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· IDEAAL

WIJ EN ONS VADERL.Al\TD~ ·
Op school hebben wij allen de Vaderlandse Geschiedenis geleerd. De
meesten onder o.ns .z ijn meer dan de helft er van vergeten, want eigenlijk hadden we er maar bitter weinig interesse vo.or e "Die jaartallen
waren beroerde dingen om uit het hoofd te leren en wat ging het ons
toch aan 1 wanneer Maurits de slag bij Nieuwpoort won, Naarden werd belegerd of Graaf .Willem de zoveelste aan de regering kwam ?
Het was in de: eerste plaats, de gesohiedenïs van Holland die ons voorgezet werd en n~et die van onze eigen gewesten. Ten tweede zei die. g~
schiedenis ons zo weinig··en was het begrip 11 vaderl.and 11 iets dat ons .
maar matig interesseerde~ _Voor ons Noorderlingen, be e~aat er geen verafgoding van de staat en worden wij enkel maar warm voor die staat,
wanneer onze belangen op het spel staan. Dan kennen wij het begrip Nederland, dan lopen wij er warm . voor, doch even later v~nden we het eigenlijk belachelijk dat we cns zo druk gemaakt hebben.
Laten we eerlijk zijn.". het begrip vaderland, zoals de Deen en de
Noor dit kent " is On$ vreemd. Wel levèn wij binnen de Nederlandse grenzen, maar het woord Fries, Groninger of Drent zegt ons meer dan het
·
woord Nederlander, hetge€n heel begrijpelijk is, want als Friese Nederlanders hebben we maar- heel we_inig te maken met de Zeeuwse of Limburgqe
Nederlander" r:.ij zijn niet áa:n. elkaar verwant en bovendi.e n was . de geschiedenis van No.o rd-.Nederland. een andere dan die van Holland en Lim- "
burg·. Niet alleen dat hier in hèt verleden anderen regeerden, doch hier ·
heerste:::. ook a.Dde:re rechts - en economische toestanden. Tevens wer.d er
een tmd.ere taal gesp.i~oken) had men. andere zeden en gebruiken en behoorde men tot een andere volksgroepc.
·
De geschiedenis van ons eigen Noorden . Y.§ll~_ on:~. eig.~mgevA:gg en
bloedeigen voorgeslacht kennen de .meesten -.. ·::~:.. ....~ .:~. . ::.).:;,..::-::-.. ·'"-U":-~, c1: .e c·.s C~.S
onthouden.
Wij we.rden v·olge:propt met de waf.l.Ilzin· dat 100 j.v.Cir. de Batavieren en
Friezen de Rijri kwamen af.z.akken, gekleed. in, beestenvellen met horens op
hun hoofd, die hun v r ouwen en kinderen verdobbelden, altijd dronken waren en mensenvlees aten" In één woord: Barbaren ! Zo le.e rden wij op
school ons eigen Yoo r geslacht kenrenc Het b..§.&.C?!!_.!!!..~.~ de v~rachting_ van
~z-~_e.~~E___!..Q_orguders. i11et welk do13l werd dit gedaan ? Waarom wordt de
jeugd thans nog in dez e middeleeuwse sprookjes onderwezen ? We kunnen
met de beste wil van de wereld het nut hier niet van inzien !
Jok verds :r hoorden we n :i.et ,veel g 'Je ds over ónze v.o orouders. Het waren
imrne1·s die kari...:;:;.~bale.u ·d i e Bonef acii...u:: bij Dokkw:n ve~moordden en die een
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wij ons beroepen op het natuurlijke en organische van bet leven zelf,
gaan we een. weg, ·waarop we in de eerste plaats lid van de familiege"
meenschap zijn. Van i edere politieke of godsdienstige richting ·k:unnen
