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Wi4 moeten we~en wat wij vieren, ons te binnen
':I\
brengen, wat de eigenlijke· irihoud is.
11'
De zin van het feest, niet uit het hart bannen.
'\
Kerstfeest komt niet uit de feestcyclus van Israël. ~
Het is een heel ander feest dan pasen en plnksteren
Kerst heeft natuurlijk ook iets te maken met het lic
in de diepe wintermaanden, maar in het bijzonder ge- 0
denken we de geboorte van a.e messias. Kerstfeest
~
is Christusfeest, Het komen van God als de zaligmaker, voor ons arme mensen van vandaag en morgen.
Er stond iets groots te gebeuren. Het is de vervul- ~·
ling van het eenmaal gesproken woord in het paradijs
over het vleesgeworden woord dat onder ons is komen
wonen. Wij mogen ook juichen, dat wij mensen, door ·. ~·
God niet vergeten ziij.n. In ons bestaan, bij al onze
tranen ia het dikwijls somber leven, is nu geen on- ·
troostbare situatie meer dsnk1J1~ar Wij willen met
Kerst graag thuis zijn. Vanaf zijn prilste beg.. in .was~
voor Hem geen plaats waar hij zijn hoofd neer kon
·
leggen. En toch, het heil ligt verankert in Hem.
Wie dat vasthoudt hoeft nie~ vervuld te zijn, omdat ~~,
Kerst in tegenspraak gebracht wordt met vrede op
aarde, maar nog weten dat Hij gekomen is "het licht
der wereld", Willen we werkelijk Kerstfeest vieren, "
dan zullen wij ons niet alleen beperken tot .de ge~
boorte, maar geloven in Hem, die zich reeds "in den
beginne" geopenbaard heeft als de bevrijder van de ·
.
mens. Oudtijds was de komst van Jezus voorspelt.
o
Wer..d.en voorheen de meeste voorspellingen gegeven
~ .
door mensen, wel uitnemend maar toch van gelijke ..
.
bewegingen als wij thans zendt de Here Gabriël, een .
der engelen uit de hemel. Engelen zijn machtige
b
geesten in de dienst van God. Gabriël is een van de ~
meest verheven engelen. Zijn naam beduidt: man Gods ·.
of kracht Gods.
Aan de geringe maagd Maria wordt door de engel in de#'
naam van God de heugelijkste aankondiging gedaan.
~
Maria staat in ondertrouw met Joz·of. In de gewichtig
ste ogenblikken van haar leven staat Maria niet al~
leen, doch heeft zij Jozef aan haar zijde. Het was ~f
Jozef eerst van plan geweest zijn bruid van zich
te stoten, maar God heeft in een droom het g:r.:ote_~-
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heim van Maria bekend gemaakt. Het kind Jezus moet geboren worden in Bethlehem en daar moesten de beide
~
koningskinderen naar toe. Zie, daartoe moe·b niemand
minder dan de keizer van Rome dienen. Zijn naam is
Augustus, de verhevene. Die naam was als een eerbevlijs
toegekend door de Romeinse senaat. Over heel het uit~·
gestrekte rijk is hij de absolute alleenheerser van 30
v6ór tot 14 na Chr. Een van zijn bestuursmaatregelen
is de uitvaardiging van het gebod der beschrijving in
1
publieke registers van de personen en de bezetting der )
bewoners van alle afhankelijke gebieden. Hij heeft dit
nadir, voor de hervorming van het beheer der ui tgemergel-:. -de wingewesten, die zozeer o_nder willekeur hadden gele-' ~
den, om een goede regeling en.een gelijkmatige verdeling te verkrijgen van de schatting, welke de overwonnen volkeren aan de overwinnaar moesten opbrengen.
~
Ook het Joodse volk heeft zich aan deze lceizerlijke ver-,
ordening te houden, want hun eigen koning Herodes is
niet meer dan een vazal, De aangifte moest persoonlijk
gedaan worden door een ieder in de stad waar zijn geslachtsregister ligt en vanwaar hij oorspronkelijk
•
stamt. Dat is de reden, waarom Jozef en Maria uit Ma~
zareth trekken naar de aloude Davidsstad, ·Bethlehem.
Df} afstand is vrij ver, de reis moeilijk, do omstandigheden bezwarend. Bethlehem is ')Olt kleine stad, 2 uur ~
· gaans__ ...tcn zuiden van Jeruzalem. Tijdens het verblijf
~
in Bethlehem heeft het grootste wonder plaats gevonden
in een stal. Die heilige soberheid is in overeenstemming met de geringe staat van het Kind en Zijn moeder.
Ver van huis, onder een schamel dak, doch in de stad
der vaderen, baarde zij haar eerstgeboren Zoon, wond
Hem in doeken en loidde Hem neder in de kribbe, Zijn
'~
geboorte is en blijft een ondoorgrondelijk wonder.
Wij gewone mensen, komen ter wereld zonder onze eigen
verkiezing. Wij zijn in ons-geboren worden volslagen
f
lijdelijk en dóen daaraan niets of noch toe. Maar dit
Kindeko volbrengt in Zijn geboorte een eigen machtsdood. Hij is en blijft de eeuwige Zoon van God, die
zeggen kon: Eor Abrahron was ben ik. Wij worden in zonde
ontvangen en geboren Hij is heilig, onschuldig onbesmet
en heeft geen erfzonde.
Het kind in de kribbe vormt, het middelpunt van de
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Kerstgeschiedenis, Dat moet ons opwekken tot ootmoet, blijdsèhap en dankbaarheid, Staande bij de
kribbe mog"i-n wij wel diep overtuigd zijn val). ·onze
sch.uld, weiko Hem zó vernederd deed geboren ·Vlorden.
De:geschiedbeschrijving van de Heilige Schrift met
.de grote afwisseling van tonelen treft onze aandacht. Eerst worden wij als het ware het palois to
Ro. me binnengeleid en dan worden wij verplaatst op.
.. de reisweg van Nazareth naar Bethlehem, vervolgens
worden wij in de beestenstal bij ,de kribbe gebracht
en eindelijk naar het veld van Efratha. Daar wijkt
de duisternis voor de hemelgl.ans en op de engelbqodschap volgt de psalm in de nacht. Geen optochten worden gehouden in de overvolle straten der
hoofdstad, geen vreugdevuren vrorden ontstoken op
detoppen der bergen. Aan wie wordt de blijmare bekend gemaakt? Aan herders! Eeri.,hemelse lichtglans
een engel des H~ren: Ik verkondig u grote blijdschap
dat u heden is geb~en, ja in de nacht. Waar is hij
geboren? Hier in de stad. Hoe zult u hem kennen. • .
Het teken van Hem is al even wonderbaar afs de
..
zaak. Tot oGn herkenningsteken van de Zaligmaker''
krij•gen zij nu· de beschrijving niet "'fan eer99[Jaleis
en een gouden wieg, doch van een met doeken omirnnà.;;,n kind in een kribbe. En dan zingen vele enge-
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Romeinse geograven en historieschrijvers vonden het
een toppunt van akeligheid he\ huidige Friesland.
Nu weet lk niet of men destijds deze dure name'6
al. gebruikte, maar dat neemt. niet weg, dat meri.,
Friesland zag als een armzalig stukje,. land, waar
een mens half boven, half ·onder ·,"3-ter leef1le Ejn
;1aar de golven van de z_ee twee keer per etmaal
het land Cfvers.poelde. De mensen hadde·n "zich enigszins gewapend tegen overstromingen en hadden vluchtheuvels opgeriorpen. Zo leefde men in aI'mzalige bouwsel.s op kunstmatige heuvels. Onbegrijpelijk von-
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den de geleerden het, dat de mensen daar gingen
·
wonen. Deze vluchtheuvels, (terpen) komen hoofdzakelijk voor in Friesland. Bij afgraving warden veie
voorwerpen gevonden van deze oude bewoners afkomstig,
Nog markeren deze terpen het Friese landschap vooral in Westergo. De leefgewoonten bleven somber, hoe
kon hèt ook anders. Dit duurde tot in de Karolingsche
tijd omstreeks 800 na Chr. De grote volksverhuizing
die plaatsvond 400 jaar na Chr; bracht nieuwe stammen en nieuwe gewoonten naar Friesland. In het aardewerkvan destijds valt een ontwikkeling waar te nemen. In bet Friesch museum te Leeuwarden is de ontwikkeling van het aardewerk op de voet te volgen.
Het eigenlijke Friesch aardewerk begint tegelijk mét
de terpentijd. Veel later tot de twaalfde eeuw bleven de Friezen hun potten en vaten vervaardigen o~
de. oud.êrwetse maniex, zonder draaischijf, Het werd
in de zevende 'eeuw d'or Friesland op de draaischijf
vervaardigd aardewerk geinporteerd 1 dat in zuidelijker streken naar oud- Romeinse veorbeelden werd vervaardigd. Kerkelijk Fries werden volk en taal eerst
lH de vierde eeuw na Christus.
Geen r.••dtoest8.nd, -maar wel brandt rood .lampje.
Onze penningmeester meent, dat voor hem de tijd ge)<:~men is om zijn functie aan -een jongere Jrracht over
te dragen. Wie, wie, wie, _brieven aan de voorzitter
Coorrihertstraat 12 te Leeuwarden.
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Familie berichten.
Hier volgen enige familieberichten, zoals deze voorkw<lamen in courdant of per kaart mij werden toegezonden, )..r
He en over1 ee zeer -.~verwacht, onze lieve zuster,
scl'.eonzuster en tante: DINA NIJDA!ll in de ouderdom van
68 jaar seder·t 17 mei 1943 wed. van Wol ter Brink.
Haren (gn), 21 okt. 1970.
f
lllidlaren: R. Nijdam
GliNmmi··eJ'nda'm
"
H.J. Nijdam-Ubels.
G.
\f

