool, Leylijnen en leycentra in de 

lage landen.

3   De Nijdamstra Tynge, jrg. 1, nr. 4 (1949), 30.
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17e eeuw, midden. 3 lepels met pijnappel-knop op den steel. Twee 
hebben op het blad elk twee wapens: [...] 

     B. mannewapen: [D.L.N.(ijdam)] gedeeld; rechts Fr halve 
adelaar; links: doorsneden; boven: huismerk, beneden: 
3 klaverbladen (2 en 1); vrouwewapen (F.D.A.): gedeeld; rechts 
Fr halve adelaar; links: 3 klaverbladen paalsgewijs.4

Vleer was er niet in geslaagd deze wapenlepel te traceren. Groot was dan 
ook de verrassing, toen het bestuurslid Piet van den Bosch (1906–2003) 
op de bestuursvergadering van 25 juni 1949 binnenstapte met in zijn 
handen de gezochte zilveren lepel. Alle aanwezigen waren opgetogen: 
de familie had nu een wapen en dat betekende een vliegende start van 
de familievereniging. Meteen werd dan ook een geheel nummer van 
het verenigingsorgaan, De Nijdamstra Tynge, gewijd aan de lepel en het 
familiewapen. 

De nauwkeurige tekening van de wapenlepel in dat speciale nummer 
toont een alliantiewapen waarboven de initialen D.L.N. (= Douwe 
Lieuwes Nijdam) en F.D.A (= Fockel Douwes Allinga, zijn vrouw) te 

4   Ottema, Vieweg en Draaisma (red.), Catalogus, nr. 414B (p. 74–75).

De wapenlepel van Douwe Lieuwes 

Nijdam en Fockel Douwes Allinga, 1665. 

Foto: Han Nijdam

lezen zijn. Boven de wapens staat het jaartal 1665.5 Daarnaast zijn er 
nog vier latere inscripties op de lepel aangebracht, twee rondom het 
alliantiewapen en twee in de holle kant van de bak. Deze inscripties 
maken het mogelijk de wederwaardigheden van de lepel te volgen in de 
periode tussen 1665 en 1857: daarop kom ik hieronder terug.
Nu er een familiewapen gevonden was, was het zaak dit verder 
heraldisch aan te kleden. Op de zilveren lepel waren geen heraldische 
kleuren aangegeven. Voor de algemene wapenfiguren, de Friese halve 
adelaar en de drie klavers, koos men de meest gangbare invulling: zwart 
op goud en groen op zilver. Maar hoe moest het huismerk ingekleurd 
worden? Deze keuze wordt door Vleer in het aan het familiewapen 
gewijde nummer als volgt onderbouwd:

In een oude statenbijbel, helaas uit de familie geraakt door 
het uitsterven van een tak, was een bladzijde geheel gevuld met 
genealogische aantekeningen en zelfs huis- of handmerken. 
Hierin stond getekend een rood schild met een W van goud er in.6

Aangezien later gebleken is dat Vleer nog wel eens zijn toevlucht nam 
tot fictieve bronnen die daarna verdwenen zouden zijn, of tot wilde 
aannames als hij een genealogische relatie niet helemaal hard kon 
maken, is het de vraag of deze statenbijbel, die ‘helaas uit de familie 
geraakt’ was, ook daadwerkelijk bestaan heeft.7 
Dit geldt ook voor een andere intrigerende opmerking van Vleer 
in ditzelfde artikel, wanneer hij met betrekking tot kennis van een 
familiewapen in de moderne tijd zegt: ‘Later bleek pas dat hier en daar 
nog vage tekenen wezen op zilvergoed en portretten met wapens’.8 
Dat er meer zilvergoed is geweest met wapens zal hieronder worden 
aangetoond, maar portretten met wapens (of vermeldingen ervan) 
zijn in het kader van het onderzoek voor dit artikel niet gevonden. Dat 
zouden dan bovendien zeldzame 17de-eeuwse portretten van (eigenerfde) 

5   Om deze reden heb ik het telkens over ‘de wapenlepel uit 1665’. Ik beweer daarmee 

niet dat dit een exacte datering voor de lepel als materieel object is: er is geen 

jaarletter op de lepel aangebracht.

6   De Nijdamstra Tynge 1 (1949), 36.

7   Noomen, ‘Buwaldaburen te Tjerkwerd’, 31 (noot 4); bij een lezing die Onno Hellinga 

voor het Genealogysk Wurkferbân hield op 6.11.2004 uitte hij kritiek op de 

betrouwbaarheid van Vleers publicatie over het geslacht Sinnema (Sinnema en Vleer, 

De Sinnema’s). Zie voor een verslag van deze lezing: http://www.bensinnema.nl/

Genealogie/Sinnema/Geslacht%20Sinnema/Het%20Oudkerker%20geslacht.htm. 

8   De Nijdamstra Tynge 1 (1949), 29.
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boeren moeten zijn geweest, waarvan er slechts een handjevol bekend is: 
in de 18de en 19de eeuw lieten boeren zich niet of nauwelijks meer met 
hun wapens op schilderijen af beelden.9

Toen de kleuren voor het familiewapen waren vastgesteld, moest het 
wapen voor een volledige heraldische representatie worden aangevuld 
met een dekkleed, helm en helmteken. Voor het dekkleed werd de 
combinatie rood met goud gekozen en als helmteken een klaver: 
opnieuw een redelijk voor de hand liggende keuze. En daarmee was het 
familiewapen Nijdam klaar om officieel gebruikt en gecanoniseerd te 
worden.
Dat canoniseren gebeurde al in het eerste deel van de familiegenealogie 
die door Vleer in 1956 gepubliceerd werd. Hierin wordt het familiewapen 
op een veel lapidairder wijze gepresenteerd dan in De Nijdamstra 
Tynge uit 1950. Kennis over het wapen wordt als het ware als bekend 
verondersteld en Vleer heeft het over ‘de wapenlepel uit 1665’, die op 
dat moment toebehoorde aan ‘neef P.Y. v.d. Bosch’.10 Hij realiseerde zich 
klaarblijkelijk niet dat tijdschriften vergankelijker zijn dan boeken. De 
tekening die in 1956 van de lepel afgedrukt wordt is inferieur aan de 
gedetailleerde tekening uit 1950. 
Het doel van dit artikel is drieledig. Ten eerste wil ik laten zien dat 
in de 17de en 18de eeuw verschillende leden van de familie Nijdam 
een wapen hanteerden, waarvan er slechts een – het genoemde op de 
wapenlepel van 1665 – gecanoniseerd is tot het familiewapen Nijdam. 
Deze wapens bevinden zich op de grafstenen in de Sint-Pieterkerk te 
Grouw, toebehorend aan de eerste generaties van de familie Nijdam die 
boerden op Nijdamstra state, en op stukken zilver, waarvan in sommige 
gevallen alleen vermeldingen zijn overgeleverd. 
Dit artikel is in die zin ook te beschouwen als een bescheiden bouwsteen 
voor een ruimer onderzoek naar boerencultuur in Friesland, een lacune 
die nog steeds niet opgevuld is. Daar is sinds 2013 overigens wel een 
substantiële bouwsteen voor aangeleverd door de dissertatie van Kees 
Kuiken, Het Bildt is geen eiland.11 Kuiken biedt een prachtige state of the art 
voor het onderzoek naar elitecultuur in (een specifiek gebied binnen) 
Friesland of, zoals hij dat noemt, ‘notabiliteit’. Onder deze noemer 
kunnen adel, burgers en boeren tezamen worden onderzocht. Daarbij 
gaat Kuiken in zijn boek ook uitgebreid in op een specifieke eigen – 
dus door de boerenelite zelf ervaren – boerenidentiteit. Een belangrijke 
schakel in dit bouwen aan zelf beelden op Het Bildt was overigens de 