wij ·-ve r anderen, wanneer we overtuigt- zïjn van de noodzakelijr,heid hier
van. Van familiegemeenschap kumnen we niet veranderen, want daar behoren wij krachtens de geboorte toe en zullen wij altijd blijven behoren.
Velelevensproblemen die wij niet begrepen, worden ons in dit verband
· duidelijk. Het beoefenen van afstammingsonderzoek t -en dienste van de
kennis van ons voorgeslacht is geen dode wetenschap, doch een levend
begript want de §...~~.B:§_~happen va~_onze__y9oroud~rs erven via onszelf o~-C2..1?__S?nze kinderen ·!
DE WETENSCFIAP 'EN ONS STREVEN.
Met de toenemende bel angstelling voor de eigen gemeenschap, volk en
cultuur, zien wij ook op een ander terrein de wetenschap zich in deze
richting bewegen n.l. op het gebied der geneeskunde en erfelijlgleid.
Na de verschijning van het boek 11 Huwelijkskeuze 11 van Dr, Bruins is
thans reeds ··de derde druk van 11 Geneeskunde en Erfelijkheid 11 door Prof.
Sirks en Dr. Waardenburg verschenen, Deze werken overtuigen ons nog
meer van de noodzakelijkheid van afstammingsonderzoek, daar de erfelijkheidsleer bewijst dat behalve uiterlijke kenmerken, beroep en
ge~stelijke ontwikkeling, ook ziekteverschijnselen voortkomen uit het
voorgesl acht en dat de beste ontwik..keling of bestrijding van gewenste
of ongewenste eigenschappen kan plaats vinden door het kennen van de
voorouders en dat maatregelen op grond van deze kerinis tot werkelijk
result aat kunnen leiden.
INHOUD EN IDEAAL.
1
Ik heb met dit artikel willen aantonen, dat de inhoud van onze ·vereniging veel dieper is en de mogel.ijkheden er in veel groter zijn, dan
oppervlakkig lijkt. Wij moeten in onze gemeenschap idealisten worden,
· want we worden gedragen door een ideaal, groots ~E__~n schon~r dan welk
ander ideaal oo~. Laten w~j dit leren kennen en de kracht er uit putten voor het werk dat wij te doen hebben !
Wigle Vleer.
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DE NEDERLANDSE PERS IN N I J D A M S T R A - STEMil/IING.
Nadat vele kleine artikelen over Nijdamstra in diverse bladen war~n
verschenen, verrasten op 1 Maart De Telegraaf en de Volkskrant, familie en vrienden, door het geven van een uitgebreide reportag~ met foto 9s over geslacht en vereniging. In vele steden en dorpen werden familieleden herhaaldelijk opgebeld over deze art"U.:elen of men kwam een
nummer thuis bezorgen.
Zaterdag 4 Maart kwam het Vrije Volk met een grot-? ·::r LJeer goed gedocument eerde reportage/ voorzien van een fraaie foto van Nij damst ra·s tate, uit.
· · · ..."-.
9
Deze r eportage s hebben een flinke deining in de genealogische kringen veroorzaakt en wat van zeer grote betekenis is: De belangstelling
voor onz e ver eniging en de . genealogie in het algemeen is er sterk door
toegehomen !
·
Een s peciaal woord van dank a8.h de r e da ctie van dP. rrelegrar .&' ~ de Volksk,,.ant P.n Het Vr ije Volk , Namcns"-.ulle leden;. vun de verëniging , is don
zeer zeker hier op zijn plaats ! !
Het Bestuur.
WAARHEEN HEMELVAART8DAG ? NATlJlJBLIJK NAAR NIJDAMSTRA-STATE ! NAAR DE
GROTE Ll\NDELIJKE FAMILIEDAG
UW GROTE UITGAANSDAG IN J 9 50 ! ! ! ! ! ! ! ! !

