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LEDENVERGADERIWG OP 16 SEPrEMBER A.S. TE GRONINGEN.
Gezien de interne meeilijkheden in de vere~iging heeft het Bestuur besloten in September a.s. een .Alg. Ledenvergadering· te houden, waarvoor
ditmaal Groningen als · plaats gekozen is. De juiste tijd, :p-laats en agen- ..
da wordt in het volgende nummer bekend gemaakt.
·
EEN · GECOMBINEERD JULI-.AUGUSTUS NUMMER.
I n verband met de moeilijkheden, die ·er na afloop van de Nijdamstrardag
zijn gerezen, was het niét mogelijk het Juli-nummer te doen verschijnen.
Dit nummer is thans gecomb i neerd met het Augustus-nu.mm.er, hopende , dat
onze lez~rs zie? hie:m.e~e kunnen~verenigen.
·

· BIJ HET OVERLIJDEN VAN SYBREN NIJD.AM •
In het vorige . nummer meldden wij het tragische einde van ons familielid
Sybren Nijdam te Irn.Sum. Sybrén Nijdam was geen lid van de -vereniging,
maar we willen toch aan deze .oude ·o.aas enige regels wijden. Hij was vrijgezel en 77 jaar oud, toen hij . de vorige maand onverwachts overleed en
de politie hem levenloos in zijn woning vond.
·
· Bij dit verscheiden gaan onze gedachten uit naar het korte briefje dat
wij voi·ig jaar van hem ontvingen, toen we hem een proefnummer van de
Tynge ge~=,tuurd hadden. ·Daarin stond: "Mijnheer , stuur deze dingen asjeblieft niet ··meer, want. . ik wens deze reclame niet te J_ezen. Ik' ga hier 1 . _
niet op in".
·
·
· ·
Dit tekende de man in alle opzichten. Stug en eenzaam ging hij door het
leven, ·dat één grote dienst aan zijn beroep en de gemeenschap is geweest,
Wij d~nken daarbij terug aan de moeilijke oorlogsjaren, toen hij de eene
schoen Liet de ander oplapte· en zo Irnstim van schoeisel voorzag. Meer dan
51 j aren heeft hij zijn beroep uitgeoefend.
Hij werd. t e Haskerdijken geboren als zoon van Keimpe Sybrens Nijdam en
Tjitske .Algersma. Op 12 Mei 1832 verliet het gezin Haskerdijken en trok
naar Irnsumo Nauwelijks daar gearriveerd, stierf de yolgende dag de vader.
Syb ren ging in de leer bij Kamsma te Le€uwarden en kwam>- ~d · 25j, als meester-sc-ho enmaker terug. Sinds dien woonde hij te ·· Irnsum en prijkte het
·- . bordj e va.11 11 8 . Nijdam, schoenmaker" boven de deur. Vijf collega's heeft
·~·~Bybren gekend, het waren Gerrit Kal thof, Gerrit -Terra, Geert van den
· ,_,~schi :··rendrikns Terra en zijn zoon KLaas·~Terra. Allen verdwenen, doch
Sybren bleef" Thans is ook hij heengegaan. Daarmee verdwijnt een bekende
figuur u it het Irnsumer dorpsleven en uit de familie Nij dam. Hij ruste
in vrede •
...
...
.. - W
ij
zijn
maar
ni~t losse individuen, zonder··enig verband met vorige gè( slaçhten, opdoemend uit de nacht der tijden. Evenals wij op allerlei wijze:: met de tijdgenoot verbonden z ijn1 hebben we ook ons verleden, ons
p;.=;::_L . ;:;..L 2.PJ en in onze voorouders.
Jan Ligthart •
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Ons familielid de Heer Auke Vleer hee:ft het Nijdamstra-lied vertaald in
het Fries, hetgeen door vele familieleden wel buitengewoon op prijs ge.s teld zal wordeD:. Door deze vertaling is het Nijdamstr.a. lied nog meer ·
familielied geworden,daar het voor de Friezen altijd mooier is hun eigen
lied ook in de Friese taal te zingen. Naas~ de geestelijke vader Sybout
Nijdam staat thans Auke Vleer , die medegeholpen heef't om onze verenigipg te verrijken met een mooie nieuwe aanwinst., <lie we -zeer Op prijs
stellen. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan Auke VJ.eer.
·
Tevens ma.ken wij van deze gelegenheid gebruik om op verzoek van verscheidene nieuwe lezers nogmaals de Hollàndse tekst van het Nijdamstra-lied te
plaatsen.
Hwêr omjoun.·fan griene greiden
Op da fruchtbre Fryske groun,

Fan Of fier forgiene tiden
Mfulsk de sterke state stoun,
Dêr wie 't erf ~an Nijde,m's soa.Iinen;
G~ geslachten binn' forgien,
Mar har geast üleau' yn ~s we~jen,
Yn Nijda.mstra binn' wij ien.

Waar omringd door groene greiden

Op de vruchb're Friese grond,

Sedert overoude tijden
Fier de k;loeke state stond,
Daar was 't erf van Nijdam.'s zonen;
Veel geslachten gingen heen,
Maar hun geest bleef in ons wo~en:
In Nijda.mstra zijn wij' één!

Ut •e dize fan •t forline
Uit de schemer van 't verleden
Rint in rjocht en ljoc~t~jind spoar, .LO'Opt een l~jn, een lichtend spoor,
Ske~els, dy't in keaten·wiene:
Schakels vormend met het heden:
Nijdamstra de ieuwen oer.
Nijda.mstra de eeuwen door.
Dizze -a.nforbrekbre keatenA ·
Deze onverbreekb're keten
In symboal fan trou en kreft,
Is symbool van trouw en kracht /
Haldt "lis gear en wij witte·
Bindt ons samen en wij weten
Us forboun mei foarteam's treft.
Ons vereend met 't voorgeslacht.
Fr~j

fan hearigens en hearen,
Liet de eigenerfde boer
Fan God allinne him regeare, ·
Unforsettilik en stoer.
Wittend fan syn eigen wear~e
Fan syn hege, hillige ~licht
Nou forboun oan Memme-ierde
Wie Gods Wu.rd him fan gewicht.

Vrij van knechtschap, wars van heren
Liet de eigenerfde boer
Zich alleen door God regeren:
Onverzettelijk en stoer,
Zich bewust van eigen waarde,
Van zijn hoge heilge plicht,
Nauw verbonden met de aarde,
Hield hij 't oog omhoog gericht.

Lit ~s trou yn ienens weitsje
Oer dit kostlik geastlik goed,
En de mienskip sterker meitsje,
Dy't
erfdiel hoedsje moat.
Lit '\fs oan in takomst bouwe
•t Selde doel ha wij gem!'3n, · ·
En sa tsj~gje en fortrouwe: ·
Yn Nijdamstra binn' wij ien.
Oerset yn't Frysk fan
·.
Auke Vleer to Langwar •

Laat ons trouw in eendracht waken
Over •t kostbaar geest'lijk goed,
De gemeenschap sterker maken,
Die ons errdeel hoeden moet,
Laat ons saam een toekomst bouwen
Allen 't zelfde doel gemeen,
En getuigen, vol .vertrouwen:
In Nijdamstra zijn wij ~é~ !
Syb-0ut Nijdam te Bergen.

us
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· .. '· Voor het beoefenen van genealogie behoeft men geen
geleerde te zijn. Gezond verstand en liefde voor
eigen bloed en volk zijn alleszins voldoende.
Uit 11 de Knollentuin" van Juli '50,
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De OJ: clP- :!":' .:.mi3.iadug "re;:kri jgba.rr. \7dpe:?.1s Nij dam waren binnen enkele _
oganbJ.i. ·'rn:r.:. u~.tverkcc.h:t en nog-· een 5Q."ta=-:. nabestellingen werden gedaan,
Deze ·..·v·7:-'8fä3 p die ale.te.ar ".TQOr f. :!. .- verkrijgb aar wa:r·en voor de bezoekers
"~e.n d e :"i j J.::..:.nstr·a-6.ag, zijn t.hane ook · nog verkrijgbaar en vrcl voor de
1rijs J~n f ~lc50 f~anco thui s. U leunt deze bestellen bij W. Ts j.Vle er,
ni· ro ..'1°2r.9
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DE 1I1Y1:GE '
Daar er thans wee:r plae:tsrt:<.imte is, kulmen w:Lj '7ee:r verschillende ar" t:i.keJ_e:n van o;nze leden opnemen. Bijdrage:'.l van allerlei aard 2.ijn welkom,
opdat
ook eens een e.nder geluid." dan ~1.et zuivere genealogi sche, in
ons bl ~ü vcynonen wordt.
1
INVULS~C L'.J. :i!JN.
Enke::;_e Ll .... nnè.en t:;eleden wercl0n c;en groot a.ant u.l i nvulstaten aan de nieuwe
leden \T~l'~onden, hco fdz a:.~ e1::.jk u el aan Groninger- en Eelder familieleden,
Tot 011:.:. 8 s pijt mochten we n og maar weini g terug ontvang8p.. Vlillon die
leden-t c.~ ie nog geen .stt:.at invulöen, dit e yen doe:o. en dan · retourneren aan
het Secreta.riu.at ? Veel dank voor d.eze medewerking !
CGillIB S x\'_-:)îi"NT I ::J ,
/
A ~J.11
4" ·' ~
(+; qr·-r1° Ztl..l l en wi,; . net b::i..,_1.d voor ons archief Yan lJ t&rug .ont" a11gu'1. l:e te:rugzend.ing beru..stte Oy een misv1:;.:..Siand~ Bij voorbaat veel
~~.ruiJ.:o