9   Zie laatstelijk over dit type portretten: Kuus, ‘Standsbesef en familiebewustzijn’.

10   Vleer en Van der Schoot, Het Nijdamstra-boek I, 91-92.

11   Kuiken, Het Bildt is geen eiland. 

in 1963 verschenen genealogie van de familie Wassenaar, geschreven 
door niemand anders dan beroepsgenealoog Wigle Vleer. We kunnen 
aan Vleer dus een belangrijke rol toekennen op dit gebied in de jaren ’50 
en ’60 van de vorige eeuw. 
Ik heb bij het schrijven van dit artikel verder enorm kunnen profiteren 
van de grote verzameling gegevens Friezen uit vroeger eeuwen die de laatste 
jaren door Hessel de Walle in samenwerking met anderen, waarvan Jan 
Schipper speciale vermelding verdient, is aangelegd.12 Ik hoop hieronder 
te kunnen laten zien wat de meerwaarde van deze dataverzameling is 
voor het onderzoek naar – in dit geval – boerencultuur in Friesland.
Ten tweede verdient de wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam en 
Fockel Douwes Allinga een nauwkeuriger bestudering dan hij tot nu 
toe gekregen heeft. Dankzij de namen die erop vermeld zijn blijkt het 
mogelijk zijn gang door de geschiedenis vanaf 1665 te traceren. Door zijn 
vijf inscripties, zijn optreden op de beroemde zilvertentoonstelling van 
1927 en de sleutelrol die hij daarna voor de familievereniging Nijdam 
heeft vervuld kunnen we spreken van een opmerkelijk stuk materieel 
erfgoed. 
Ten derde wil ik laten zien hoe er in de 20ste eeuw door Vleer met het 
gevonden wapen is omgegaan en hoe het niet alleen tot een familiewapen 
Nijdam, maar zelfs tot een ‘clanwapen’ Nijdam is gecanoniseerd. En 
hoe dit na ruim 65 jaar ondertussen ook al weer onderdeel van de 
geschiedenis is geworden. Dit artikel gaat daarmee ook over de rol van 
het toeval en over het belang dat een enkel stuk materieel erfgoed soms 
kan hebben. 

Grafstenen in de Sint-Pieterkerk van Grouw: de eerste generaties 
boeren op Nijdamstra

Toen in 1949 Vleer en de zijnen hun genealogisch onderzoek verrichtten, 
lagen de grafstenen van enkele aanzienlijke inwoners van Grouw, 
die eeuwenlang de vloer hadden gevormd van de Sint-Pieterkerk, 
nog verscholen onder een jongere houten vloer, die er sinds 1908 had 
gelegen. Deze vloer is in de jaren 1991/1992 weggehaald in het kader van 
een restauratie van het interieur van de kerk en daarbij kwamen de oude 
grafstenen weer aan het licht.13 De graven werden gedolven, de stenen 
herschikt en de oorspronkelijke vloer van de kerk werd hersteld. En zo 
werden de grafstenen van de eerste generaties boeren op Nijdamstra die 
zich naar de boerderij noemden weer zichtbaar. 

12   De Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (boek plus website).

13   ‘Kerk in Grou overhoop’; ‘Sint-Piter van Grou’.
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De geschiedenis van de familie Nijdam begint bij Willem Willems, 
eigenerfde boer op Nijdamstrastate onder Grouw. Hij werd ca. 1552 
geboren en overleed ca. 1635 op de hoge leeftijd van ‘ongeveer 83 jaar’. 
Willem Willems noemde zich naar zijn boerderij ‘thoe Nidam’ of 
‘Nidam’. Als zodanig komt hij voor in enkele stukken uit het begin van 
de zeventiende eeuw.14 De familienaam is door bijna al zijn kinderen 
en kleinkinderen, zowel de zonen als de dochters, overgenomen en 
doorgegeven. 
De grafsteen van Willem Willems is als gezegd sinds 1992 weer zichtbaar 
aanwezig in de Sint-Pieterkerk van Grouw. Hij is in vijf stukken gebroken. 
Hierdoor en door verdere slijtage is de inscriptie slechts deels leesbaar: 
Ao [...] ma [...] [eer]saeme Willem Willems die [...] Nidam olt ontrent 83 iaer [...] 
en [...] begraven. De grafsteen is gesierd met een wapen: (heraldisch) rechts 
een halve Friese adelaar, (heraldisch) links drie klavers paalsgewijs, het 
standaardwapen dus voor een Friese eigenerfde boer. Boven dit wapen is 
een handmerk zichtbaar: een gelijkarmig kruis, waarvan de horizontale 
balk aan de rechterkant een weerhaak heeft. 

Ook Willems vrouw, Niesk Meynerts, werd in de kerk van Grouw 
begraven. Zij was de dochter van Meynert Formers Scarwier.15 De 
inscriptie op haar grafsteen luidt: Ao. 1632 den 23 september sturf dEerbare 
Nyes Meinertsdochter huisfrou van Willem Willems olt ontrent 73 Iaren hier 

14   Vleer en Van der Schoot, Het Nijdamstra-boek I, 60.

15   Vleer neemt ten onrechte aan dat de vader van Niesk Meynerts een Meynert 

Outgers was: Vleer en Van der Schoot, Het Nijdamstra-boek I, 60. Dit is later 

gecorrigeerd door Jelle de Jong in: Koopmans et al. (red.), Frysk Kertiersteateboek, 334.

Grafsteen Willem Willems Nijdam.  

Tekening Jorieke Savelkouls

Wapen op grafsteen Niesk Meynerts.  

Tekening Jorieke Savelkouls

begraven. Op de steen is in een ruitvormig schild hetzelfde algemene 
eigenerfdenwapen aangebracht als op de grafsteen van Willem Willems.
Na de dood van Willem Willems volgde Idsert Willems Nijdam (1600–5 
jan. 1672) zijn vader op als boer op Nijdamstra. Bij de eigendom van 
de boerderij hoorde klaarblijkelijk het grafrecht in de Sint-Pieterkerk, 
want ook van hem is daar een grafsteen te vinden. De inscriptie luidt: 
Anno 1672 den 5 januarius is in de heere gerust den eersamen Idsert Willems 
Nidam out 71 jaer ende leit hier begraven. Ook op deze steen vinden we 
een wapen afgebeeld, dat echter de patriottische tijd niet overleefd 
heeft: de wapenfiguren zijn weggehakt maar waren waarschijnlijk al 
goeddeels weggesleten. Van het wapen kunnen we daarom alleen nog 
maar zien dat het gedeeld is en de linkerhelft uit twee kwartieren 
bestaat. Het heeft dus de indeling van veel Friese (boeren)wapens. In de 
rechterhelft zijn nog de resten van de Friese halve adelaar te herkennen. 
Bij de linkerhelft moeten we gissen. In het bovenste kwartier zijn met 
enige moeite nog drie klavers te onderscheiden. Wat er in het onderste 
kwartier heeft gestaan is niet meer te zien.