0

- ?5 ~MEDEDELINGEN.

BESLUITEN EN BENOEMINGEN.
Ingevolge a~t~ 6 van de Statuten zijn met ingang van 1 M~art 1950, 3
Gewest.e lijke .Af'delir.gen inge steld; te weten:
l ·; .ll..fdeling Friesland en 0Yerijseî.
2 ~ Afdeling Groningen en Drente.
3" Afde ling Holland,.- ,
Tot V9orzitter van de .Af'd, Gr,onin~e n en. Drent~, tevens lid van het Alg.
Bestuu r i·s. benoemd de !ieE?r H •.L.N~~dam, Van Hemelstra at 54a, µroningen.
Verçfer zijn inges'tel.d:
.
Een ..Afd. Ad.minstratie t ·ter verrichting van de adminïstrat i.eve wer~-czaam
heden in de vereniging. · Tot Hoofd van··de?e afdelin,g en tovens ~lîd ·vnn
hot , Ai.g ~ Bc~tuur is benoemd de ,lL \·; r L. S : Nijdtim;; f)chubel;'tstraut 17 te
lunst urclruil, .behorende tol: . de Groninger tak,
·
·
··
Een .P.J'd. Familiearchief, :ter verzorging en bewari.ng van het d,ocumenta....
tiemateria a:J. . der Vereniging, voorlopig onder leiding van de Secretaris.
Een Afd. Regi~tratie 1 ter verzorging van de Familiekàrtotheek. Tot
Hoofd van deze · afdeling en tevens lid van het Alg. Bestuur îs benoemd
i.ievr , Nij dam-Nij holt r Emmakade 38 te Leeuwarden, · behorende tot de IJl··
ster-t a...l.c.
·
·
- ·
·
Een Afd. Gen~alogisch onderzoek, ter verrichting
hèt afstammings-·
onderz oek in·· de- vereniging, voorlopig onder leiding van de Secr~taris.
Een .P..i'd. Soc $Zaken:; ··ter bestudering van een Fam±iiefonds· en Soc. verzekering; alsmede soc. hulpverlening in·· de vereniging. Tot Hoofd van deze afdeling 6L. tevens lid van het Alg. Bestuur .is benoemd de Heer P.S.
Nijdam, Stuyvesuntstraat 78zw, Haarlem, behorende tot d~ . Oldeboornster
tak.
De Voorzitter G~H.Nijdam,
_De ~ecretaris W,Tsj,Vleer.
CONTRIFJTIE ÈN LEESGELD.
.
Mag ik de leden, die hun contributie en leesgeld voor de" eerste helft ··
Yan··1 9 50 nog niet voldeden, vriendelijk verzoeken dit . và©r 31 Ma art-_ ~
a" s. 8.l s nog te doen, door st,..,rting op giro 369059 .? Wïj zij~ tot onze ·
,,
spijt g enoodza akt na deze datum de gelden per quitantie t~ latén innen.
We rkt nu allen even mee ! Voor U ïs het weinig moei te en U be_s paà.rt
·
ons e c:o hoop werk en Uzelf de inningskosten ! Bij vao.:tbaat veel dank!
De Penningmeesteresse .
Mej. H.Eitens, Heerestrnat 41
Grontngen, Gi~~ 369059
FAlldI.Jî~AVGND OP 22 11AART A.S~ .lN '.AMsTtRD.AM.
"
Op Woensdag 22 Mu.art,.. 'savori.ds om 8 uur wordt in .~1 0porto 11 Dam:r;Çtk.92 ·te
A.ms-co.,:do.m e en familieavond gehouden, met hetzelfde programma al-s in
·
Gron i ngen en Eelde Gezamelijk zullen we het hebqen .over. onze voorou... ". ·
ders f;n de vereniging e:q,. gezamelijk zullen we ;,het Nij damstra-lied in
studeren, Voor deze avond verwàchten wij alle Noord-Hollandse en U- ·
trecht se leden en lezers." .maa:ç- o.ok diegen~n die nog geen lid der vere- .
nig i ng z :ijn. Aan. U _f .a:milïel e den de taak deze ~.ij dam 9 s · tnc,c te nemen
nrw ....,·· }1 , · t ·.:.k ."" :."':1k .. : Z · '. t L.~1;~·e:n .we E;T., voó·r zorg dragen dat .:a lle Nij dam 1 s
....i t Noo. rd-Holl a nd :eh Utt'
',
. . è.c.l,l:t
. .ac.nwe ~dg. zijn !
.A.AN DE HAAGSE F.MUL IELEDEN!•.
Wij zijn er niet in geslaagd om in Den Haag een goedkope verga dergele_.
g enhe id te vinden, terwijl het ··de b e doeling is ook daar· dit voorjaar ·
nog een f amilieavond te houden. Onze Ha agse fami·lieleden zijn natuur- :
lijk be ter met zo.altjes bekend dan wij, Wij willen-hen dan ook beleefd
vragen eens hier of daa r te informeren. Meer dan :r.5 . . :. kan ~rechter
niot voor uit g etrokken worde n, l\ilogen we even bericht ontvange:p. ?
Bij "rrin 1"b r.11:1t hartelijk dank !