G.
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Haren:
Jo Nijdam
G. Nijdam-Brink
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Heden is van ons heengegaan mijn lieve man, onze
lieve vader en opa
PIETER NIJDAM
op da leeftijd van 75 jaar.
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neven en nichten.
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Winschoten, 4 november 1970.
Burgem, Engelkenslaan 25.
.
T.M. NIJDAM- KUIL
Hoavelall:en:T .K. LENTING•NIJDAivl
//;?.. ,,
G /J 1.J •
D. LENTING
/ /..J:L(Ji"1,, .1 ..<'. 15 "i· "?-r.AV' ~
,
JACK •
i ,
,1;
Groningen: K.T. ~fALBYRG-NIJDAivl
'J f'tin<1:,.,,,
1 ···
.J,E. ~IALBüRG
t .,, / '
'1 ~ 't tréJv-t \:ï>...V' ~
ER:NST en PETER
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. heengegaan mijn lieve
Heden
il! plotseling
van ons
vr,uw en zorgzame moeder en grootmoeder
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JITSCHE ZIJLS'J.1RA
in de ouderdom van 72 jaar
K. NIJ D.Al\.I
Oudemirdum: S, GAASTRA- NIJ.D.AM
C. GAASTRA
Assen:
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en kleinkinderen.
oudemirdum, 13 nov. 1970.
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heengaan van nicht JITSCHE ZIJLSTRA
trof mij zeer. Het is de 'vrouw van. onze administra-