Wapen op grafsteen Idsert Willems Nijdam.  

Tekening Jorieke Savelkouls

Na Idsert Willems kwam de state opnieuw in handen van een Nijdam. 
Het betrof hier echter geen zoon van Idsert. Bote Idses Nijdam (1658–22 
aug. 1717) was een achterkleinkind van Willem Willems Nijdam, die 
via dochter Antie Willems (uit een tweede huwelijk met Boothe Jacobs) 
en kleindochter Sij Boothes (uit een huwelijk met Ids Birdes) van hem 
afstamde. Bote Idses trouwde in 1678 met zijn achternicht Sibbeltje 
Idserts, de dochter van bovengenoemde Idsert Willems. Op deze manier 
verwierf hij een groot aandeel in Nijdamstra en kocht zoals in die tijd 
gebruikelijk was de overige delen van de boerderij van zijn familieleden 
terug om het goed weer bijeen te krijgen. 
Uit het onderzoek dat in het kader van dit artikel gedaan is, is gebleken 
dat de zwaar afgesleten grafsteen in de Sint-Pieterkerk, waar tot nu 
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toe slechts de naam Nijdam en een jaartal op te ontcijferen leken, 
heeft toebehoord aan Sibbeltje Idserts Nijdam. Een nieuwe lezing van 
de inscriptie, geholpen door de standaardformules die gebruikt zijn, 
leveren de volgende lezing en reconstructie op: Ao [1]68[0] [den] ??? 
[oct]ober [is in den Heere] ge[ru]st [de] E[erba]re Sibb[elt]ie [Idserts] N[id]am 
h[uisfrou] [v]an B[ote Idses] [in] [h]aer ???? [e]n leit [hier begrave]n.16 Op deze 
manier levert de grafsteen enkele interessante inzichten op. Sibbeltjes 
sterfjaar, dat tot nu toe niet uit andere bronnen bekend was (noch haar 
geboortejaar overigens), verklaart namelijk waarom zij en Bote Idses 
maar één kind kregen, namelijk Idsert Botes, geboren in 1679. Vleer 
voert ten onrechte voor dit echtpaar nog een dochter Sibbeltje Botes 
op, die geboren zou zijn in 1683.17 Controle van de gegevens in de DTB-
boeken laat echter zien dat Sibbeltje Botes is gedoopt op 10 dec. 1693. 
Zij was dus het eerste kind van Bote Idses en zijn tweede vrouw, Hiltje 
Clases Goslinga, waarmee hij in 1692 in het huwelijk trad. Dan klopt 
het naamgevingspatroon ook weer: het gebeurde vaker dat een eerste 
dochter uit een tweede huwelijk naar de overleden eerste echtgenote 
vernoemd werd. Om op de grafsteen terug te komen: ook op de steen 
van Sibbeltje Idserts is een wapen aangebracht, maar daarvan is verder 
niets meer te onderscheiden dan de contouren. 
Sibbeltjes zuster Jetske Idserts Nijdam ligt eveneens in de Sint-
Pieterkerk begraven. De inscriptie op haar grafsteen luidt: Anno 1692 
den 20 febrewary is in den Heere gerust de eerbare Ietske Idserts Nidam huisfrou 
van Hanne Cornelis glesse out int 45ste iaer en leit hier begraven. Voor het 
wapen dat op haar grafsteen afgebeeld is geldt precies hetzelfde als voor 
dat van haar vader, Idsert Willems. Het is weggekapt en weggesleten 
en alleen de indeling en de restanten van drie klavers in het bovenste 
kwartier van de linkerhelft zijn nog zichtbaar. 
Na het overlijden van Sibbeltje, dat indien haar grafsteen correct 
ontcijferd is dus al in 1680 plaatsvond, trouwde Bote Idses als gezegd 
in 1692 met Hiltje Clases Goslinga (overleden 8 aug. 1714), dochter van 
Claas Annes Goslinga, die net als zijn vader en grootvader dorprechter te 
Tjalhuizum was. Na het overlijden van Hiltje trouwde Bote in 1715 – twee 
jaar voor zijn eigen overlijden – voor de derde maal, met Trijntje Jaspers. 
Zijn eerste twee huwelijken hadden Bote Idses geen windeieren gelegd. 
Door het eerste kwam hij in het bezit van Nijdamstrastate. Samen met 

16   Met dank aan Hessel de Walle (beheerder) en André Buwalda, die op de 

Google Plus Community Oude grafschriften en opschriften uit Friesland op de 

foto en de lezing van de inscriptie reageerden. https://plus.google.com/

communities/118095979574656010152

17   Vleer en Van der Schoot, Het Nijdamstra-boek II, 132.

zijn tweede vrouw Hiltje Clases zien we hem tussen 1695 en 1712 eerst 
een aantal erfdelen van Nijdamstra opkopen, vervolgens een boerderij 
met stem te Deersum (waar zijn neef Birde Sybrens Nijdam op boerde). 
Daarna kocht hij Doumastate, aan de overkant van de Kromme Grouw 
tegenover Nijdamstra gelegen, en Ludringastate, de boerderij die aan de 
zuidkant aan Nijdamstra grensde, tegenover de dorpskom van Irnsum 
aan de overkant van de rivier de Boorne.
Bote Idses stierf in 1717 dus als een welgestelde boer, kerkvoogd van Grouw 
en bijzitter van Idaarderadeel. Zijn grafsteen is het rijkst uitgevoerd 
van alle hier genoemde. We vinden er namelijk een wapen in vol reliëf, 
voorzien van dekkleden en een kroon op het schild. De inscriptie luidt: 
Anno 1717 den 22 Augusty is in den Heere gerust den Eersamen Bote Idses 
Nidam out 59 Iaer en leit alhier begraven hoopen op een salygh opstandige. 
Helaas hebben ook bij deze grafsteen de patriotten toegeslagen, en zijn 
de wapenfiguren weggehakt. Ook het wapen dat op de grafsteen van 
zijn tweede vrouw, Hiltje Clases Goslinga, is aangebracht, is onleesbaar 
gemaakt. De inscriptie is nog wel leesbaar: Ao 1714 den 8 augusti is in 
den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrou van Bote Idses Nidam en 
leit hier begrauen. Beide wapens hebben dezelfde, ondertussen bekende, 
indeling. De rechterhelft heeft zonder twijfel de halve adelaar bevat en 
de linkerhelft bestaat uit twee kwartieren, waarvan bij Bote Idses ook de 
bovenste gevuld lijkt te zijn geweest met drie klavers. 

Grafsteen Bote Idses Nijdam.  

Foto: Han Nijdam

Wapen op grafsteen Hiltje Clases Goslinga. 

Foto: Han Nijdam
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Op een innamedag van het Fries Museum in 2014 dook de geboortelepel 
van Hiltjes broer, Anne Clases Goslinga (1660–1722) op. Deze lepel heeft 
als inscriptie Anne Clases Goslinga gebooren jullij anno 1660 en vertoont in 
het midden van de bak het Goslinga-wapen, dat ook uit andere bronnen 
bekend is. Dit wapen heeft als de twee wapenfiguren in de linkerhelft 
(de rechterhelft bestaat ook hier uit de Friese halve adelaar) een pelikaan 
die zichzelf in de borst pikt met twee kuikens in het bovenste kwartier 
en een huismerk in het onderste. Mogelijk was dit wapen ook afgebeeld 
op de grafsteen van zijn zuster?