Y~1n uw brie±' i.s s;oede not0. g.:;;nomen, Op de Alg o Ledenverg.
)rd.t ..:: ~+ l~u:nt te r s:prs;> 1,..e ·~et ... :' (;~:it.
~ii j respecteren Uw st·a ndpunt,
lli9.ar ~et v ...• 1 t .:.1i t " .-~- :::: 1 dR'=tI we c01- '~~e:":.·s'1.f-..: .al'": AY'rJP,n t evreden moeten
Gtellc~.
·
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64 LEESMAP NIJD.AMSTRA.
Wij hebb~n een leesmap, wAl ke wordt gezonden aan leden die gaarne nog
kennis willen nemen va11 de 'liyng.e in 1949, daar deze niet meer verkrij gp~ar.. en. uitverkoch"t i s . Reeds enige weken is deze l~epmçi,p in het , be~it
vàn' 'een f'amilielid te Paterswoldé-·Baren. Mag ik langs deze weg ons lid
verzoeken de le~smap op te zenden, opdat ze weer aan de volgende lezer:
kan -worden verzonden, die er reeds enige tijd op wachten ? Bij voorbaat
dank !
· W. Ts j V.
FAMILIEDAG AAN DE KAAG .
Daar tegen het houden van een f'amiliebij~enkomst te De Kaag~op Zondag,
bezwaren zijn binnengekomen van principiele aard, is deze bijeenkomst
voorlopig uitgesteld en zal op de .Alg. Ledenvergadering deze kwestie ~
sproken worden. Hopenlijk betekent uitstel geen af'stel e~ · kA~
~J
eenkomst l~ter eens op een andere dag georganiseerd worden.
0

"

AANWINSTEN.
Ons. lid A. van der Schoot te Sneek zond ons

ee~
rl~
van
de Frane·ker Nijdamnien varid.L .J.Ü/v ;,__, ~ '"'ri~=m. · L.Jt,;.;;r zeker ee11 oeJ.angrijke
a~winst, waarvoor ons nieuwe lid dan ook hartelijk bedankt wordt. Wij
hopen binnenkort -· deze aanwinst te kunnen publiceren met de gegevens van
voor 1830·-er bij.
De Heer M.A.F. van de Velde, secretaris van·· de Familiever. van de Velde,
zond ons gegevens ove:t' een Gr_o ninger Nijdam. Ook de Heer van de Velde
hartelijk bedankt voor dit .medeleven!
·
AFD. DEN HAAG· EN OMSTREKEN. ·
Reeds meerdere malen is getracht om tot oprichting van een .Af'd. Den Haag
in onze vereniging te komen" doch tot -dusver leden deze pogingen schipbreuk op een geschikte vergaa.erruimte. Daarom doen we nogmaals een dringend beroep op··onze ·leden en lezers in Den Haag, ons hier in behulpzaam
te willen zijn. We kunnen dan in September trachten een bijeenkomst te
houden, om eens nader m~t elkander kennis te maken.
FAMILIELEDEN IN AMERIKA.
Wie heeft relaties in .Amerika of Canada en kan in contact treden met de
aldaar wonende f'amilieleden? Het is ons bekend dat het aantal Ni.i ri ~ -- ·
daar zeer talrijk is, doch de juiste adressen ontbreken ons. Moge~l. Jr .
kan door een kleine moeite de familieband tussen de ledAn daar en hie ~
:t.n het Moederland hechter aangehaald worden. wie kan_ , - - :___
i:·. cta:fd, Nijdamstra-Amerika vor~~n ?
";~~ 0 ~~~~
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Ons familielid M:i". A."J. Vleer, vorig jaar secretaris van dé B ~F "o. delegatie ter Ronde Taf'el Conf'erentie~ werd enige maanden geleden benoemd
tot Comm!ss :-,r:;__r" ·ri -,:r:- NA ,::i "-·l..a:c_·~ " :.'1.
voor Sumatra. Deze hoge f'unctie wordt
thans door hem uitgeoef'end t e l.1 •• • , · , 0 .,.,.g .

FAMILIE BER
I CH TE N .
·'· . .
\

.
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De Heer en Mevr. -v:v v:..· - - ~ ·" ::::".:-man ûc :..u.-t:,en i.ci1gs deze weg hun
dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huweli jk
ondervonden,
De Kaag, nDe Swanneblom".
--------------~---~-----------·-·.
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Verhuisd: Fam •. H.Nijdam van EmmakadE? 38 te Leeuwarden naar Robert Kochstraat 21 te Lee 1-i:rarden. 1
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Heden overleed., zac:p"!'· 8n k alm, doch zeer onverwacht, onze lieve
mo e de~, behuwd-, grout- en overmoeder
LETTJ E W ILLE M S
..· ~ I J DA M· ·'· ..
sinds 1923 weduwe van G.H. van de r Krieke, in de ouderdom v a n
ruim 88 jaar.
Uit alle~ naam: H.G. van der Krieke , .
Oldeboorn, 9 Au.go 1950.
·
..
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VADERSNAAM TulET EEN S WEER TOEGESTAAN.
Belangrijke beslissing van het __ G§rechtshÓf t~ Leeuwarden.
In de nGemeentestem 11 van 27 Mei j .1. lezen wij het voigende; ·
11
5. Toevoeging voornaam Sieqrons. .
:·
He.t Gerechtshof enz e Gezien het _o p 2 Sept. 1949 inge.di~n~. -~ve:rwekschrift
en het afschrift vg.n een beschikking van - d~ . Arrondissemn-t;s~·Rechtl:fank te
Groninge n d.d. 22 ~uli 1949 1 waarbij het verzoek van req~estrant (Siebren
Ritserd van den B:) hem toestem.mini te ve.rl~nen om aa:n.··'dè ·naam van zijn
docht ei· 11 Eke 19 als tweede voornaam töe te voegen "Siebrens 11 , is gewezen
van de h and, zulks op grond, dat de naam Siebrens niêt" voorkomt in de
kalender of in de oude geschiedenis , noch als voornaam van ovc~oude tijden af gebru.ikelijk en algemeen erkend is geweest; · · ' ·
· ··
Overwegende, dat requestrant deze beschikking tepec;h.t in appèl bestrijdt;
Overweg ende toch dat het Hof uit eigen wetens9hé:P.: b,e~end is, dat in de
provincie Friesland en, Gr oningen in ove~oude tijden, ':al thans sedert de
15 e eeuw, algemeen geb r~~~el ij k is geweest om aan de kinderen de voornaam van de vad.er--met een s te g even, soms ook met daarop gevolgde geslachtsnaam (bijv. Peter .Sybrens kukema); dat in de 15e eeuw dit gebruik
bestond zowel bij--tïochters aJ.s bi j zoons al werd in sommige ge1ïallen be h alve de s nog dr o (dochter) daarachter geplaatst; dat bij deze gewoonte
niet is te duchten, dat e~n voor:l'.~aam als geslachtsnaam wordt binnengesmokkeld, aangezien dit patro:nymièum in elk geval in de daarop volgende ·
gener ~tie niet voorkomt;
·
·
Dat derhalve het verzoek van· requestrant - als op·-wettige bepalingen gegrond~ alsnog zal moeten worden ingewilligd; enz.
Gereorrt- shc:' :::.,eeuwarden.. 12 October 1949. 11
De besJ_issi:ng van het Gerechtsh0f te r,èel·warden genomen is zeer belangrijk, want hierdoor kan een eeuwenoude traditie, na een onderbrek~ng van
ong. 60 jaren, weer worden voortgezet.
. :
Sedert de 12e en 13e eeuw was hët în de lag e landen aan de zee gewoonte
om het k ind n aast de voo rnaam 09k de vadersnaam mee te geven. Dit gebrnït.
handhaafde zich ook toen in 1811 ·de .verplichte geslachtsnamen ingevo€rd
werden.
het laatst van de vorige ~ eeuw werd: · d€ vadersnaam ·- als zijnde
OYerbo a.ig - bij de Burgerlijk€ s tand .niet meer. ingeschreven.
Het Gerechtshof van 1949 blijkt echter andere opvattingen te hebben en
stelt de traditie bo·ve n adminis tratieve bezwaren .• waardoor het ':re~,.. m.o ;.~e
lijk is om de vadersnaam· te voeren en waarmee de band tuss en v a der en
kinderen weer duidelijker · tot uitd.rukking komt.
Wij kunnen dit besluit déµl ook van ~~rte toejuichen, d a ar hier terug
g ewonnen is, dat reeds verloren was ge gaan . Dank zij Sie9ren Ritserd
en het Gerechtshof te Leeuward~n ! Hulde !
w. Tsj. Vleer

In
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EN

ERFELIJKHEID.

WIE BEN IK ?