~

teur neef Klaas Nijdam. Ms>eilijk zal het zijn voor
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onse neef het te aanvaarden, temeer nu beiden op
een leeftijd gekomen waren, dat ze op elkander waren aangewezen. Neef, sterkte gewenst.
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Burgelijke Stand.

V okt.
Geboren Hilbort
1970.

(

zoon van G. v.d. Schaaf en R. Wijhia
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·Leeuwarden
Geboren Maaike dochter van O.N. Nijdam en C.J. Dood-·
korte.
Familie Nieuws
Bij de Stichting Bouwbedrijf slaagde de heer L.
Wijnia te Lemmer voor het diploma aannemer.
okt. 1970.
De 'l'ij d
tt Was avond, ik zat alleen in de .kamor,
Langzaolll kroop de duisternis voor do ramen,
Regelmatig tikt do.. klok de. Tijtl;: .:...· .
Tik - Tal< - do tijd, die snel voorbij glijdt.
Volk wonder is toch de tijd 0.•
Die steeds maar weer verder sohrijdo,
De Tijd die men in uren meet,
en in zich borgt, vreugde en leed.
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Waarom noeih ik u toch de Tijd,
U bent een stukje eeuvfig·heid,

Eeuwigheid- dan vervalt alle schijn,
Voorbij- haat, oorlog, ziekte en pijn.
Uit de oude doos

~

1852

O, dierbaar ouders die zo goed
Ons daaglijks kleed ons dagelijks voedt
Die dagelijks zorgt voor ons bestaan
Uw heil moet ons ter harte gaan.
Maar wij zo zwak zo klein van kracht
Niets hebben wij in onze macht.
Dat u geluk en heil bereid
Dan liefde da.n gehoorzaamheid.