Als kortom de grafstenen in de kerk van Grouw in 1949 niet door een 
houten vloer bedekt waren geweest, dan was als wapen van de familie 
Nijdam zonder twijfel het wapen gekozen dat op de steen van stamvader 
Willem Willems te vinden is. Dan had de familie Nijdam nu het 
algemene eigenerfdenwapen gevoerd, zoals bij enkele andere Friese 
boerenfamilies het geval is. De loop der geschiedenis maakte echter dat 
dat anders uitpakte.

Over 17de- en 18de-eeuwse lepels, zilverwerk en andere uitingen van 
boerenstandscultuur 

Door een speling van het lot is de wapenlepel van Douwe Lieuwes 
Nijdam en Fockel Douwes Allinga met als oudste datum 1665 de bron 
geworden voor het huidige familiewapen Nijdam. Alvorens deze lepel 
nader onder de loep te nemen, moet eerst stilgestaan worden bij andere 
wapenlepels en lepels met inscripties uit de familie Nijdam uit de 
17de en 18de eeuw. Daarbij neem ik de afstammingslijn van Bote Idses 
Nijdam als vertrekpunt. We zullen zien dat er vooralsnog twee lijnen 
van de familie zijn die tot de gegoede boerenstand behoorden en dat 
lieten blijken in de vorm van grafstenen, zilverwerk en andere uitingen 
van standsbesef: nl. die van Bote Idses Nijdam en van Douwe Lieuwes 
Nijdam. De hieronder genoemde diaconiebeker van Scharnegoutum 
waarop Sybren Birdes als diaken vermeld wordt, valt er een beetje 
tussenuit, omdat het slechts om één geïsoleerd stuk zilver gaat. 

Wapen op geboortelepel Anne Clases Goslinga.  

Foto: Hessel de Walle

1) Bote Idses Nijdam en zijn nageslacht

In de boedelinventaris die in 1717 na het overlijden van Bote Idses Nijdam 
op Nijdamstra state wordt opgemaakt vinden we een lijstje met in het 
sterf huis aangetroffen zilvergoed. Daaronder bevinden zich lepels die 
van initialen zijn voorzien. Hierbij wordt in de inventaris niet aangegeven 
of daar misschien ook een wapen op stond. In totaal worden er naast 
drie gouden ringen en gouden en zilveren munten in totaal zeventien 
zilveren lepels vermeld, twee zilveren bekers, een zilveren trouwkistje, 
een ‘kroeske’, een vingerhoed en een ‘ovallen geschulpte silveren kop’.18 
Bijna alle zilveren lepels zijn voorzien van initialen. Sommige 
daarvan zijn goed interpreteerbaar, andere ondoorzichtig. Zo moet de 
vingerhoed met SJ toebehoord hebben aan Sibbeltje Idserts, Botes eerste 
vrouw. De vier lepels ‘gemerckt B:I:S:J’ moeten aan het echtpaar Bote 
Idses en Sibbeltje Idserts hebben toebehoord. Maar op wie de initialen 
D:A:A:H:W:C:J:A slaan die op een zilveren beker zijn aangebracht, is niet 
te achterhalen. Opvallend is verder dat lepels met dezelfde initialen in 
vier- of in tweetallen optreden. Het lijkt erop dat het hier om een gebruik 
gaat om stellen van vier lepels aan te schaffen, voorzien van de initialen 
van de eigenaar. Deze werden na het overlijden van de oorspronkelijke 
eigenaar vererfd, waardoor er ook stellen van twee of enkele stukken 
opduiken in boedelinventarissen. Hierop kom ik zodadelijk terug.
Vier kinderen van Bote Idses Nijdam bereikten de volwassen leeftijd: 
Idsert Botes, Claas Botes, Sijke Botes en Naant/Nanke Botes. Idsert 
Botes (1679–1740) volgde zijn vader op als boer op Nijdamstra en na zijn 
dood in ca. 1740 volgden zijn twee zoons Bote Idserts en Pier Idserts 
hem weer op. Helaas sloeg in deze periode de veepest wild om zich heen 
en trof ook het vee op Nijdamstra. In 1745 waren de broers Bote en Pier 
daarom gedwongen het stamgoed te verkopen aan Jacobus Bourboom, 
oud-burgemeester van Leeuwarden.19

De boerendynastie Nijdam zou worden voortgezet door Claas Botes 
Nijdam (29 juni 1701–1763), die op Doumastate onder Friens boerde, 
aan de overzijde van de Kromme Grouw schuin tegenover Nijdamstra 

18   Weesboek Idaarderadeel J16, transcriptie in: Vleer en Van der Schoot, Het Nijdamstra-

boek II, 147. Ook hier geldt dat de boedelinventaris van Bote Idses in het Nijdamstraboek 

een veel lapidairder behandeling krijgt dan in De Nijdamstra Tynge. Daar wordt in 

af leveringen de gehele inventaris afgeschreven, waardoor een veel vollediger beeld 

ontstaat van zijn bezittingen. Zie: De Nijdamstra Tynge 4 (1952), 82-83; De Nijdamstra 

Tynge 5 (1953), 8, 14-15, 26-27, 41, 65, 83, 98; De Nijdamstra Tynge 6 (1954), 5, 25-26, 70. 

19   Hypotheekboek Idaarderadeel R8, p. 421, transcriptie in: Vleer en Van der Schoot, 

Het Nijdamstra-boek III, 223.
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gelegen. Bote Idses had immers de bij elkaar gelegen boerderijen 
Doumastate, Nijdamstra en Ludringa verworven. Van Claas Botes is een 
geboortelepel zonder wapen bekend uit 1701, met het opschrift: Claes 
Botes Nieudam is gebooren den 29 juni 1701.20

Op 11 april 2012 werd in de uitzending van het AVRO-programma ‘Tussen 
Kunst en Kitsch’ de geboortelepel getoond van Claas Botes’ vrouw, Pierke 
Keimpes Hansma (25 mei 1700–1769). De inscriptie luidt: Pierke Keimpes 
Hansma is gebooren den 25 maijus Anno 1700. Op de lepel is verder een 
wapen aangebracht, hangend aan een tak. Het wapen is gedeeld: rechts 
is een halve adelaar te zien, links een klaverblad. Op de lepel is tevens 
een tweede, jongere inscriptie aangebracht: Age Hantjes Joustra is geboren 
Dinsdag 9 April 1816 te Kubaard en is Overleden Zondag 16 April 1820 te Lions. 

De oplossing voor het raadsel van de relatie tussen deze twee inscripties 
wordt geboden door het familie-archief Nijdam dat zich op Tresoar 
bevindt en waarvan de kern is gevormd door een kleinzoon en een 
achterkleinzoon van Claas Botes, namelijk Steven Cornelis Nijdam 
(1776–1851) en diens zoon Keimpe Stevens Nijdam (1800–1853).21 Deze 
laatste trouwde in 1838 met de 16 jaar jongere Tietje Teekes Fopma 
(1816–1872). Tietje hertrouwde na het overlijden van Keimpe in 1857 
met Douwe Hantjes Jou(w)stra (1816–1898). Douwe Hantjes is de 
tweelingbroer van de jong overleden Age Hantjes Joustra die als tweede 
inscriptie op de lepel van Pierke Keimpes Hansma voorkomt. Dat 

20   De Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, boeknr. 7265 (website). Bron: Onderzoek Friese 

sierlepels J. Schipper. Met dank aan Jan Schipper, die mij per e-mail liet weten dat 

deze geboortelepel geen wapen bevat. 