Ongetw~jfeld zult U deze vraag wel eens aan Uzelf gesteld hebben, terwijl U Uw gezicht in een spiegel bezag , Uw gezicht, dat U voor het leven meedraagt en waarvan anderen menen Uw karakter te kunnen aflezen,
Maar 100 mensen hebben 100 verschillende meningen en zie.n allen dezelfde persoon ·verachillend . Niemand kan U dus het juiste antwóord geven op
deze vraag.
·
Kunt U dit zelt ? Kan een· mens zichzelf objectief ·z ien? U zult waarschijnlijk zeggen: Ja,. indien er genoeg eerlijkheid en moed· aanwezig
zijn, kan elk mens zichzelf zien, zoals hij is. Inderdaad kuilt U dan
veel goede en minder goede eigenschappen bij Uzelf opmerken, maar dan
blijft er deze vraag: Hoe kbm i k aan de ze eigenschappen ? Wie ben ik?
Waar komen deze hebbelijkheden en onhebbelijkheden vandaan?
Mijn ouders . zeiden."vroeger .w el eens lachend tegen elk.a ar, wanneer · ~~n
van ons kattekwaad uit gehaald had: "Van Ml.J heeft hij het _niet"! 11 • Dit
was als grap bedoeld, maar in .ernst: .Als ik het van geen van mijn ouders heb, van wie dan w~l!? Wie
ben
ik?

"

Ik ben een kleine schakel
In , de keten der geslachten,
En alles wat ik heb of doe,
Mijn wensen, willen en gedachten,
't Behoort mijn yoorgeslacht slechts toe,
Ik ben een kleine schakel

In de keten der geslachten,
leven is niet alleen,
Zij zijn het die dit leven brachten;
Hun leven leeft door 't mijne heen.
Ml~n

Want ik ben. slechts een schakel
In de keten der ·geslachten;
Mijn innerlijk' bèzi t ' is wát '-·
Mijn kinderen eens wachten.
Ik ben een schakel ~ ja slech~s dàt . !