van

Q
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- 26 DE STAMBOOM V.AN DE GRONINGER EN DRENTSE NIJDAMS door W.Tsj.Vleer.
IV.
ACHSTE GENERATIE
VIIIa, SYBE GERBENS NIJD.AM, geb. 17 April 1809 te Leeuwarden, Gehuwd
3 Juli 1836 te Leeuwarden met RINTJE ROMKES DE VRIES, geb. 11 Jan. ·
1812 te Huizu.m( dr. van Romke Heins de Vries en Hinke Warstienstra.
Kindere~ uit dit huwelijk:
l·; Antje, geb. ··2 Oct. 1836 en overl, .30 Mei 1838;
2·; Gerben, geb, 14 Juli 18 38;
3. Hinke, geb. 20 Jan. 1841, gehuwd te .Leeuwarden met Willem Veenenberg.
VIIIb. ROEL GERBENS NIJD.AI~) geb. 20 Mei 1816 te 1eeuwarden. Gehuwd .
aldaar 18 Mei 1842 met · HILTJE V.AN DER VLIET, geb, 2.2 Dec" 1816 te
Leeuwarden, dr, van J an Abrahams van der Vliet en Titje Sjoerds Miedema. Kinde ren uit dit huwelijk:
l ·; Antj o, geb ·; 4 Sept, 1847, gehuwd me.tKlaas Beeling;
2. Titje, gebo 16 Aug. 1852 te Leeuwarden, gehuwd met Christiaan Friedrich 8chwaner te Leeuwarden;
,
)·; Gérbeh, geb; 22 Dec·. 1858 t e Leeuwarden, geh. ·met Janne Bartels;
4·; Aaltj e , geb., 27 Maart 1860 te Leeuwarden, geh, met M.Bel;
5. Jan, geb, 25 April 1856 te Leeuwarden, gehuwd met Jeltje Schwaner.

.

.

~·

VIIIc. -- SYTZE RQELFS NIJDAM, ged, 26 Febr. 1797 te Haren. Beroep: arbeider. ··Gehuwd. 3 April 1825 te Haren met JANTJE DERKS SIEGERS, ged,
27 Febr, 1803 te Paterswolde, d~. van Derk Siegers, overl. te Leek en
Trijntje Smallenbroek. Kinderen uit dit huwelijk:
l ·;" Agnite, geb. 31 Juli 1825 te Haren;
2·,; Derk, geb ·; 9 Jan. 1828 te Haren;
3·; Dor.k , geb. ·· 23 Juni 1830 t .e. Haren;
4·; Roelf, geb. 15 Sept. 18.3 3 ·te Haren;
5; J an, geb. 10 Nov. 1836 te Huren;
6; Trientje, geb. 17 Mei ·l840 te Haren;
7. Hindrik, geb. 25 Oot, l842 te Haren.
Waarsch~jnlijk n~g meerde re kinderen na 1842 geboren.
VIIId. ·HENDRIK RQELFS NIJD.AM:, ged, ·3 Oot. 1802 té Haren : ~aroe~:dienst
knecht. Gehuwd 7 Mei 1836 te Har en met .ANNA Ni.ARIA DUREE, geb. 4 Aug.
1813 te Haren, dr •. van Pieter Duree en Maria Wilkens.
· Uit dit huwelijk: .
··
i; Roel:f, geb3. 30 Sept, 1836 te Haren.
Waarschijnlijk nog meer kinde r en na 1842 geboren.
. ...
....
•(
VIIIe" HINDRIK BERENDS NI.JD.ATui, ged. 26 Febr. 1786 te Haren. Gehuwd I
met ··AALTIEN J.ANS K.UIPERSÉ overl. 19 Mei 1820 te Haren·; Gehuwd·II 17
Nov. 1821 ··te Haren met G ERTRUID BENDRIKS TI1v1MER 1 ged. 26 Dec• 1795 t G •
Vries, dr, van Hendrik Geerts en Hillechien Hendriks de Vries, wed. van
Popke Popkes. Kinderen··uit d@~o huwelijken geboren:
l ·; Berend, geb. 26 Mrt. 1820 te Haren;
2; Geessien, geb. 19 Nov. 1822 t e H~ren;
}; Hendrik, geb. 16 Dec, 1824 te Haren;
4·; Hill echien, geb. 16-·Màart 1826 te Haren;
5: Hendrik, geb~ 3·· 0ct. 1827 te Haren;
6-; Hillechien, geb ., 23 Aug. 18 30 te Haren;
7, Andries, geb. 7 Juni 1833 te Haren.