21   Tresoar Leeuwarden, Familie-archief Nijdam, toegangsnr. 3018-26.

Geboortelepel Pierke Keimpes Hansma.  

Still uit uitzending ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 11 april 2012

betekent dat de lepel in deze lijn van de familie vererfd is, en van Tietje 
Fopma naar haar tweede man Douwe Joustra is overgegaan. 
Het familie-archief Nijdam biedt in dit verband nog meer interessante 
gegevens. In de hierboven besproken boedelinventaris van Bote Idses 
Nijdam uit 1717 vinden we namelijk ook ‘vier silvere leepels gemerckt 
H:C:G’. Deze moeten van Hiltje Clases Goslinga zijn geweest. Twee 
van die lepels worden later aangetroffen in het testament dat Hiltje 
Klazes Nijdam (1730–na 1783) op 13 mei 1783 liet opmaken en dat nu in 
het familie-archief Nijdam te vinden is. Zij was een dochter van Claas 
Botes en een kleindochter van Bote Idses en Hiltje Clases Goslinga. In 
haar testament vermaakt zij namelijk onder andere twee zilveren lepels 
‘gemerkt H.C.G.’ aan haar neef en nicht.22 Hoogstwaarschijnlijk heeft 
Hiltje vanwege de naamsgelijkheid met haar grootmoeder Hiltje Clases 
Goslinga twee van de lepels met H:C:G in haar bezit gekregen. 

Eén lepel verdient hier nog speciale vermelding. Het betreft de 
geboortelepel van Cornelis Clases Nijdam (1740–1800) en zijn kleinzoon 
Cornelis Klazes Nijdam (1810–1885), die recent opdook op een veiling. De 
inscripties luiden: Cornelis Clases is Geboren den 18 Feberw 1740 en Corn. K. 
Nijdam is geboren den 24 Febr.1810. Het intrigerende aan deze lepel is dat 
het midden van de bak wordt getooid met twee wapens waarbij in beide 
gevallen de wapenfiguren bewust zijn verwijderd. Volgens zilverexpert 
Jan Schipper dateert de lepel uit het tweede kwart van de 18de eeuw.23 

22   Testament Hiltje Klazes Nijdam 13 mei 1783; Tresoar Leeuwarden, Familie-archief 

Nijdam, toegangsnr. 3018-26, inv.nr. 3.

23   E-mailcorrespondentie Jan Schipper, 15-17.10.2014.

Geboortelepel Cornelis Clases Nijdam.  

Foto: Jan Schipper



82 83gene alogysk j ier boek 2 015 de wapenlepel van dou w e lieu w es nijda m uit 16 65

Aan de achterzijde van de lepelbak bevindt zich naar het lijkt nog een 
restant van een meesterteken, dat enige overeenkomst vertoont met 
dat van de Sneker zilversmid Age Binses Looxma. Schipper vermoedt 
dat de lepel uit de familie van Cornelis Clases Nijdam kwam. Het kon 
bijvoorbeeld een lepel zijn die gemaakt was ter gelegenheid van het 
huwelijk in 1725 van Claas Botes Nijdam en Pierke Keimpes Hansma. 
Saillant detail is dat Cornelis Clases een fervent patriot was en lid van 
het tijdelijk gemeentebestuur in 1795.24 Het waren de patriotten die 
verantwoordelijk waren voor het wegkappen van familiewapens op 
grafstenen in de kerken. Zou Cornelis Clases zo ver zijn gegaan om de 
wapens op zijn eigen geboortelepel te laten verwijderen?
We kunnen concluderend over deze lijn van de familie Nijdam zeggen 
dat zij de meeste tastbare uitingen van een boerenstandsbesef heeft 
nagelaten: van zilverwerk met initialen en wapens tot aan een archief 
dat de gedeeltelijke neerslag vormt van een boerenbedrijfshuishouding: 
huur- en koopcontracten, testamenten en wat dies meer zij. Over 
de dichtende eigenerfde boer Klaas Cornelis Nijdam (1774–1845), 
respectievelijk zoon en vader van de twee Cornelissen op de lepel met 
de schoongemaakte wapens, hebben Symen Schoustra en ik al eerder 
uitgebreid geschreven.25 Aan een kleinzoon van Klaas’ broer Hille 
Cornelis, Pieter Cornelis (1834–1914), hoorde waarschijnlijk een recent 
opgedoken tabaksdoos met de inscriptie P.C. Nijdam 1853 toe.26

2) De diaconiebeker van Scharnegoutum: Sybren Birdes

Zoals gezegd boerde de neef van Bote Idses Nijdam, Birde Sybrens 
Nijdam (ca. 1655–?), op de boerderij onder Deersum die Bote Idses daar 
in eigendom had. Tot 1697 had hij echter een bedrijf te Scharnegoutum. 
Daar was hij tevens diaken, zoals onder andere blijkt uit de uit 1688 
stammende diaconiebeker van de kerk van Scharnegoutum en Loënga. 
De inscripties op deze beker luiden als volgt: aan de bovenkant is een 
band aangebracht met daarin: De diaconie beker tot Govtvm en Loinga 
Anno 1688. Aan deze band hangen op drie plaatsen ovale wapenschilden 
aan linten, vergezeld van deze drie namen: Wilhelmus Scaevola predicant; 
Popcke Rompckis ouderlingh; Birde Sibrens diacen.27

24   Schoustra en Nijdam, ‘It is ek mar fan in boer fan it lân’, 148.

25   Schoustra en Nijdam, ‘It is ek mar fan in boer fan it lân’.

26   Mededeling Jan Schipper via e-mail, 8.7.2015.

27   De Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, boeknr. 8926 (website). Met dank aan Meindert 

Seffinga van het Fries Scheepvaartmuseum voor het ter beschikking stellen van de 

foto’s van deze beker.

Birde Sybrens liet als diaken op deze diaconiebeker naast de bekende 
Friese halve adelaar de overgebleven linkerhelft van het schild vullen 
met zijn monogram. Birde tooide zich op de beker overigens niet met 
de achternaam Nijdam, hoewel de leden uit deze takken van de familie 
in 1811 wel deze achternaam aannamen. Ook de diaconiebeker met de 
inscriptie en het wapen van Birde Sybrens was in de jaren 50 en 60 niet 
bekend bij genealoog Vleer.