~

Ja, lieve ouders, ja nog iets
Is dat uw kindren overschiet
Ook bidden; bidden kunnen wij
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Ach dat ons dat gezegend zij"
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Geef groote wijze goede God
ons ouders een voorspoedig lot
Schenk hun 0 God kan 't zijn geluk
of ondersteun hen in hun druk.
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In levensvreugd en zieksgeneugt
Oprecht van hart te zegeen:
Dank Heere God, voor 1 t levenslot
Dat Gij mij op kwaarnt leg ·.en.
Is niet zo zwaar - Maar in gevaar
In tegenhêên, in lijden
Met 1 t hart vol rouw, toch C.odes trouw
En liefde te belijden,
Vermag slechts hij die dicht nabij
Zijn Heer en God mag leven,
En zich voor tijd en eeuwigheid
Aan Jezus leerde geven.
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KIN.DEREN VAN HOTZE SIJBRENS NIJDAJ\! EN LAMKJE GERRITS
GAASTRA,
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IX /.2!3 SIJBREN HO'rZE NIJDAM,
geboren 6-10-1835 te Abbega, trouwde met
REINOUW SIEBRENS REI'rmlA
Kinderen:
!'f 9 A PIETJE SIEBRENS~
geboren 5-9-1863 te Workum
<fit LAMKJE SIEBRENS,
geboren 23-10-1864 te Workum
Q'1t.. SIEBREN SIEBRENS
geboren 26-10-$()65 te Workum
volgt,
( .., r/l) BOTJE SIEBRENS
geboren 30.,.3-1868 te Workum
-~
HOTZE SIEBRENS
geboren 1 -12-1869 te Workum
d

,,,

IX IV'( GERRIT HOTZES NIJD:AM
geboren 12-9-1837 te Abbega, overleden 28-8-1913 te
IJlst. Arbeider, trouwde 9-5-1863 in Wymbritseradeel met RUURDJE KLAZES DE JONG
geboren 6-10-1837 te IJlst, overleden 15-1-1925 te
IJlst dochter van Klaas Douwes de Jong en Froukje
Hessels Vellinga.
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Kinderen:

,

l?!J>J'~e

LAllIKJE GERRCJ:TS
FROUKJE GERRITS
tfl),
HOTZE GERRITS
9
.rfdJ~,
KLAAS GERRITS
BOTJE GERRITS

geboren 28-4-1864 te IJlst.
geboren 22-7-1865 te IJlst.
geboren 5-12.::1866 te IJlst volgt;
geboren 4-9-Hl69 te IJlst.
geboren 2-1-1874 te IJlst overleden 22-7-1874 Aldaar.
geboren 2-1-1874 te IJlst overleden 20-1-1877 Aldaar.
geboren 24-4-1875 te IJlst.
geboren 2-9-1.876 te IJlst
geboren 19-11-1884 te IJlst.
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tt"'.~ DOUWE GERRITS
~
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SIJBREN GERRITS
ARNOLDUS GERRITS
?'.?~ BOTJE GERRITS
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IX ·-ltlS- TEAKE HOTZES NIJDAllI
.
geboren 23-1 2-1840 te Abbega, arbeider, trouwde 242-1866 in Wymbri tseradeel met:
BERBER JOHANNES WEIJllIA
o geboren ---"-- 1844 te ..O~sthem.' doc·h. ter van JOHHANNES
SAKES IvllUJTIIA, schipper en JANKE VAN DER ZEE.
Kinderen:
· ·
JANKE 'Tü'.<ES,
geboren 15-7-1866 te Oosthem
. ''f~ JOHANNES TAJEES
geboren 11 -2-186.8 te IJls·t· volgt;
~
HOTZE TAEI<ES,
geboren 9-3-1870 te IJlst.
'
KLAASKE TAEKES,
geboren 9-2-1873 te Oosthem.
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ANTJE TAElillS,
BOTJE TAEKES,

. • . geb. oren 16-10- te Oosthem.
. geboren 21-11-1882 te IJlst.

ZOON VAN TAEKE .SIJBiiEtiS IUJDA!Yf EN JANKE 'KLAZES
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TAE!illS NI JDA!Yf
geboren 6-,9-1828 ·.te .Dtd.gu:n, boer trouwde 30-4-1853
in WonseracLeel met: ;KLAAS1ill JOHANNES CNOSSEN
geboren .12-.10.-.1831 te Ids.ega., dochter va.n JOHAN. SJIRKS
CNOSSEN .E1'T .TRIJNTJE WALLIS VELDHUIS.
·
Kinderen:
· ··
· .
·