·· -· ~-~"
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- 27 g.e d. 31 Jan. 1795 te Haren·. Beroep Veen-

VIIIf. ANDRIES )3ERENDS N~J DAM,
baas . Gehuwd 17 Iluni"l820 ·te Haren met .ANNEGIEN HABlvlS BONDER> ged. 31
Juli 1796 en overl, l Nov. 1825 te Haren" dr. van Harmen .Alb.e rts Bon.~er
en Marchien·Hendriks. Gehuwd II 7 Juni lö27 · te Haren ~t WILMINA H.ARMS
BONDER, ged. 8 Oct. 1809 te Hare~, zuster van de overledene,
Kinderen uit deze huwelijken:
l ·; Geessien, ·geb, 7 -Aug. 1821 te Haren;
2·; Harm , geb. 4 Jan. 1823 te Haren;
3. iVIarohien, geb. 6 Nov. 1824 te Ha.ren;
4; Grietien, geb, ·15 Sept. 1829 te Haren;
5• Geertruid, geb. 15 Sept. 1832 te Haren;
bo Harmt ien, geb. 24 Juli 1835 te Haren;
7; Berend, geb. 12 ·Juli 18,38 te Haren;
8. Hinderkien, geb. 4 Aug. 1841 te Haren.
Waarschijnlijk. nog ~eerdere kinderen.
" VIIIg,REINDER BERENDS . NIJD.AM., ged, 9 Sept, 1798 te Haren. Arbeider. Geh •
.25 April 1824 te Eelde met.GEERTRUID IfARMS BONDER; ged, 29· Mei 1803 te
' Haren , dr. van Harm .AÎberts Bonder en ~àrchien Hendriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
·
1; BE-rend, geb. 25 Dec. 1824· te Paterswolde;
2. Marohien, geb. 16 Maart 182~ te Paterswolde; .·
·
3; Harm, geb . 5-Maart 1830 te Haren;
:
4; Hendrik, , geb. 24 Jan, 1833 te Haren;
5; Maroh i~n, geb~ 14 Nov. 1837 te Haren;
6. ~eessien, ge~ • . 19 Oot, 1841 te ERren.
Waarschij~ijk nog meerdere kinderen.
1

VIIIh. JAN BERENDS NIJD.AM, ged. 18 fuaart 1804 te Haren, zonde~·beroep.
Gehuwd 19 Nov. 1827 te Haren met . GEERTJEN HENDRIKS TifulMER, ged. 26 Dec.
1 803 te Vries, dr. van Hendrik GeeTts Timmer en Hillechien Hendriks,
Kinderen uit dit · huwelijk~ .
l~ Geessien, geb, 27 Sept. 1828 te Vries;
2; Hillechien, geb, 15 1Vlei 1831 te Vries;
3. Hendrik, geb . 7 Dec. 1833 te Vries;
4. Berend, geb. 16 Sept, 1836 te Vries.
VIIIi. AREND BERENDS NIJDAM, ged. 21 Dec. 1806 te-Eelde. Arbeider. Gehuwd 2 Nov . 1839 te Haren .met JANTIBN NIJDAM, geb, 29 Jan. 1817 te Eelde,
dr. van . .Albert ·Nijdam en Minke Gosses van der Veen. Kinderen:
1. Berend, . geb" 24 Mè i 1842. Waarschijnlijk nog meer kinderen na 18~2
gebore.n.
. · . · ·
'
VIIIj • .AREND GEERTS' NIJDAi~~, geçl. !.') Jan~ 1796 te Eelde. Arbeider. Ge9 Nov . 1823 te Eelde met ELISABETH ABELS, ged·. 22 Aug. 1802 te Eelde, ·dr. van Ab~l. Roelfs Abels en Jantien Jans Hartlief.
Kinderen uit dit huwe°lijk:
1. Geert, geb . 9 Oct~ 1824 te Paterswolde;
2.: Aal tien, geb. 29 Oc't. 1825 te Paterswolde;
3i Abel, geb , 1 Oot. 1827 te Paterswolde;
·
4~ Jantien, geb . ~6 Febr. 1329 te Paterswolde;
5; Fenne, geb~ 8 April 1831 te Paterswolde;
Ö~ Ate, geb . 18 Jµli 1834 t e Paterswolde;
7J Roelof, geb. 6 Sept. 1836 te Paterswolde;
8 • .Antje, geb. 27 Sept. 1838 te Paterswolde; ..
9. Elisabeth, geb. 18 April 1842 te Paterswolde,
Waarschijnlijk nog meerdere kinderen.
ht~.wd