3) Douwe Lieuwes Nijdam en zijn nageslacht

Douwe Lieuwes Nijdam en zijn vrouw Fockel Douwes Allinga staan aan 
het begin van de tweede lijn binnen de familie Nijdam die goed geboerd 
heeft, voor zover we dit af kunnen leiden uit grondbezit, overgeleverd 
zilvergoed, grafmonumenten e.d. Douwe Lieuwes Nijdam (ca. 1615–na 
1665) was een kleinkind van Willem Willems Nijdam. Hij was de zoon 
van Lieuwe Douwes en Sij Willems Nijdam (ca. 1590–na 1659), die circa 
1610 trouwden. Ze boerden onder Midlum. Net zoals de kinderen van 
haar zus, Antje Willems Nijdam, die met Albert Outgers en later met 
Boothe Jacobs trouwde (waar Bote Idses Nijdam van afstamde), noemde 
de enige bekende zoon van Sij Willems, Douwe Lieuwes, zich ook 
Nijdam. Douwe Lieuwes trouwde ca. 1635 met Fockel Douwes Allinga, 
dochter van Douwe Rienks Allinga en Doutzen Ruerdts. Het echtpaar 
kreeg twee zoons: Lieuwe Douwes en Rienk Douwes. Rienk Douwes 
trouwde met zijn achternicht Geertje Idserts Nijdam, en werd dus via 

Diaconiebeker van Scharnegoutum  

en Loënga.  

Foto: Fries Scheepvaartmuseum Sneek
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Sibbeltje Idserts aangetrouwde familie van Bote Idses Nijdam. Lieuwe 
Douwes Nijdam (ca. 1635–1681) trouwde met Ydtie Ydes Rinia. Ze kregen 
vier kinderen: Douwe, Yde, Ruurd en Fockel. Douwe volgen wij hier.
Douwe Lieuwes Nijdam (ca.1667–ca. 1719) trouwde net als Bote Idses 
Nijdam een aantal keren en ook telkens met goede partijen. Zijn derde 
huwelijk sloot hij met Tjitske Douwes Hoitinga (1675–1708). Net als 
bij Hiltje Clases Goslinga waren de voorouders van Tjitske Douwes 
Hoitinga zeer gegoede boeren, die bijzitters en dorpsrechters waren 
geweest. 
De boedelinventaris van Douwe Lieuwes Nijdam, opgemaakt op 24 
januari 1720, is veelzeggend.28 Hij beslaat verschillende pagina’s. Niet 
alleen was Douwe Lieuwes goed van kleren voorzien, maar we treffen 
tevens verschillende boeken aan, waaronder een Winshemi Chronijck, 
wat natuurlijk verwijst naar de Chronique ofte historische geschiedenisse van 
Vrieslant van Pier Winsemius uit 1622. Wat ook interesse wekt is de kaart 
van de plaats op perkament.29

Het goud- en zilverwerk is goed vertegenwoordigd. We tellen 15 zilveren 
lepels, met bij sommige de vermelding ‘gemerkt met’, waarna initialen 
volgen. Verder vinden we brandewijns kroesjes, een oords beker en een 
halfmingel beker, een mosterdpot, een zilveren horloge, een trouwkistje, 
verschillende munten en nog meer zilvergoed. Sommige lepels worden 
expliciet als geboortelepel aangemerkt. Bij dit laatste type wordt 
dan de volledige naam van de eigenaar genoemd. Zo vinden we de 
geboortelepels van het gehele gezin terug:

1 geboortelepel wl. Douwe Lieuwes Niedam 
1 dito van Tietske Douwes Hoijtinga
1 silvere geboortelepel van Houckjen Douwes Nijdam
1 silvere geboortelepel van Itjen Douwes Nijdam

Daarnaast zijn er nog meer lepels die door hun initialen bijna zeker op 
de leden van dit gezin terug te voeren zijn: 

4 silveren lepels geteekent D.L.N. T.D.H. 1703 met wapen
2 dito geteekent D.L. en een wapen
1 silvere lepel merckt H.D.N. 

28   Vleer en Van der Schoot, Het Nijdamstra-boek II, 179–187. 

29   Kees Kuiken merkt terecht op dat er nog te weinig aandacht is besteed aan het 

boekenbezit van de bovenlaag van de boeren in deze periode: Kuiken, Het Bildt is 

geen eiland, 204. Zie ook: Knottnerus, ‘Renaissance op het Bildt’ en Schoustra en 

Nijdam, ‘It is ek mar fan in boer fan it lân’.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de twee lepels met de initialen 
D.L. ook van grootvader Douwe Lieuwes kunnen zijn geweest, als we het 
aantal opvatten als aanwijzing dat het hier gaat om de helft van een stel 
van oorspronkelijk vier lepels. Van in totaal acht lepels wordt vermeld 
dat er een wapen op stond en verder wordt dat vermeld bij een zilveren 
mosterdpot met lepeltje (geteekent D.L. en een wapen).
Tjitske Douwes Hoitinga en dochter Houkje Douwes Nijdam zijn 
bijgezet in een groot familiegraf van de familie Hoitinga in de kerk van 
Schettens, dat door een enorme grafsteen werd bedekt, en waar ongeveer 
tien inscripties op zijn aangebracht tussen 1619 en 1731.30 Die laatste is 
van Houkje Douwes: Ao 1731 den 6 augusti stierf Houkjen Douwes Nidam oud 
31 jaar rust hier. De inscriptie van Tjitske Douwes Hoitinga luidt: 1708 den 
15 februarius stierf den eerbaren en deugtsamen Tjietske Douwes Hoitinga de 
huisvrouw van Douwe Lieuwes Nidam out 33 iaer en leit hier begraven.
We kunnen dus concluderen dat ook de lijn van Douwe Lieuwes 
Nijdam sr. in staat is geweest om tot de gegoede boerenstand te blijven 
behoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wapenlepel uit deze 
lijn is overgeleverd: er is veel meer zilverwerk met wapens voorhanden 
geweest, dat helaas de tand des tijds niet heeft doorstaan. 

De opmerkelijke levensloop van de wapenlepel van Douwe Lieuwes 
Nijdam

Dankzij het speurwerk van Piet Ybes van den Bosch kwam de wapenlepel 
van Douwe Lieuwes Nijdam in 1949 weer boven water, precies op het 
juiste moment voor de familievereniging Nijdam. Het is dan ook tijd 
deze lepel nader te beschouwen en te laten zien hoe hij na 1665 van hand 
tot hand is gegaan. 
De lepel wordt door zilverexpert Jan Schipper ‘met het nodige voorbehoud’ 
toegewezen aan zilversmid Jan Dirksen Roorda uit Harlingen (meester 5 
april 1653, overleden vóór mei 1684).31 De lepel telt in totaal vijf inscripties, 
drie (1–3) op de achterkant en twee (4–5) op de voorkant:
1)  1665 met daaronder de initialen D.L.N. (= Douwe Lieuwes Nijdam) 

en F.D.A. (= Fockel Douwes Allinga) met twee wapens, met linten 
hangend aan een tak.