ERFELIJKHEID.
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Wanneer wij ons voorgeslácht kennen, dan heef't bP+ 1. i:)V"''Y! ..,.n n l'.' ·ons een
andere inhoud. Wij staan er ande rs t egenover . vvij begri.j'pe11 i... .... -.:..:.ngen,
die wij vroeger niet konden begrijpen.
Genealogie is er niet in de é erst e pl aats uit liefhebberij of om met een
stamboom te pronken, doch door de genealogie leert men wie men is.
Tegenov er de · oude gedachten.gang in de genealogis che wereld, n.l. dat
genealogie een speculatie op de ijdelheid van de mens is, staat de
nieuwe , · de biç>-genealogische ge dacht engang .
,.
·.:· · Door het beoefenen van de b;iogenealogie komt men tot zelfkenni s . Will.e,n
· · we deze wetenschap beoefenen, dan hebben we t e maken met de Eugenetiek,
~en l atijns woord, dat in goed Nederlands vertaald erfelijkheidsleer
heet.
Erfelijkhe idsleer hee ~ voor velen een vre emde klank. ·Niets ' voor mij,
hoor ik U al zeggen,, goch niet t e vlug met Uw oordeel. Juist i et s voor
U, ja voor iedereen~ d~e zelf het leven wil l e r en kennen, die zelf een
zuiver inzicht in de levensproblemen en opvoe ding van kinder en wil krijgen. Wij z ijn geneigd om maar al t e we:i 'V) .; :-c-1-r.:-·' "'".1 g, te houden met de
door God ingest elde natuurwett en P '"f' ""' ~"crJ.'·· 1.Lv<:'..8 vae:.: .r.i-~i::i.ffel oo s t e kun(V'
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nen o·rrnrtreden, eenvoudig omdat we .d eze wetten niet kennen •
. Verder is er een algemene vrees te ·' b"onstateren voor het aansnij-den van
een onderwerp qat met de erfelijkheidsleer te maken heeft •. Inderdaad
is deze vrees niet geh(:)el overbodig, want we komen hier op een terrein
welk de i.nnerlijkste snaren. van ons leven raakt.
Dat ik dit toch wil doen, -is omdat deze leer z·o belangrijk is en over
het algemeen nog. maar weinig bekendheid geniet.
GREGOR JOH.AN M8NDEL • .
Negentig jaar geleden had de mensheid nog hooit van e·e n erfelijkheidsleer gehoord. De medische wetenschap beoordeelde geboorte en ziekte,
leven en dood ·volgens oude middeleeuwse .opvattingen. Onze mensheid stond
echter aan de vooravond van een grote omwenteling op biologisch en medisch gebied .
Ergens in Tsjecho-Slowakije, in het voormalige Sudetenland leefde een
vrome molll!ik Gregor Johan Mendel·. Hij was geboren. op eeD; boerderij in
het dorpje Heinzendorf. Zijn jeugdjaren bracht hij door in Trop·pau en
OlmÜtz, om vervolgens opgenomen te worden i~ een klooster, Als AugustUner Prior van het Koninginne klooster te Brnnn deed Pater Mendel zijn
grote ontdekking_ , .die door de wetsnschap gelijk wordt gesteld met die
van New·ton (ontdekking van de zwaartekracht) en Darwin (natuurlijke
teeltkeus).Onbegrijpelijk is deze grote geestesdaad van Gregor Mendel
b.ijna E:c:n halve eeuw voor de wetenschappelijke wereld zo .goed als onbekend ·g;e~leven, ja . zelfs in de ·eerste tientallen jaren van deze t-:: Guw
wi.st · 11 the man of the street 11 niets van he~. af. Doktoren haalden nog de
scho-uders op, doch veeartsen, boeren en bloe:i:nbollenkwGkers waren de eerste· bGwonderaars hier te lande.
.
Pas
d3 dertiger jaren maakte de medische wetenschap .zich vertrouwd
met deze leer en werd de 11uitvinding! 1 van Iliiendel ·gemeengoed in de studerende wereld. Van onze landgenoten, ' die h i er in Nederland als pioniers
werkzaam waren op het gebied··der er'f elijkhe idsleer en de ·bio--cenealogie
kunnen we vooral noemen Prof . Hugo de Vriès en Prof. J .F. van Bemme.len,
welke laatste jarenlang de leiding had van het Rijks-Bio-Genealogisch
Instituut.
Talloze proeven z ijn 4oor deze .geleerden genomen. Studie is gemau.kt van
dubbelgangers , waarbij Prof a van Bemmelen tot het verrassende resultacrt
kwe:ru uat dubb~lgangers altijd familie van elkaar zijn, zij het soms dat
vier of vijf generaties overbrugd moeten worden. Ook bewees Prof . van
liem.:nelen de (~fkomst en verwantschap van personen die grote gelijkenis
v0rtconien met pe+sonen; voorkomende op 17e en 18e eeuwse portretten. ·
Erfelijkheid van beroep, lichaamsbouw, haargroei enz ~ zijn door hem talloL:e malen bewezen. Er zijn door hem heel wat familieh onderz·ocht en er
is ver .v&ntschap vastgesteld in die gevallen, waar men slechts c.. é:Ul puu,r
toeval dacht .
·
]·a de oorlog klommen vooraanstaande ·medic i . en profesoren in de pen om
de er:folijkheidsleer te beschrijven , Het was Dr . Bruins die getracht
h e eft met 21ijn boe~c ·11 Huwelij kskeuze · en nageslacht 11 .h et volk en vooral de
jeugd t & b ~ reiken. Doch d~ erfelijkheidsleer staat nog niet in het centrum v ~,r.:. de ·belangstelling en men meent dat er belangrijker. dingen in de
were:.û zijn. Korea, Veiligheidsraad, atoombommen zijn tegenwoordig be~. n.der . 1 ~1...mken, doch cijferen de belangrijkheid ·van de leer van 111Ie1;1del
niet weg . De wereld zou er thans andors uitzien als deze wet door l odereen was verstaan.
Gregor ! •.,-.. . "Al, de ~""'. !'> ! > C" ...iog niet ten v-o1 J - b~~)'.'? ~8n priAster / heeft
in 18SJ è.6 Ir P."'c::r . .1.dJ door zijn van ..Qod verkregen geniale intui tie... één
del'.' grootste en mooiste sche: >I1i:ng-_·,.ond8ren
ontsluierd.
Zijn werk; gedre..
.
.
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- 68 ven door de liefde van hem tot God en de mensen, drong door in de geheimen der schepping, · drong door tot het leven zelf. Hij verklaarde, wat
niemand voor hem had kunnen doen: het Leven, het voortleven op deze aarde, volgens vaste wetten • Hij verklaarde gezonde en zieke geslachten.
Hij verklaarde de mensen het probleem van de erfelijke aanleg, die de
- mens van ouders, grootouders en overgrootouders meekreeg en hem in staat
stelt zijn levenswerk te verrichten en de reeds voorbestemde weg te gaan.
Wat eens aan het toeval of het noodlot werd toegeschreven of als een
wonder Gods "7.~ -:- c:ichom1ri_"1 Y.~ J7d · nu verklaard als zijnde een levenswet voor
alle schepsel811.
Door zijn ontdekking, door de z.g. Wet van Mendel heeft men het graan
kunnen veredelen, heeft men het beste stamboekvee kunnen fokken, doch
heeft men ook •.... ~ .. " neen, zou men ook groot geluk aan dè mensen kunnen brengen als zij wisten van aanleg en afstamming en zij zouden elkaar beter leren begrijpen en waarderen. Er zouden gelukkiger mensen komen omdat hun beroepskeuze afgestemd zou zijn op 4un erfelijke aanleg
en tegen zi0J::ten zou men niet enkel kunnen waken en strijden~ doch ook
.yoorkomen ! ve huwelijkskeuze zou in een ander licht gezien worden en
oneindig veel meer bijdragen tot meer natuurlijke samenleving, waarbij
de mens rekening hield met de levens- en natuurwet.
God openbaarde dit Wonder aan i.L!endel en indien wij het kunnen verstaan,
dan begrijpen wij dat er belangrijker levensproblemen zijn, dan veJ.-:
beslommeringen die ons niet verder brengen, dan hoogstens tijdverlies.
De leer van Mendel, is tegenove.r gesteld aan de theorien van Oswald S:pengler (ondergang van Europa) en van Montesorri (aanleg speelt ge~n rol,
enkel opvoeding i$ van belang). Zij is hier lijnrecht mee in strijd en
het inzicht d~t deze geestesrichtingen wortelen in een verkeerde grond,
breekt dan ook baan.
NPEdel was één der grootst€ geleerden van de laatste honderd jaar. In
alle eenvoud heeft hij zijn groots werk gedaan. Men heeft hem begrepen,
wanneer het ging om betere bloembollen te kweken. Men begree1 ~Am om
beter vee te fokken, maar wat voor planten en dieren gold, was vu...1..ë:>~ ", . .
de philosophen niet voor de mens bestemd, want daarvoor golden andere
~etten. Doch de mens is evengoed een deel van Gods Schepping dan welk
andèr wezen op aarde ook en daarom is er op dit terrein geen andere wet
voor. de mens, omdat ook hij onderworpen is aan de Goddelijke l evenswet,
ongeacht va~ welke richting of standpunt wij dit ook willen zien.
Of zijn wij Calvinist, Humanist of Katholiek, wij allen moeten erkennen
dat het leven van ieder individu misschien op verschillende wijze ontstaat, doch in de kern hetzelfde blijft.
Er is nog nooit 'Uit een eikel een linde gegroeid en nog nooit een appel
uit een , pe-rApit. Een schaap werd .nog nooit uit een koe geboren en ook
werd uit ee~ neg~ r-o~derpanr nooit een blank kind geboren. Ee~ Chinees
wordt geen Europeaan en een Brabander geen Fries. God heeft hier wetten
gesteld, die ook voor de mensen gelden, ondanks ~at een Spengler en Monteoorri het anders willen beweren.
Reeds d.uizende:n jarBn vermengd In Europa he~ ééne · r~~ ~d?r +net ·het p.:p.- ~
dere en toch is er nog gèen Europees ras on ,..,.J.;~<:u..1.. · .h.l. oeweer"~ Spengl_e r
dat dit nu komt . door toeneming van het verkeer, dan geloof i k hier niet
in. Eensdeels hebben we de Wet van Mendel, die ons het tegendeel bewijst
en ande~szins vergeet Spengler, dat een vermenging der mensheid vroeger
op even grote schaal heeft plaats gevonden als nu, zo al niet groter,
want J;iele volksstammen zijn verhuisd en hele steden ontvolkt, terwijl
anderen er door bevoi:is:t werden. Soldaten van vreemde landen trokken ; ~~
sta~ '...., ~ .Jl.ad, Romeinen" Franken, Duitsers, Hugenoten, bij duizenden
kwamen ze over onze grenzen in een tijd dat Holland nog maar nauwelijks
honderd duizend inwoners telde en hebben z:! ~ i.,; a>- ".'-:-~ ""'"'"',.,.+.......... ,., '"'"''TTP.sti.gd?
·1
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Neen 1 war":t nog duidelijk zien we in Nederland zoals voor eeuwen he·t
Noord.se type: en daarnaas t het ALpiner-type, maar een blijvend mengtypt: ontstond niet l ! !
.
Tegen 0vei· doze J.eer:::teJ..:1 ingen staan de tientallen bewijzen, d_ie Prof.
van :Se~elen i:.. ' hie:...~ in Nederland" Gal ton in ·Engeland, Grant in Amerika, Gunther in Duitsland ons gegeven hebben. Deze onderzoekingen
leverden h E:t bewijs dat Spengler ·en Montesorri onjuist zijn, al is
hun aanhang zeer groot te noemen.
Waart egenove r staat ddt z ij nog geen bewijs leverden v an de juistheid
hunner theorie, die uitsluitend gebaseerd is op een philosophische
rede.
.
Neen, cle grote levensvraag 11 Wie b en ik" kan niet door philosophen
bearrtwoord worden, doch slechts door de Bio-Genealogie en dit is in
het kort samengevat: Do Wet van Mendel en het af'sta.mmingsonderzoek
DE GENIALE ON1l1DEKKING VAN GREGOR Iv.JENDE1.
.
Mendel deed zijn ontdekking met erwten. Hij kruiste rood bloeiende
erwten met wit bloeiende, door het stuifmeel van de eene soort op de
stampers van de andere over te brengen.
Ook kruiste hij erwtenrassen met rondÇ3 zaden en hoekige zaden, met
gladde .en minder gladde peulen.
Me.ndel 1 s proeven hadden verbluffenà.e :;:-esultaten. De nakomelingen van
d.e 1..ït-bloeiers, die gekruist waren met de rood-bloeiers, hadden n.l.
allen t;en rode kleur ~ De witte kleur was verdwenen. De rode had getriomfeerdo Deze kleur was dominant geworden, zoals het in de .Jrfelijkheidsleer heet. Doch de witte was niet verdwenen ! Ja, wel voor het
oog; maar onzichtbaar leefde de kleur voort, de witte kleur was reces~
sief' (overdekt) gGwo:rden..
·
Deze nakomelingenschap was niet r as-echt meer. Het was een bastaàrd
:far.iil ie geworde~o Wel haê.den ze uiterlijk dezelfde Y-..leur:; doch deze
kleu:c ovo::cdekte het innerlijke. Zij sierde als een unif'crm de mc,n en
w<~rd. a.u or Mendel de uniformiteitswet genoemd.
Op dez e kruisingsproducten g ing Mendel nu de zel:fbestuiving toepassen
en een .jaa:r le.ter de zaden uitzaaien. Wat bleek nu? 25% kreeg witte
bloemer: en 75% rode bloemen. De verhouding was 1 ; 3. Mendel nam meer
proevex1 1 d.cch de verhouding l : 3 bleef !
De witbloei~rs werden verder geteeld door zelfbestuiving en tot in alle gcr:cration bleven deze bloemen wit. Zij waren weer zuiver geworden,
à.us veredeld.
Met de roo<ibloeier.s bleek het anders te gaan. Ondanks de zelfbestuivinsen splits~en zij zich steeds weer in 25% vitte en 75% .rodo bloesems.
Dit r e sulta at noe~cle i'u;:endel dt~ spli tsingswet.
De s plitsingswet bepaalt) d.at bc11aalde eigenscha:pper:. . ' Jals klGur der
bloemc.n1, Ycrm der zaden enz. ~ door kruising niet· verluren gaan, niet
opgaan in esn .:;rot or complex, m<la::...· scherp en duidelijk blijven bestaán.
Tijdelijk word.en de eigenschJ.p.?en beè~e~t, maar zij treden later weer
te voorsoh ij.n,
1:aar I :0nc.l.0l ging noe v2r1icr. Hij ~ruiste ook planten, die in vele eigenschr•J?pen 1.1-iteenliepen. 1•1iaa.r zrnk deze verschillende vormen bleken in
dezelfël.o verhoudingen over t e (j:.:..'v-en. Deze derde wet noemde Mendel de
onafha:nkel ij kbei dswet . .1.~iond.el toonde hie rmee aan: dat de vorm en kleu.re n var :planten bepe.u.ld worden d.o or de e rfeli ,i"k:.hP~ ~swetten en dat uit·\ '12".:;-; 5e: or· ~~ :' ~'.:'l.:'t y'J" r.1fl.i:::>". " zoals schaduw, droogt.e of vocli+ !?E!Pn l)lijvende
vero·n,: ·" ~ :...ng v an d.e scort cn t r. :·~· 0 ...:,,1 :.-r."' i-. ~cit.
wordt v e i v 01. . . . ..:...
El~a Vleer-Jagerman.
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D· E · STA M REEKS VAN PI° ER H IL L E S NIJD A M.
In a:fwachting van de completerïng van de totale Ni;iiiam-·qta.mhoom, wo:rdt
in dit nummer. een aanvang gemaakt met de publicat;:i:e van <:.vJ..l aa.r.Lt "3.-t stamreeksen> die door de l oden zelf ·zijn samengesteld" s:echts volledige
sta.mreeksen komen hiervoor . ih aanmerking en deze zullen in volgorde van
de binnenkomst gepl aatst worden. Verschillende andc re loden 1:Ul.ûE~.n. :")p deze stamreeksen aansluiting :vinden. Wij vertrouwen dat 01ize leden o.it op
prijs zull en s t ellen.
.
·
Mochten er leden zijn, die ook hun kwart ierstaat in d0·Tynge g epublieeerd
willen zien, dan is dit dok mogelijk.
Pier Hilles Nijdam, ~én de r eersten in onze famili e , die tot het afstammingsonderzoek overging, stamt uit de Grouwster-talc van ons gesla11ht .
Zijn g eheJ:e·voo rgeslacht tot 1740 was Doopsgezind en daarvóór G-ereformeerd d.w.z. Nedl . Herv. Vrijwel allen oefenden het beroep van ·veehouder
uit. De stamreeks vangt aan, zoals alle stamreeksen van cle Nij dam' s, bij
Willem Willems de Oude van Nijdamstra.
geb~ omstr. 1555, ove rl~ ~mstr. 1635 op Nijda.mstra. Gehuwd ong. 1580 met NI ESK lVLE I JNERTSDR. geb . 1560 en overl.
omstr. 1633.
·ANTIE WILLEMS NIJD.AM, geb . omstr c 1 580 , overl. ··voor 165.4. Gehuwd I
12-12-1602 t e Irnsum met ALBERT OUTGERS, overl. voor" 1620. Gt..'.,ruwd II
3-9-1621 met BQOTBE JACOBS v an. Irnsum .. overl" ll'J. J.65.5,
SIJ BOTES , geb~ 1622 te Irnsum. Gehuwd 16·- 6-1642 te Ir~sum ruet IDS
BIRDES, zoon van Birde Xts v é}.n Aalsumer Kl'ooster .
BOTE IDZES NIJDJJv! / geb. ong. 1658. Op belijdenis geà.oopT, 3·-·1l~"'J. 6~'B
te Grouw. Overleden 2.3-9-1717 t e Grouw • Gehuwd I 22-5--167~ te Grou-:1
'met SI BBELTIE IDSERTS NIJD.ANI van Nijè.::i.rnstra , overl. vco ... ·l092"
Gehuwd II 9-10-1692 te Grouw met UILTJ E CLASES GOSLINGA, d.r. ·va!1.
Claaö Goslinga en Naantie B011kes Teppema van Tjalhuzum, overl. voor
1715 . Gehuwd III in 1715 met TR I JNTJ~ J.ASPEnS, dr. van Jasper Fedd8S
te I rnsum.
KLAAS BOTEB NIJDAivf .• ged • .3-7-1701 te Grouw, v eehouder . Gehuw·d A .•. 3~-l'('.:::'.:~
te Grouw met PIERKE·-KEIMPES H.ANSMA_. dr. van Keimpe Oeges l~ar1S!.Jü en
Jancke Sy brens, ged . 7-7-17QO te Irn.s~un .
KORNELIS KLAZES l:TIJDMr1, ge<.L 19-2-~l 740 te Grouw, Veehou.J.0r. Gehuwd
18-1-~ 767 t e Irnsum met TE.K::'8KE S'I'BVENS REITSMA~ ·a r. van S-te":ren Roitsma.
HILLE KORNELIS NIJDAM, geb" ,30-·4--2. 783 te Fr iens c~ cverl" 6-11-·1 84_3
te·· Grouw. Veehouder. Ge1:.o.wd :1:5-5-1803 te .Ak-1L.~ met SY~SKE liliL\1PES,
dr. vai:c Keimpe ·Rintjes en 'li·ijntje At17,es} ged. 178l en overl, 14-418 2 7 te .AY.l~rul!l •
PIER HILI.ES NIJDJJ..:l, geb. 7- 3-12 2) te AJ:krum en overl. 7-~ 7-l89) te
Grouw, Veehouder . Gehuwd 4-J.2~l86? te (' rouw met TJITSKE NICOLA:'.:, geb ..
25-8-1345 te Leeu\~arden 8n ovcrl. 16-2-1922 te Grouw 1 dr . 1.rc.n ·vYopke
Nicolai en El i sabeth Starren .
HILLE KORNELIS NIJDJIJ.1, geb. 26-1-·1871 t e Grouw en overl o 26-10~1922
t e Leeuwarden. Bank.etbakkcr, Gehuwd ö- 11 .p.1 Pq6 t e Gro:.1 w · n;.et TB.I ~ l -~'TJE
MUSCH, geb ~ 1·1-- J. 2- 1868 te Grou' r e:r overl. 25-·l.?-19 ~ 9 t~ 0. astriouru. d.r ,.
van J acob Klaas 11/iuscri "'Yl T.~i.mr..:..t )v- Bauke de Jong.
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10. PIEH. HIJ.T.,ES NIJD.Mil, geb. 30-9-1903 te Wolvega, beroep~ werkregelaar
g rootbeà.rj.jf ,. Gehuwd 2..6M1937 ·te' Gorkum met NEELTJE ROEST, geb.
2~·-8-19 C9 te GorlC'!.:un, dr • . van Willem-. Roest
l·~ Hille Korne3:ü3, geb • . 3;.•1:i_...1941.; · "