- 28 VII Ik, ATE GEERTS NIJD.Al!J.I, ged.'. 3 Juni 1798 tè Eelde. Gehuwd 9 .April
1825 te Eelde met FENNA ABELp, dr. van ·Abel Roelfs .Abels en Jantien •
Jans Hartlief. Kinderen uit dit ·huwelijk:
·.
l; Jantien, geb, 6 Aug. ·1825 te Pater~wolde;
2; Aaltien, geb. 3 Sept. 1827 te Paterswolde;
3; Geert, geb. 20 Maart 1829 te Paterswolde;
4, Abel, geb. 25 Febr. 1831 te Paterswolde;
5; Elisabeth, ·geb. 14 Jan. 1833 te Paterswolde;
6. Antje, geb, 28 Nov. 1834 te Paterswolde;
7. Fenna, geb. 19 Maart. 1836 te Paterswo+de;
8; Arendina, geb, 12 April 1838 te Paterswolde;
.9, Geessien, geb. 3 Maart 1840 te Paterswolde.
Waarschijnlijk nog meerdere ldnderen. ·
VIIIl. J.AN GEERTS NIJD.A.Tui, ged. 16 Jan. 1803 te Haren, Gehuwd 8 .i~Lei
1830 .te Eelde met EGBERTIEN BEEJ:i.LING, dr. van Hendrik Willems Beerling
en Marchien Dirks. Kin.de.ren uit dit huwelijk:
l~ Geert, geb,4 S~pt. 1830 te Paterswolde;
•
2~ Hendrik, geb. 20 Nov. 1832 · te Paterswolde;
·3. Arend, geb, 23 Nov. 1835 te Paterswolde;
4. Marchien, geb. 9 Dec. 1837 te Paterswolde;
5. Marcus, geb. 23 Oct. 1840 te Paterswolde.
Waarschijnlijk nog meerde-re kinderen.

a

VIIIm. HARM GEERTS NIJDAlvI, ged. 29 Aug. 1809 te Haren. G'e~uwd 19 Apr.
1834 te Eelde met GEESSIEN ROELFS NIJD.Al~, ged. 18 Maart 1810, dr. van
Roelf Sytzes Nijdam en Agniete Hendriks. Kinderen uit dit huwelijk:
1; .Geert, geb. 9 Jan. 1835 te .Paterswolde;
2, .Angeniete, geb. 22 Febr. 18 38 .te Paterswolde;
3. Roelf, geb. 14 Nov. 1840 t e Paterswolde.
·
Nog meerdere kinderen na 1842 geboren.
Wordt nog vervolgd met een paar kle5..no aanvulli.ngen, ter:wijl in het
April-nummer invulstaten worden bijgesloten_
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1 i Mogten wij ons den· 3 Maart verblijden door een voorspoedige gehoor: jte van twee welgeschapen Kinders (een zoon en 'n docht~r); die
1 jblijdschap heeft helaas î voor diepe droefheid plaats gemaakt,· ·daar
1 i mijn ,geliefde Echtgenoote SJIEUWKE JAKOBS ZIJLSTRA, in den vroegen
f morge.n van heden den 16 Maart,
in 29 jarigen lee.f tijd is overleden.
!
Bijna
4
jaren
was
ik
door
eGnen
gelukkigen echt met haar verenigd.
1
11 Ik verlies in haar eene getrouwe Gade en mijne drie kindertjes eene
'!liefdevolle en zorgdragende Moeder. Diep bedrukt. staar ik> met we~
1 derzijdsche Betrekkingen, haar na; . doch wensch vurig" dat haar
1 heengaan, winst voor haar moge geweest zijn,
.
·
1 Spannum, 16 Maart 1857.
. " W~B.NIJDJU\.t1,
1 1 Strekkende deze tot kennisgeving aan Familie ,
Vrienden en Bekenden.
1~-=-::.::::-..::.::. _______ . - --~ ·--:-=:___::=.:-::-=:-::::::·· :::..-::.'.:::··-....::-...:.~=-=-=--=--==-=::-== -~-=:=====-l Heden overl ee d zacht en kalm mijn geliefde Echtgenoote T ~·N . WIERfüV.LA,
j in den ouderdom van ruim 29 j aren.
·
1 Arum , den 22 Junij 1858.
R.-A.NIJDAM.
1 1 Strekkende deze tot al gemeene kennisgeving aan de vel e Vrienden en ·
1 bekenden.
·
1
f..,.,,_
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-,-~e·~:~~ ~:e~le~d z·;~r --~~ver~c~ts;-~-~ ~i·;_n_;____-en--·-o~:-er ~-;Ïri~deren