2) 1695 Den 15 Mey Is Gebooren Lieuwe Ruerdts Nydam
3) 1727 Den 6 xber is Gebore Leuwe Poppes
4) 1757 Den 6 Jannuw.s is Geboren Hendrik Ayses
5) H.H. Leffring geboren den 8 febr 1780 overleden den 15 Dec 1857

30   De Walle, Friezen uit vroeger eeuwen. Boeknr. 5756. Boek plus website.

31   Mededeling Jan Schipper via e-mail, 15.7.2015.
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Vanaf de tweede inscriptie is de wapenlepel als geboortelepel gebruikt. 
Lieuwe Ruerdts Nijdam was de achterkleinzoon van Douwe Lieuwes 
Nijdam en Fockel Douwes Allinga. Hun zoon Lieuwe Douwes trouwde 
als gezegd met Ydtie Ydes Rinia. Hun zoon Ruurd Lieuwes trouwde met 
Dieuwke Widmers Raarda. Uit dat laatste huwelijk werd in 1695 Lieuwe 
Ruurds geboren die op de lepel vermeld staat. Hij werd op 26 mei 1695 
in Witmarsum gedoopt.
We komen bij de derde inscriptie: 1727 Den 6 xber is Gebore Leuwe 
Poppes. Lieuwe Poppes was de zoon van Ydtje Ruurds Nijdam en Poppe 
Johannes Bakker, die in 1721 te Witmarsum getrouwd waren. Lieuwe 
Poppes werd op 7 december 1727 in Nijland gedoopt. Terwijl haar broer 
Lieuwe Ruurds Nijdam op de lepel vermeld staat, kwam Ydtje Ruurds 
Nijdam om de een of andere reden in het bezit van de wapenlepel. 
Zo staat het althans vermeld in het Nijdamstraboek.32 Maar misschien 
is het beter te zeggen dat de lepel in het bezit kwam van haar zoon, 
Lieuwe Poppes. Zijn naam staat immers als volgende in de lepel 
gegraveerd. Van Lieuwe Ruurds Nijdam is geen huwelijksakte noch 
nageslacht bekend. Heeft hij de lepel misschien aan zijn neef Lieuwe 
Poppes geschonken omdat ze dezelfde voornaam hadden? Het gebruik 
dat tantes of ooms geboortelepels schonken aan nichten of neven met 
dezelfde voornaam, die door vernoeming tot stand was gekomen, is 
bekend.
Met de overgang van de inscripties op de achterkant naar die op de 
voorkant lijkt tevens een caesuur gemarkeerd te worden. In ieder geval 
moest er opnieuw speurwerk worden verricht om de familierelatie te 
achterhalen tussen Lieuwe Poppes en de nieuwe bezitter van de lepel: 
1757 Den 6 Jannuw.s is Geboren Hendrik Ayses. De zus van Lieuwe Poppes, 
Grietje Poppes, trouwde op 16 juni 1754 namelijk met Aise Hendriks, 
meester bakker te Scharnegoutum. Hun zoon Hendrik Aises, geboren 6 
januari 1757, staat op de lepel vermeld. 
Aise Hendriks treedt overigens op als getuige in een interessant proces 
over een vermeend geval van toverij dat zich in november 1754 afspeelde 
voor het nedergerecht van Wymbritseradeel. Daar wordt hij Aise 
Leffring genoemd, ‘Mr. Bakker te Scharnegoutum’. Ter genezing van 
vage lichamelijke klachten kocht hij kruiden bij Ymk Gosses in Sneek. 
Deze was de dochter van de in die tijd beroemde duivelbanner Gosse 
Johannes van Oldeboorn.33

Hendrik Aises nam op 21 april 1812 in Langezwaag de achternaam 
Leffring aan. Uit het hierboven aangehaalde proces uit 1754 weten we 

32   Vleer en Van der Schoot, Het Nijdamstra-boek II, 176.

33   Poortinga en Santema, ‘In 18de-ieusk gefal fan tsjoenderij’, 49–50.

dat zijn vader die achternaam al voerde. In de naamsaannemingsakte 
staat dan ook vermeld ‘dat hij behoud de naam van Leffring voor 
familienaam’. Op 10 april van dat jaar neemt in Gorredijk zijn broer 
Poppe Aises eveneens de naam Leffring aan. 
Hendrik Aises Leffring trouwde op 18 april 1779 met Antje Tjeerds. Hun 
dochter Hendrikje Hendriks Leffring werd geboren op 8 februari 1780, 
getuige de vijfde en laatste inscriptie op de wapenlepel: H.H. Leffring 
geboren den 8 febr 1780 overleden den 15 Dec 1857. Uit de doopboeken blijkt 
dat ze in Nieuwehorne geboren is en op 1 maart 1780 in Oudehorne 
gedoopt werd. Ze trouwde op 16 mei 1802 met Hendrik Annes Zwart, 
veenbaas te Wijnjeterp. Ook over Hendrikje Hendriks Leffring kan 
een historisch terzijde vermeld worden. Het echtpaar Zwart-Leffring 
adopteerde in 1818 namelijk een vondeling, die de naam Adam 
Vondeling kreeg. Deze Adam Vondeling was de overgrootvader van 
PvdA-politicus en -minister Anne Vondeling (1916–1979).34

Hoewel de wapenlepel dus zijsprongen heeft gemaakt in de families 
waarin hij is overgeleverd, kan zijn geschiedenis tussen 1665 en 
1857 gevolgd worden. Wat er echter tussen 1857 en 1927, als hij op de 
zilvertentoonstelling in het Fries Museum opduikt, met de lepel 
gebeurd is, is niet bekend. Ook is niet bekend wie de bezitter in 
1927 was. In de catalogus van de zilvertentoonstelling wordt de lepel 
namelijk beschreven als onderdeel van een lot van drie stuks, van wie 
de bezitters waren: ‘S. van der Wal, Irnsum’; ‘P. Brouwer, Akmarijp’ en 
‘Sj.S. de Vries, Westermeer bij Joure’.35

Toch werd de lepel in 1949 door Piet van den Bosch opgespoord. Van 
den Bosch was een fanatiek amateur-genealoog en verzamelaar van 
oudheden die met zijn voorgeslacht verbonden waren. Zijn vrouw, 
Boukje Boersma, stamde van Klaas Cornelis Nijdam af.36 Hijzelf stamde 
af van de Grouster schippersgeslachten Musch en Durksz, waarover hij 
in 1983 een korte geschiedenis schreef die nooit gepubliceerd werd, 
maar wel in typoscript circuleert.37 In deze geschiedenis wordt ook 
verwezen naar talloze documenten en objecten, zoals merklappen, 
zilver beslag van paardenzwepen en tabaksdozen, die destijds in het 
bezit van Van den Bosch waren. Dit manuscript verdient zeker nadere 
studie. De transactie van de lepel kwam overigens als volgt tot stand. 
Van den Bosch kon als zakenman goed onderhandelen. Zijn voorstel 
aan de toenmalige eigenaars was dan ook: ‘As ik jimme no in nije leppel 

34   Van Rozen-Van Weperen en Swart-Vondeling, Adam Vondeling en zijn nageslacht.

35   Ottema, Vieweg en Draaisma (red.), Catalogus, nr. 414 (p. 74–75).

36   Schoustra en Nijdam, ‘It is ek mar fan in boer fan it lân’, 160.

37   Van den Bosch, Muske-Baeye.
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jou’ (“Als ik jullie nou eens een nieuwe lepel geef ”). Daar hadden deze 
mensen wel oren naar en zo werd de koop gesloten.38

Na het verschijnen van het Nijdamstraboek in 1956 heeft niemand meer 
aandacht geschonken aan de bron van het familiewapen, de wapenlepel. 
Via het onderzoek dat in het kader van dit artikel gedaan is, lukte het de 
wapenlepel te achterhalen. Hierdoor konden ook nieuwe foto’s van het 
object worden gemaakt. Anders was de lepel opnieuw uit de geschiedenis 
verdwenen, en hadden we het moeten doen met de tekeningen uit 1949 
en een foto uit 1927, die zich in het documentatiemateriaal van het Fries 
Museum bevindt.39