· en Lena Kool. Ki nderen:

--. -~:__~:i·~!~~·- ge~.:_ .~l_:-!-~_944~·----~~·· ~-~-~
- ~~-- ____ ". __
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v1~rvolg

Yan p ag . Lf9 ..

Om van alle b 9~end.e voornamen hun betek;en.ib.~ _ _ te bE;'!schrijven lij:'.i:t
het mij beter toe dit· in alfabetische ·· volgorde te doen. Dit is overzichtelijker en U komt allen aan de beurt. Mocht U echter een naam hebben,
die niet vermeld wordt dan staa t vragen altijd vrij en Bchrijft U maar
. even aan het secretari aat . Ik zal U dan in de Tynge :t.z,t. wel ant woorden.
·
Behalve namen die thans algemeen gebruikelijk zijn, nemen we hierb ij
ook de oude Friese,Nederlandse en aanverwante namen
daar z ij dik1
wijls verbastert in deze ti jd nog voorkomen.
"
Verschillen.de namen als Ant, Bet, Bert, Rie etc. kunnen afkortingen zijn
van andere namen en dus ook verschillende betekenissen hebben~ Het beste is dan te zoeken n a,ar de oorspronkelijke naam, we.ar U of Uw famil ieleden naar · vernoemd zijn..
.
Voor algemeen Germaanse; dus Noord-Eur9pese nao.mvormen, waaronder ook
de Friese,:plaatsen we de afkorting n.e. Voor l at ij:hse :mrunen gebruiken
Wf.J 1§.t P.n de hebreeuwse namen kort rm we af met l:l:eb. De Grioks0 .inet f;E. .,, ,
te:rWijl de Kel"tische namen met kel worden aangeduid."

0»

AALTJE, AALTRUI, .ALTRUDE, AAL:. adelgelicfde,
n .e.
heb.
ABRAlv1 1 _t\.BJtAII.ANf j BRAl\.a:, vader à.er ricmigte, ·
heb •
.,AfJAM., DAM, AEDE, EDE 1 EDO, aard.man, uit het stof verrezen,
n. e.
ADEI,.A) AD.ALENA, ADA, ADEL, A11EL, Ki1HEL, adel,
lillEI,GOND.A, GONDA, GONNE .• GON;D.ALA, ad.elstrij d,
n. e.
ADRI.PJ'IDS, ADRI.AAN, ADRIE, .ARIE, ARILN , afkomstig van de An.:r i P...t . %lei:: . l:.at
ADOL:B'" DOL]', ADO, ATE , ADSKE , EDOLF, adelwolf,
AGATHA" AATJE, AG:./i..Nl·ri, iiliI\F , LlDSK.Fi , GJ~SKE, de goede,
gr .
AGNES , AGNIE~E,
de r e ine )
gr •
.ALDEB.T" ADELBEP..1..: , AB; ABE, üLBERT, adels chittc rend,
f..LEWIJN, ALFRED.• ELFB.ID, ALE;,
edel vriend,
n. e •
ALE IDA·~ ADEL~IE ID, LEIDA, ALIT)A, LIDA, adel veld_.
n.-e •
.AI,I.ERT , OL:PJERT , ~.'.iliLE, EAT"E ELLERT 1 ALFERT, ede-:.. vva01:lter.
n.e .
.AL11A, ALMI N.A, ADELMOED, ede2::mced 1
..:i.e .
ALWI NJ. ,; WYNA .' Wl JNT JE i WYNKE, WYKE .•
heb •
.AM.ADEUS , liev& God,
l at .
.AMANDUS , .fu'1/AND , :WiANDA,
gelü.~fdc· "
lat •
.AMBROSI'JS, de Qli.S"terfel ijl ~e ,
. gr •
./l..NASTrus , de opgestane,
gr .
.ANDREAS, .ANDRI:dJS , :PRIES-9 .ANDRE, de mar..lijke,
l at .
ANGEJ.../:.., F.NG:ti~L; ENGELTZE, <.l e eng~l achtige , _
heb.
ANNA, JQII.ANMA, .ANTJE, ANNY, g."!r.f.lfle,
l at.
M'TONIUS, ANTONIA_, TOOS, l..t«·rON, de voor man,
heb;
ARABJi!J T.P" BELLA, BELITJ1: , lieveling ,
n. e .
AREND, l ABrr , AfL"l'J0LD" NOL, E.P..B.11E > heer ser ,
kel.
ARTHîJ.fi,
grote bee r,
lat.
AUGUSTUS 1 .AUGUST,. AUKE" .AUKJ'JD de ee r waardige,
lat.
AURORA, de morgen,
WILIV-LA.
(wordt :vervolgd )
j
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Sedert het overlijden van