f·

·d;i..epe drpefheid, r.:.a een.e . Echtv.ereeniging van bijna 34 jaren, mijne
·
.ge+iefde .Echtgenoote en de~ Kinderen . ~orgdragende Moe d~r, BAUKJE
'
i . FQ~S · EONDA, ·. in deJ;J.' ouderdom · van ruim 51 j arei1.
..
·
J. . • H~j ., d.:le gaf E)n nam, ·schenke ons genade· en onderwerping· in dit,
~ · voor .ons zoo -smartelijk verlies •
.. :. l. ;;Le ~uwarde:q., de~ 23 1i1ïaart 1857.. ·
.
J,J.NIJD.AM
. '.
.: · . .
..
'
Beurtschipper op Rotterdam~
· .F~ilie, Vriendep en Bekenden gelieven deze aigemeene .voor bijzon.,,!,,:" !. : ::ç~.çire. Jrn~i$geving aan te . nemen;.
· ·
.. ·i=:.

"l' : . .{, ·. :....W...--._
.. ;::_::-.=:::.--~-:.::..-:....,.. ~-=.-:..-=.-=·"=:::--·---

. ._-_...::.:_-__·-_·-~--·:::_·-----=--=---------

.' · ·~ .:~ Heden trof _mij de g~voeligste slag des levens door het afsterven
· :. : n'.!lj;ner . d~erbare· Echtgenoot en mijner drie jonge kinderen zorgdragend.e Moeder IJKE 1\/iINDERTS PEEKE1l!LA, in .den jeudigen leeftijd van
"' : ' ."bijna }4 j aren, waarvan ik ·12~- ·gelukkig met haar vere&nigd. was, ·
; · · ' Een hevige zenuwinzinki~-ziekte maakte een einde aan haar voor
' · " · mij en naaste· betrekkingen zoo dierbaar leveD:. "
·Grouw·, den·15 ··November 1858.
P.H.NIJD.AivI. :
._
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".·-·:. . .. --"--."·--·- .1859, overlèed te Arum -..in den ouderdom van 71
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1 Zondag den 26 Junij
j <;t:r;en, mijn~ veelgeliefde Moede r _REINO RINSES RUIM, Wed. Amel is . !
·. li;t:Jdam.
:
.
·.
. RINSE .AMELIS NIJD.A11!1. ·
N.B. Al wte iets· verschuldigd. ~is of te vorderen heeft van bovenge- 1
noemde ·overledene, gelieve daarvan kennis te geven voor den 20
1 ij 18 59 aan RINSE A~ NIJDAlVl, '. Koopman te A:tum.
1
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-~Ir~~e;-o;erle;d-alhie; ·ÎJTJË-_.ÈRR:ÎTS-· SIETSËTu~,~--irt -d~~··;~derdom · ~a~
ruim. 64 jaren~
,
"
. Oldeb.oorn, den 26 February 1860. ·
· Eenige kennisgeving.