Conclusie 

De wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam en Fockel Douwes Allinga 
uit 1665 is om meerdere redenen een uniek stuk cultureel erfgoed. In 
de eerste plaats is het de bron geworden voor het familiewapen Nijdam. 
Verder is hij heel lang door de geschiedenis te volgen en heeft hij 
uiteindelijk, voordat hij zijn definitieve bestemming vond bij Piet van 
den Bosch en de familievereniging Nijdam, in 1927 deel uitgemaakt 
van de belangrijke zilvertentoonstelling van het Fries Genootschap in 
het Fries Museum. Dat de lepel gedurende de 17de, 18de en 19de eeuw 
te volgen is heeft alles te maken met de serie inscripties die de lepel 
draagt. Dat maakt het stuk ook uniek: er bestaan weinig 17de-eeuwse 
Friese wapenlepels die daarna zo intensief gebruikt zijn. Tegelijkertijd 
heeft dat ook bijgedragen aan het overleven van de lepel. Hij bleef 
immers telkens in gebruik, wat het risico verkleinde dat hij als oud stuk 
antiek werd omgesmolten. Er zijn dan ook meerdere conclusies uit het 
onderhavige onderzoek te trekken. 
 
Ten eerste is het al langer bekend dat de publicatie van een 
familiegenealogie kan leiden tot canonisatie van een familiewapen. 
Het wapen dat met andere woorden in een dergelijke genealogie als 
‘het’ familiewapen wordt gepresenteerd, verdrukt mogelijke andere 
varianten en alle dragers van de betreffende achternaam gaan dit ene 
wapen voeren.40 In het geval van de familie Nijdam was in de jaren 50 de 

38   Vriendelijke mededeling dhr. Y. van den Bosch.

39   Op het Fries Museum is een dossier met documentatie van de zilvertentoonstelling 

van 1927 aanwezig. Met dank aan Marlies Stoter (Fries Museum), die mij hierop 

attent maakte.

40   Zie bijv. Alma, ‘Heraldiek op kerkhoven en begraafplaatsen’, 57; Alma, Versteende 

wapens, 11-13.

wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 het enig overgebleven 
object met een wapen. Andere opties, zoals de grafstenen in de Sint-
Pieterkerk in Grouw of andere stukken zilver met wapens (zoals in de 
boedelinventaris van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1720 worden genoemd 
of de diaconiebeker van Birde Sybrens uit 1688) waren in die tijd 
niet bekend. Zo is door een toevallige constellatie van gegevenheden 
en gebeurtenissen in 1949 een traditie in het leven geroepen, die 
ondertussen ook al weer op een geschiedenis van 66 jaar kan bogen. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat het perfect paste in de ideologie 
en het programma van Wigle Vleer om één familiewapen, ja zelfs een 
‘clanwapen’ te hebben. Door namelijk de families Vleer en Wijnia (die 
inderdaad van Nijdams afstamden, maar in een tijd dat een familienaam 
nog geenszins vastlag) bij de familie Nijdam, de familievereniging en de 
familiegenealogie te betrekken, creëerde Wigle Vleer een groter geheel, 
dat we zelfs met clan of lineage kunnen aanduiden. Het is niet voor 
niets dat Vleer de term Nijdamstra, ‘afstammend van Nijdam’, heeft 
gebruikt voor de vereniging en de genealogie (Nijdamstra Stichting, 
Het Nijdamstraboek, De Nijdamstra Tynge). Die term was overigens geen 
neologisme, want de state werd afwisselend Nijdam en Nijdamstra 
genoemd in de loop van de eeuwen.
Ten slotte hoeft Vleers programma niet te bevreemden en is het zelfs 
een vrij universeel menselijk trekje om terug te willen grijpen naar 
één stamvader en het liefst ook nog naar een lieu de mémoire als fysiek 
anker om zich op te richten. Met Willem Willems Nijdam als stamvader 
en Nijdamstra State als fysieke plek waar het allemaal begonnen was, 
waren die voorhanden en kwamen die zelfs samen. In de jaren 50 
werden er dan ook verschillende familiedagen georganiseerd op deze 
‘bedevaartsplek’.41 Kuiken toont bijvoorbeeld aan dat dit fenomeen ook 
gold voor Het Bildt, waar een tijdlang gepoogd werd de genealogieën 
van alle Bildtkers te laten teruggaan op de (fictieve) stamvader Steven 
Huigens.42 Zo zijn meer voorbeelden te noemen.
Ten tweede mogen we concluderen dat de Nijdammen tot de Friese 
boerenfamilies behoorden die als boeren en eigenerfden wel wapens 
voerden met een halve adelaar, vaak met een of meerdere klavers als 
wapenfiguur, maar die geen vast familiewapen kenden dat door 
verschillende generaties gevoerd werd. Vanuit die observatie is het 
wapen dat nu door de familie gevoerd wordt nog niet eens zo gek: het is 
een klassiek Fries boerenwapen met een halve adelaar, drie klavers en 
een huismerk en het past goed bij het karakter van de familie.

41   ‘Op Nijdamstra-state’; ‘Nijdamstra’s’; ‘Familiedag’.

42   Kuiken, Het Bildt is geen eiland, 240-245.
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Dat brengt me bij een laatste observatie. De dataverzameling Friezen uit 
vroeger eeuwen van Hessel de Walle (en dan bedoel ik zowel het boek als 
de website als de Google Plus Community als de blog) heeft de laatste 
jaren een schat aan informatie opgeleverd, die voor het onderzoek naar 
de boerencultuur in de 16de tot en met de vroege 19de eeuw zeer veel 
bouwstenen aandraagt. Doordat objecten van verschillende herkomsten 
hier samenkomen is het mogelijk patronen en verbanden te ontwaren. 
Zo heeft De Walle in zijn blog al eens op een rijtje gezet welke (boeren)
families, voor zover op dit moment bekend, wel een wapen kenden 
dat over verschillende generaties gebruikt werd (Agema, Bangma, 
Bonnema, Botma, Buwalda, Fontein, Kingma, De Kok, Poppes, 
Sinia, Stapert, Wassenaar).43 Ook maakt deze databank het mogelijk 
families te ontwaren die zich generaties achter elkaar manifesteren 
op grafstenen, geboortelepels en andere objecten met inscripties. Ten 
slotte is het deze groep onderzoekers, dus Hessel de Walle, Jan Schipper 
en anderen, al meerdere malen gelukt om 17de-eeuwse wapenlepels 
waar alleen maar een alliantiewapen met twee sets initialen op staan 
te identificeren. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om deze objecten 
weer te contextualiseren. De omstandigheden voor het onderzoek naar 
boerencultuur in de vroegmoderne tijd, of, om met Kees Kuiken te 
spreken, naar de Friese notabelen, zijn nog nooit zo gunstig geweest.

Postscriptum. Na het voltooien van dit artikel werd bekend dat recent 
op een veiling de geboortelepel van een kleinkind van Klaas Botes 
Nijdam en Pierke Keimpes Hansma aangeboden is. Deze lepel draagt 
de inscriptie: Klaas Bootes Nidam is geboren Den 6 oktober 1760 (met dank 
aan Hessel de Walle en Jan Schipper).

 

43   H. de Walle ‘Friesland: boeren- en burgerwapens; een eerste analyse’. Blog 

2.11.2014. http://hesseldewalle.blogspot.nl/2014/11/friesland-boeren-en-

burgerwapens-een.html
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