Syts~e

V L E E 11. , IX

Jehannes Bottema# woonde Willem Aukes

op Warniab.Ü~~ Vanaf t830 tot 1865 hee~ hij geboerd op deze boerderij#
waarna hij een huisje liet bouwen, thans bewoond door de Gebr. Vrijburg~
Zijn zoon Tsjerk Willems bewoonde daarna de boerderij, welke hij in 1892

verliet, door dat de meeste eigenaren, nazaten van Gepke Aukes Vl.eer hun
deel van de boerderij· verkochten aan een van der Krieke, die zelf de boerderij w~nste te bewonen. Van grootvader Tsjerk Willems werd toen een hoge
huur geeist, die hij niet wilde voldoen, reden waarom hij de voorva derlijke · boerd@rij verlièt en zich vestigdè op Groot.Fenwierstra in het Hofl~
bij Grouw.
Tsjerk Willems boerde tot 1898 nog in het Hûflän en liet toen de boerderij
aan zijn zoon Willem Tsj erks over, die l ater nog te Niezijl en Aduard
boerde en in 1929 met zijn gezin naar Holland vert~ok, waar thans z ijn.
zoon Ietse de voorvaderlijke traditie hoog houdt.
De fam. Joh. Aukes VJ.eer was reeds vroeger uit Oldeboorn vertrokken,
doch bleef tot het overlijden van Willem Aukës mede eigenaar van de boerderij Wantingahûs.
Thans l aten we hier eerst d~ genealog i e Vleer vervolgen ( zie j aarg .I blz.
44) •.

IIIa. AUKE WILLE!IB VLEER, zn. van Willem Auk.es en Ha.ntsje Tjerks Bottema,
geb. Woensdag 31 Aug. 1831 te Wantingahûs en overl. Vrijdag 4 Maart
1881 te Oldeboorn. Beroep: eerst veehouder, later landarbeider.
Gods.d . Doopsgezind. Gehuwd in Me i 1855 te Beetsterzwaag met TRIJNTJE
MELLES V.AN DER VEGT, geb. Zond~g 9 October 1836 -te -Ol.terterp en
-overl. Maandag 15 Dec. 1890 te Oldeboorn. Godsd. N.H.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem A~es, geb. -Zaterdag 29 Dec, 1855 en overl. Dinsdag 11
Febr. 1856 te Oldeboorn;
2. Willem Aukes, ·geb. Vrijdag 19 Nov. 1858 te Terwispel en Overl.
in 1884 te Groot Lanku.m bij Franeker;
3. Hantsj e .Aukes, geb. Vri jdag 10 Me i 1861 te Terwispel en overl.
in·-1866 te Lippenhuizen;
4. Melle Aukes, geb. Woensdag 10 Juni 1863 te Oostermeer en overl.
in-·1866 te Lippenhuizen;
5. Wytze Aukes, geb. Maandag 25 Sept. 1865 te Grouw en over l, in
1866 t e Lippenhuizen;
6 . Tjerk Aukes, geb. Zaterdag 23 Jan. 1869 te Tjalleberd en overl.
Dinsdag._19 April 1870 te Oldeboörn.
IIIb. TSJERIC WILLEMS VI.EER, zn. van Willem Aukes en Hantsje-Tjerks Bottema, geb , Vrijdag 26 Aug. ·1836 te Wantingah~s . en overl. Maandag 19
April 1909 t e Ni ez ijl' _Gr . Beroep: veehouder. Godsd. Doopsgez. Gehuwd Woensdag 19 Oct. 1864 te Dracht en met SYBRECHJEN TJEERDS
POSTIBThUS, geb . Maandag l G Aug . 1835 te Ope inde Sm. en overl. Vrijdag 20 Juli 1900 t e Grouw. Godsd, N.H. dr. van Tjeerd Jans Posthumu.s en Foekjen Harmens Polsma. Ki nderen uit dit huwelijk:
.
1. Hantsje Tsjerks, geb . Zondag 16 Juli 1865 en overl. Zondag 22
Oct. 1865 te Oldeboorn;
2. Bantsje Tsjerks, geb. Woensdag 1 Aug. 1866 en overl. Vrijdag 3
Aug. 1866 t e Oldeboorn;
3. Willem Tsjerks, volgt I Va!
"lt is wol wier, hwant Tsj erk Willems hat it sein. 11
( gezegde van Grouwsters uit het laatst · der
____ .. ·-- ·
vorige eeuw)
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IIIc. JOHANNES WILUMS V.LEER, zn. van Willem Aukes ~11 ·i:.rA.~tsje Tjerks
· Bottema, geb. Zondag 26 Mei 1839 te Wa.nti.ng·ahüs en overl·; Vrijdag-· 2 Febr. 1907· te Langezwaag. Beroep: vAehouder .: Godsd. Doopsgez. GehThWd Vrijdag 30 Mei 1862 te Beetst~rzwaag met JACOBJE
.ARENDS V.AN DER SLUIS, geb. Donderdag 16 Jan, 1840-te ·Ter~ispel en
overl. Zaterdag 9 Febr. 1910 te Langezwaag. Godsd. N.H.
Kinderen uit di t huwelijk:
1. Hantsje. Johannes, geb·; Donderdag . 9 Febr o 1863 te Oldeboorn en
overl, Vrij dag 14 Jan. 1947 te Beets. Gehuwd Vrijdag 7 Mei
1886 met Wiebe Jacobs, Walstra. Gehuwd II Maandag 4 Sept. 1911
·· met Oebele Bouma;
,.
·
.
2. Hylkje Johannes, geb; Maandag 3 Oct. 1864 te Oldeboorn en r
overl. Linsdag 5 Oct. 1937 te Roordab.U.izum. Gehuwd I Re iner
Wiersma en I I Wiebe Jellema;
3·; Arend Johannes, volgt I7b,
4, Willem Johannes, geb. Woensdag 6 Dec. 1868 en overl. Zondag
·- 7 Nov. 1886 te Terwispel;
.
5. Janke Johannes, geb. Dinsdag 17 fuei 1870 te Terwispel. Gehuwd
I Bans Mulde;r: en II Koop Vonk. Thans woonaohtig te Frederiks.. oord;
6. Tjerk Johannes , geb. Wo ensdag :20 Mei 1874 en overl. Vrijdag
22 Mei 1874 te Terwispel.
. ·
7. Trijntsje Johannes, geb. Dinsdag ·13 Febr. 1877 te Tynje. Gehuwd Vrijdag 8 Mei 1896·-met .Andries .Annes Veenstra te Hemrik.
Thans aldaar woonachtig.
II Id. AUKE JOHANNES VLEER, zn. van Johannes Aukes en Froukje Erxits
Sytzema. Geb. Dinsdag 21 Mei 1833 te Boornbergum en overl. Zondag
29 Maart 1891 te Poppingewier. Beroep: Veehouder, later winkelier.
Godsd. Doopsgez. Gehuwd Bonderdag 13 Me i 1858 te Oldeboorn met
ROMKJE JACOBS B.AKKER, dr. van Jacob Lammerts · Bakker en Trijntje
Harmens Keizer, geb. Zondag 22 Mei 1836 te ·-Oldeboorn en overl.
in 1907 te Oude Bildtzijl. Godsd. Doopsgez.
K±nderen uit dit huwelijk:·
· 1; Johannes .Aukes , volgt I Vc ;
2; Jakob .Ank.es, volgt IVd;
3; Errit Aukes, volgt IVe;
4, Froukjên Aukes, geb. Zaterdag 13 April 1867 te Oldeboorn en
·· overl. Febr. 1919 o Was gehuwd aan Geert Fopma;
·5.- Trijntje Aukes, ·geb. · Zaterdag 13 Febr. 1869 te BoornhArgum en
·· overl. Zondag 21 Get . lS' ?.'i te G3..te.rtPrf.
6. Boukje Aukes, geb. Zondag l.Ü Me i 1874. Geh1..1:~ra. met Abelis Tymens Kuiken; .
7, Jelle .Aukes, vol gt -I Vf.
IIIe. EB.RIT JOHANNES VLE:i:'JR, zn~ van··Johannes Aukes en Froukjen Errits
-Sytzema, geb. Zaterdag 10 Beo . 1 842 te Oldeboorn en··overl ~ Dinsd~g 18 Sept. 1888 te Joure. Beroep veehouder. Godsd. Doopsgez.
Gehuwd Mei 1866 te Joure met JITSKE FOKKES DIJKSTRA, dr. van
Fo ~~e Tjebbes Dijkstra en J antje Klazes de Vries, geb. Vrijdag
24 Maart --1843 t e Bro'ek bij Joure en overl. Zöndag 29 Jan. 1922
te Joure; Godsd . Doopsgez. Gehuwd II in 1891 met ·Vedde Meijers
Frankena, Kinderen:
1. Johannes Errits, geb. Zaterdag 28 Jan, 1871 te Boornbergum,
·· ongehuwd overleden te Abbega.
2·; Fokke Errits, volgt IVg;
3·; Klaas Errits, volgt IVh;
4 , Auke .IBi-i·its, gP~~ Woeri ri1.g 1/ T,,li i :; ~ -~'"' Jv.:. ·~..:, .... !i.~u.J.A en
overl, Vrij dA-g 1) .:.,1. i 18C~ t e Jn•,,..o ~ ·
0
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5. Errit Errits. geb. Dinsdag 20 Maart 1883 en overl. Zondag 26 .Aug.