·
JOH •.A.VLEER.
·
.
- ·- - - - - - --,-· .
·------'"--.. _"_
.
Heden overleed tot onze diepe smart ons eenigst veel geliefd zoontje JOH..ANNEG," in den nog jeudigen lee ftijd van ruim twee jaren. ·
Oldebo.orn
AUKE JOH. \LEER,
4 ï\Iaart 1 8'61
ROMKJE JAC .BAKKEll.
Vrienden ·en Bekenden gelieven deze voor algemeene kénnisgevillg
áan t ~ riemen.
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:He den o'v·e.rleed, in den ouderdom van 77 jaar· en ~im 5· maanden,
LYSBET W~JONKl\!LANS, ~aatst Wed~ van TJEERD L.IJPTuiA •
·
.
B.NIJDAM.
Cub a ard, 11 NoveMbe r 1 ~61.
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e den morgen·oye rleed, na eene ziekte van drie weken, mijne ge~
.: (Jf'ile Eohtgenoote en· Mijner Kinderen zorgdragende Moede r FROl1K..TIN EB.FLITS SIJTZEMA$ in den ouderdom van drie en vijftig jaren,
aarvan zij bijna dertig jaren de getrouwste Gez e llin mijns l e. vens was. Zwaar treft mij dit verlies , doch d& hoop dat zij mij
in een b qter leven is voorgegaan, l enigt mijne smart.
Oldeboorn, den 14 Februe.ry 1856.
.
JOHANNES AU:KES VL:&;iiih.
~ Gelieve de ze voor kennis·g eving aan te nemen.
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30 0 N ZE
VOORNAMEN, 4
.Zóals beloofd~ zullen we h~t deze keer eens hebben over de betekenis~
sen van verschillende voornamen, die in onze familie voorkomen, Het
is natuurlijk niet mogelijke ~e allemaal in één keer te behandelen;
doch l aten we daarom met . enkelen beginnen, die wel het meest bekend
zijn.
.
.
Willem Will·e ms, de stamvader van de ~ïj dam' s had een algemeen Germaanse naam (onder Germaans wordt hier verstaan: het gebied waar de z.g.
Germaanse talen gesproken worden,dit zijn de Skandanavische talen;
het'Fries 1 Neèerl~nds 1 Engels en Duits . ). In het Engels is het William
en in· het Dui.ts Wilhelm. Het is typisch dat de naam van onze stamvader
, gelijk is -aan die van de Vader des Vaderlands. De betekenis is al heel
eenvoudig. De naam is af geleid van Helm en dit betekent: Beschutter.
Onze stammoeder heette Niesis, tegenwoordig zouden we zeggen Nieske,
d.i. de vrouwelijke vorm van Nico of Nicolaas. Deze Griekse naam bete. kent vrij vertaald: volksoverwipning. Onze stammoeder heeft misschien
~· . ook· wel de goede eigenschappen van de grote Sint gehad en dan mogen we
· de zeven kinderen van Willem Willems toch wel benijden. Haar vader
, i , )1eette :Meynart of l\Jie ijnert. Dit is weer een Germaanse naam en wil zeg1
'
· gen: ·k rácht (macht of sterk ).
De ldnderen van Willem Willems waren:
l, . Ids art, dit is de Friese vorm van Eduard of Edward, De betekenis is
voorsQoedig, ~ukk:!:.g of bewaker. Inderdaad is dit l aatste juist, want
· na de dood van zijn vader b"E.waukte Idsart het erfgoed Nij damstra! '
2. Gerben is een Friese naam • .Algemeen Germaans is h et Gerbrand, zoals
we de naam later ook in onze familie te Leeuwarden zien voorkomen.
De naam betekent: S:.J2eer 1 slaEzwuard •
3. ' Sijke, welkenaam oöf voorkomt als Sike en Sige, wil zeggen winnares.
4. Iritie , tegenwoordig Antj e of Anny, heeft een verre reis gemuaft. -mJ
is uit Palestina afkomstig en betekent: ~nade.
5. {~il., komt uit noordelijker streken. Deze '.N'oor.d -Europeese naam duidt
op strijd.
·
6. Jan, is een algemene naam, doch van Hebreeuwse afkomst en heeft de
betekenis van . God is genadig. Johannes en Anna houden hier direct verband mee . Nr. 7 was een Willem, die we boven -al behandeld h ebben.
Andere namen die ook veel voorkomen zijn ·b.v.: Pieter, een Latijnse
naam, . oorspronkelijk Petrus, d.w.z. rots. Klaás is de afkorting vah Nic ol aas, dus: vo~ksoverwinni!];g. Cornerrs-is een Latijnse naam en bet ekent : de st_E1Fke . Aük'e is een Friese naam , afkomstig vari het Latijnse
Augustus en betekent: d~ ee rw~~dige _ Andries komt van het Griekse Andre as, d.i • .de mannelijke. Be~nd is hetzel""fc:ïe als Berno.rd, een Germaanse n Elu.m met de betekenis van zo st~rk als een . be ~.:r. SytskE!_ e~ Syt~ zi j n Friese nrunen en duiden op overwinning. Maryke of Marie is Heoreeuws en wil zeggen: de van God geliefde, Jeltje is de Friese vorm
van Ella ~ dit i s Edelvriendin. Fo__ELkje komt van Fokel en betekent sterk
volk • Foekje -Dilleme. doet dus he.ar naam alle eer aan en l aten we dan
t8nslotto de bekendste Fries van dezG tijd niet ver geten, n.l. onze
Abe, gelijk aan .Alberi of Adelbrecht, hetgeen betekent, •. schitte r end
adelgeslaoht ! Zou Abe dit zelf wel wet en ? (wordt vervolgd) Wilma.
----·----~-
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N AGEKO MEN
Ondertrouwd:

WIGLE TSJERK

VL~ER

. -----------~-

F AMI L I E B E R I C H T •
un ELSA JAGERlvlAN.

De. Kaag, .~ulia.nalaun 28 • l 8 Lontemlls.nd 1950
Le iden, Hoogowoerd 3.
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