1883 te Joure;
· ·
6-; Tj ·e'bbe Errits, volgt IVj;
7. Fro~je · E~rits, geb. Wqensdag 5 Mei 1869 ~n ov~rl. V,rijdag 5 Nov.
1886 te Joure;
:.
B. Jantje Errits, _geb. Zat erdag :l6 Febr. 1878 te Oosterhaule en overl.
Woensdag 27 Dec. 1882 al.daar.
~. Antje Errits, geb. Woensdag 16 Febr. 1881 en overl, Donderdag 4 Jan,
·· 1883 te Oosterhaule;·
·
10, Jantje Errits, geb, Maandag 26 Jan. 1885 en over~. D~nderdag 27 Dec.
1888 te Joure.
· (wordt vervolgd)
W,Tsj. VJ.eer~ ·
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Ons familiewapen is het teken van de eenheid van ons geslacht. Het symboliseert onze familie en is geen pronkstuk of ijdelheidsmotief. Neen,
het heeft een diepere bet ekenis. Honderden jaren lang werd h et door onze
voorouders gevoerd en ons de taak het te bewaren en weer over t e dragen
aan een volgende generatie.
Door vreemde invloeden ten tijde van de Franse revolutie werd -dit sym.
bool ons ontnomen, Met het wapen ontnam men ons de -familiezin, Doch sterker dan de revolutie was de b and van het geslacht, Sterker dan mooie
leuzen was de stem van onze vader en. Sterker dan de gelijk.heid en broederschap is de familiegemeenschap. Als een natuurlijke en organische, eenheid
l eeft het geslacht verder en met het geslacht het familiesymbool, waaraan
het geslacht naar buiten kènbaar i s .
Op welke manieren kunnen wij ··nu ons familiewapen voeren ? Hi eronder wil
ik U enige voorbeelden geven;
.
..
Voor de r amen ziet men bij'V. dikwijls wapens ·~ of andere versieringen in
glas en lood hangen.
Vaak hangt er de Ne dl. Leeuw of een stadswapen,
Inplaats van deze wapens hoort bns familiewapen voor het raam !
In verschillende huiskamers hangt een wapenbordje of jubileumtege1 etc.
Wanneer deze dingen worden opgehangen dienen we te b~denken dat daar in
de eerst e plaats toch ons fa.mili ~nàpen hoort, zijnde het symbool van de
huiselijke haard.
Een briefhoofd met fraaie vers i eringen of de plaatselijke vlag , kulmen
we met succes vervangen door er ons familiewapen op aan t e brengen,
Uw Ex-Libris of eigendomsmerk i s dat een aangelegenheid van een moderne
kunstenaar of reclametekenaar die het voor U ontwerpt? Neen·, het· is' een
persoonlijke aangelegenheid en het mooiste dat U als Ex-Libris kunt voeren is Uw ei gen familiewapen of huismerk !
Tienduizenden mensen dragen een monogramring. Doch de letters J.A. kunnen
even goed Jan ·Alberts als Jacob .Arends betekenén en zijn h et gemeengoed
van duizenden, Hoeveel mooier i s het niet daar Uw eigen f amil iewapen in
t e l at en gr aver en !
Ook zullen er ongetwijfeld handwerksters onder ons zijn, di e vaardig genoeg met naald en borduurzij zijn, om het wapen in kleuren aan t e brengen
op kussens , wandkleedjes en andere voorwerpen, zoals boekomslagen, enz.
Zo z ijn er nog talrijke ander e manieren om in deze tij d nog qns familiewapen t e voeren en heeft het ook nog practisch nut,
··
Mi sschien kunnen we in de verre toekomst de cijfers op de zeilen van
onze zeilboten en de nummers o p de ruggen van de harddravers ook weer
eens door het vroeger gevoerde familiewapen vervangen t
~e t gaat hier niet om i ets nieuws, doch om het dragen en voer en van i ets
u it piëteit voor het voorgeslacht en eigenwaarde van ons zelf !
Herstel Uw familiewapen in eere en wees trot..:, :)J;.1 het Erfde~l der Vaderen!
..: ..;:·;{ingezonden)
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door '?dglo \.71.eer.
Na 1635 wonen Ià.sart Willems, Gerben Will ems en Jan W~llems op Nijdamstra-Stace , hetgeen we uit verschillende acten kunnen opmaken. De Stemcohieren van 1648 vermel den ook Idsart Willems als pachter, terwijl de
erfgenamen van Willem Willems de Oude de eigenaren zijn. Wie die e igenaren :waren lezen we in de acte van. boecle:ï.scheiding uit het 1754, wanneer Jan WiJ.lems ongehuwd overleden is.
.
I n deze zeer uitvoerige acte, ei genlijk het eer st e belang~ijke document
dat over het ges+acht Nijdam handelt en dat we nog.eens volledig hopen
te publicéren, worden genoemd als erfgenamen van Jan Willems , z ijn
broeders en zusters en hun kinderen, voorzover zij zelf niet meer in
l even waren :
l; I dsert Willems , wonende t e Grouw, voor hem ~elve ;
2; Gerben Willems, mede voor hem zelve ,. wonende te Grouw;
3·; Douwe - Lieuwes , wonenle te. Midl um, namens zijn moeder Sijke Willems;
4 . .Als erfgen:unen van Wil lem Wil lems de Jonge : Gerben, Meijndert, Sije
en Sytse Wi llems zóne~, Jacob Renses en Doytse Jans àls mannen en
·· voogden van Lysbeth en Sybrech Willemsdr;
5. De kinderen en erfgeno.men van Hill Willems" wone.nde te Ae.l.cum :
Pyter ·Wi llems voor hem selve , Janke Baukes als curator over Sicke
Willems, Abe Wyt zes t e Akkrum als voogd over Sij Will ems t e .Akkrum,
Dou·.re· Abes als voogd over Siouok Willems ;
6. Nog de ki nderen van wijlen .Antie Willems , zijnde Pi jter Alb .: rts te
Aegum, Outger .Alberts te Tercaple en Me indert Albe:tts t e Irnsum,
:._ï•reerck Sipkes als voogd over Dien Alberts t e Terhorne, I ds Birdes
als voogd over .Sij Botbes te Irnsum, . Jentie Rienx te Irnsum al s
voogd over Jetske Bothes, Sibren Birdes t e Rauwerd als voogd over
Afken Bothes;
7. Alsmede de kinderen van ~~eijnert Will ems , z ijnde Heere en Abe Me ijnderts voor··haar zelve en als curatoren over Willem, Nies en Cl aes
fueijnderts. Lysbeth Meijnderts , wed. van Tjebbe Cornelis en Jetsk
Meijnderts te sa.µien st,erck makende voor Jacob Me ijnderts, tegenwoordigh in West-Indien .
·
Van deze erfgenamen van Willem Willems de Oude hadden r eeds enl~e l en hun
deel·in Nijdamstra aan Idsert Willems en Sibbel tie Claes verkocht en
l ezen wi j .in het eerste ProaJ. A.D7!i:. i 1-:.boek van Grouw, aanvange~q.e 1640 :
In 164.3 verkopen Pieter, Outger en Meindert .Alberts hun de.el.
Op · }"6...,].644 verkopen dezelfde·i'.l als curatoren over hun b roeder Gerleff
.Al.berts , die tussen 1644 en 1654 ove.L·leden moet zijn, zi jn deel .
In April 1649 woTdt het deel van î·.~e indert Willems aangekocht en op 3
1vïei 1653 verkoopt Freerck Sip1':es het part van Dien Alberts.
Wi j lQ1nnen niet nagaan of eT voor 1640 ook al land aan Idsert Willems
verkocht i s . Vermoedelijk is dit wel het geval geweest .
Behalve-- Ids8.rt Willems war en er ook nog anderen di e l and in Ni jdamstra
kocht en. Zo kocht op 21 Juni 1661 Pieter Will ems , de zoon van Wi llem
Sickes ·en Hil Willems nog een vierde half ponde~aat van Abe Wytzes te
Akkrum. ·~
Op 3 J an 0

·

166?. verkoopt Claes Me ijnderts te Heerenveen z ijn van Jc..n
Willems aanbeerfde deel aan Idsert Willems . Vermoedelijk is i n dat jaar
Sibbelt i e Claes, de vrouw van Idsert reeds overleden, wa~t 1~ ~e acte
wordt haar naam. niet meer vermeld,
Tussen 1668 en 1675 moet Nijdamstra van be-won.ers gewissel d hebben, want
op 9 Feor . 1075 treffen de zoo~ van .Idsert Willems , Claes Idserts op
Ni ,i ei Fim~·tra aan.
.,
( wo:rri~ . . . .:- ~- ~~ 1 12:d)
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"· · - --j;.11i-j!1e - Echtge~~t "jiT'siÉ~-·F .D.IJKST,

ï;eeuwa:i:den_ -.
P (tNIJD.AM Wz.
den 21 Junij lS.&9. ·1en A. FEENSTRA.
Eenige en algemeene kermisgeving
aan Fami:L ie, Vrienden en Beguns'"'.:j_gers.
'

!

Getrouwd:
Leeuwarden 2 ·•
P . NIJD.AM WZ.
6 Jul ij 1868.
en AaFEENSTRA.
Eenige en algemeene kennisgeving
aan Familie, Vrienden en Begunstigers.

1.>eviel heden morgen voo:rspoedig
van e ene · welgeschapen Do8hter,
Go~ngahuizen;
~BR IT JOH VLEER
4 Mav,2·t 1869.
~-•
•
Kennisgeving aan Fe..milie, Vrienden
en Bekenden.

·Heden voorspoedig bevallen v an
eene Zoon. SIEBERGJEN TJEERDS
POSTilr~.~JS_, Echtgenoote van TJERK
WILLEiVili VLEER.
Oldeboorn, den 5 Maart 1869.
Kennisgeving aan Familie .• Vrienden
en Bekenden.

EENIGE KENNISGEVING,
Heden morgen overleed onze . jongste
, Lieveling, TJERK, oud bijna vijf

•

Gotrouwd :
S-;NIJD.AI\11 Sz, van Roordahuizum, en
~ maanden.
J;W~NIJD.AM,
Eo DE VRIES, van Leeuwarden.
~Mantgum
··
Leeuwar den, 20 October 1869.
·~ 2 Se:pt e~b er 18 68 •
W.T.RIETSMA. ~.i-----------·------ ---Bevallen van een Zoon TJ.NIJD.AM.ALGERSi\ilA.
~. ' Heden overleed, na een langdurig
Haskerdijken, 17 November 1869.
~ lijden,-onze geliefde Moeder
K.NIJD.AM,
'1 JANKE G. Z.ANTE:MA, Wed. S, S .Nij dam;
Kennisgeving aan Familie, Vrienden
Nin den ouuerdom van zeven en vijfen Bekenden,,
, tig jaren en ruim vier maanden.
," Haskerdijken,
G; S ·;N~JDAM. -:.
....
'Jden 14 November 1868. W,T,DE JONG.' Bevallen van een Zoon WIE 1I1SKE T.
:lAJL.gemeene kennisgeving.
" DE JONG, Echtgenoot van
GERRIT S, NIJD.ML
Haskerdijken, 26 November 1869 ..

-- ·- ------ ·-------·- -------

üE'~-::i~t~~~:r: ;

r.,jl2 j aren en bijna 6 maanden. Gods !"
~twil geschiede ~ maar onbeschrl,;fe)jjk ~
)zwaar valt het verlies van het ·
'
z achte teeder beminde Kind voor he1;
. oua.erha:!:'t
~
Westermaer.
·· RILLE C( NI JD.l\i.LL :j
~ 18 November 1868. TJITSKE HOLJTE?,~.IL

0 PR 0 E P I NG •

Een j_e der " die iets heeft te vorderen van·· of verschuldigd j_s aan
den onder voorregt van boedelbeschrijving aanvaarden boedel en na
1 atenschap van wijlen GERBEN RUURD
NI JDATvi, l aatst gewoond hebbende te
Rauwerd en aldaar O"lerleden den l9 ·
·Sji M~à· .:x~~~~~....,. 'Lo,.:;;;..: . " ;::-::::::..._ -~
No-.rember 1869 en van z ijnen nageVoorspoedig bevallen van een wel· la~ ene Huisvrouw TRIJNTJE WOBBES
geschapene Dochter ROlv.lKJEN BAKKER ; 1 SCHU1JID.iffiNS, worden verzocht daar1 van franco op- en aangave te dben
geliefde Echtgenote van A.. VLEER,
Go inga.hui.zen, den 13 Februri j l869 , t en k nntore van den Notaris Ao
Kennisgeving aan Familie; Vr ie nde ~ 11 WIERSl:A te Roordahuizum~ v66~ of
en Bekenden .
1 ili terlijk o:p den 11 December l869 .
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Gans ges lachten binn ' fcrgien,
Mar har geast ble._-:.u 1 yn ûs wenjen,
Yn Nijdamstra
binn 1 wij ien..........---.
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G~t:ouwd~ den 2a Decemb~~ 1871:
i; Heden m~rgen 0 verleed, ~ot onze
,~
S,K,NIJD.AM, van Haskerdl.Jk~n, en
· droefheid onze waarde · :3.der BOTE ~ \
~~E ,m:MMING~, v~ Terbandst-1rschans '.j· SIEBRENS NIJDAM, in dsn .gezegende r i
n1ge kennisgeving.
'.. ouderdom van bijna 72 jaren, Eene
". I' kortstondige ziekte van 8 dagen
l\~
Zeer ·:voorspoedig bevallen. van eene t maakte een einde aan zijn voor ons:f
welgeschapen DOCHTER JANNA VAN
LOON, E~htgenootè van S.R.NIJDAM. '. J zoo dierbaar leven o Hoe smartelijki'.
Warga, 16 Ja.nuarij i 872 .
'; het verlies ook z _i_ j, wij Yvensen t .~
·:·. berusten in den wil des Heeren,
.
:-;-'
.... --.-..,,._.~-h-.~-~-"""·.,.
,f"1'••1,"'"'
' . .,....
,, ,~
. .,,~
.• -.-----.·,..--._,_~~~
·."" l'-'·..i Wiens· wegen niet onze wegen zijn, ~:1
' Na een langdurig lijden overleed ~:i i maar wijsheid en liefde.
~·!
: heden mijn geliefde Echtgenoot
f.'t 'j Oosthel!l, 27 Maart 1873.
fl
·' ROELOF NIJD.AM, in den ouderdom van
SIEBREN B.NIJDAM.
H
-, 56 jaren.
Uit aller naam,
:·.i

l:

n'. .

i'.,!'.~~~;a~.~~.n ~ '2;/:~!Z~, '""* '" J1:.' ~;k!~~e~~nnisgeving aan Frunilie

1

1 Gt
e rouwdt e Bl
o swar d , d en 6J1··
u l.J :.

~~RR~~i~~,

l\.. · .. .·,, ,·..

· ~.
"'-." ·- · -· · ··

l
· '.(.

eÎ

·. ---_,. . ,.

,\~ ~~nef~a~:~~u~ÎJá. ~~~~~~ÎÎjkef~~-~~)

beiden van Aiwn. 1
Eenigste kennisgeving.
1 1~ overleed heden voormiddag, zacht, ~'.·.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -"·, o·n ze jongste Zoon, AUKE NIJD.AM, i!l\.1
IRNSUM, 1a Jul ij Jl..872. Bevallen
; j leven Hulponderwijzer onder St. Ja-·~
van een MEISJE WOBBINA JANSSEN;
t; cobi Parochie, in den ouderdom vant
Echtgenoote van
r': 21 jaren en ruim 4 maande:u."
\
J .R,NIJD.AM.
.'.' Eene uitterende ziekte maakte een .
Eenige kennisgeving aan Familie. en ~·.\ einde aan zijn voor ons dierbaar
Kennissen.
::}leven,
Oudeboldtzijl, don 5 April 1873.
Bevallen·-van een MEISJE RIMKE NIJ- ~,1
J -H·NIJD.AM
\
D.AM, geb. de Vries.
·,~
L. P. VAN' DER W.AL.
Wijckel, 25 Jul.ij 1872.
:~ Vrienden. e:·. bekenden g elieven deze·.
Eenige kennisgeving aan Familie en ~ als bijzondere kennisgeving aan te
Vrienden,
t:~j nemen.
1
1

1----------------------t·.1
1. .

•

0

•

1

:------------------··Bevallen van een .Zoon E,NIJD.AM-DE
VRIES,
.
Roordahuizum; 7' Novemb~r 1872.
Kennisgeving aan Familie, Vrienden
en Bekenden.
Beval-l en van een Zoon TJITSKE ALGERSMA, Echtgenoot van
.
KEIMPE C, NIJDAM.
Haskerdijken, 3 Januarij 1873.

. --..---~----~-·- -

- ~--- -- .

i
~

Ondertrouwd:
SIJBREN W,NIJD.AM en
,
.
.ANNA J. BOTTEMA.
1
Oldeboorn, den 4 Mei 1873.
Kennisgeving aan Familie, Vrienden 1
en Bekenden.
.

1 Hedenmorgen werd ons een voorspo;=·--

1

, dige Zoon geboren.
l Broek, den 8 Mei 1873.
1----------------~·-ERRIT ,Tmr-·-mc: "tIT.'~îi:"R .qn
Ondertrouwd:
i
SJOERD W.NIJD.AM,
l
JITSKE F. lL <J_,_,_,_,_,_nA.
van Oldeboorn en
Kennisgeving aan Familie, Vrienden !
SIEBREGJE S.KUIPER,
en Bekenden.
1
van Makkum.
Getrouwd: SJOERD W.NIJDAM van
1
Bo1 s \:·ar d , 27 Aprl.·1 1873 •
Eeni .,;ste kennisgeving.
Oldeboorn en
-- · ·- ·· - · r l ---- ~.~~~ - - - ~--·~·SIEBRIGJE S.KUIPER van
• . " , .-=··~- . • . • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • .
Makktl.m •
--~
· ·-·-· ~..· . : .~ · · · · · · · · · · · · · · ·~~-·-:--~- :._:_'. l _ Bo~i3.!'.~~.sl:. JO.. Mei__}.?7-L
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