TAEKE SIJBRENS,
· ·
TRIJNTJE SIJBRENS,

gebo. ren 6-12-185. 4 te.. s·. ne·e·k, volgt;
geboren 21-8-1859 te Idsega,
t.rouwde 2-12-1876 ih Wymbri tseradeel met FOEKE CNOSSEN, boer van Hommorts. ·
·
JANEE SIJBRENS,
geboren 20•6-1866 te Idsega.
BOTJE SIJBRENS,
geboren 7-4-1869 'te Idsega.
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Kinderen van Bote Sijbrans Nijdam en Hinke Hinnes
Pool.
IX ~/2M· SIJBREN ÉOTES NIJD.Al'/i
geboren 1-7-1835 te Ijlst, overleden 1-7-1897 te
Sneek, winkel~er trouwde 18-5-1867 in Wymbritseradeel met:
"'ETJE· SIJl!/IONS BA.ARDA
geboren 14-8-1842 te Oosthem, dochter van Sijmen
Hessels Baarda en Tjetske Reinders Zouthouts.
Dit huwelijk was kinderloos.
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IX ~ I~ , HINNE BOTES NIJD.Al\'!
geboren 26-2-1840 te IJlst op zijn vijfendertigste
verjaardag om verdrinking omgekomen ( 26-2-1875)
van beroep koopman, trou. wde 27-5-1865 in Vlymbritseradeel met'
SJIEUWKJEN IJDES GOENGA,
geboren: •....•••• 1847 te Oosthem, dochter van
i~~~m!~etze.s Goënga, kuiper en Trijntje Klazes
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trmuv1de
29-5-1887
te Sneek
TIETE
WIJTZES
VAI~ DER
Z:~E
van Joure.
HINNES,
geboren 29-3-1868 te Oosthem
overleden 29-8-1868 Aldaar
IJDE HINNES,
geboren 16-6-1869 te Oosthem, volgt •
J BOTE HINNES,
geboren 13-8-1871 te Oosthem,
volgt.
Kinderen van TJEERD THOHAS NIJD.Al\'! en KL.AicSKE
KLAZES J AARSMA.

2-crr/,

, r
.(/ll

"

~~

Ç/
"

~
0

'<I

~~

•

~
!)

~·.·
~'

~

geboren 2-6-1866 te Oosthem

• it~J_.DE

u

(

1

Kinderen•

:ttrt1'/ TRIJNTJE. HIN!ilES 9
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,_ / t. 2-119
geboren 7-3-1841 te Heeg, overloden14-11-1920 te
Sneek, schippers en broodventer, trouwde 8-10-1870
i.n Wymbri tseradeel met' SIEBREGJE BAKKER
geboren 23-4-1849 te Sloten, overleden' 28-12-1920
te Sneek, dochter van W\RTM/J.N 11.NTHOON BAKKER en
HILTJE ATES DE JAGER.

n K:j.nderen: ·

r,&6~1:l'·TJEERD

KLAZES,

#~
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geboren 14-3-1871 te Heeg,
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~~ ~" HILTJE

KLAZES,
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}-OJ-0 -~ SIJBREN KLAZES,
f1,o

1/ ~

TJEERD KLAZ0S,

~~

KLAASKE KLAZES,

'

,,.,J

"'3E HM"S ,

Q.-0 i'f o HARTlilAN KLAZES,

ATJE KLAZES,

JM-v/i

ANTHOON KLAZES,

1..~ ~ SIEJmEO.r< <WES,
0
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Al'!THOON KLAZES,

overleden, 10-6-1871 te
Franeker.
geboren 17-3-1872 te Heeg
trouwde 18-5-1895 in Wym-

~

~i!~~~~~1:-~w~~e~~S
te
Sneek.

~·

geboren 14-12-1873 te
Heeg.
geboren 14-12-1873 te Heeg
volgt;
geboren 2-2-1875 te Heeg.
overleden 9-4-1953 te
Sneek, trouwde 15-5-1898
Aldaar met SIJMON ·rHEUNIS
VulSLANDER Van Akkrum.
geboren 11-7-1876 te Heeg
geboren 23-12-1877 te Heeg
overleden 6-6-1878 Aldaax.
geboren 17-11-1879 te Heeg•
trouwdB 14-11-1903 te Sneek
met HENDRIK JANS DE JONG.
houtmolenaar Aldaar.
geboren 4-3-1882 te Heeg.
overleden 7-3-1882 Aldaar •
geboren 29-3-1884 te Heeg
trouwde 13-5-1905 te Sneek
met WILLEM JOU'rES DE VRIES,
stuurma.n van Hallum.
geboren 26-5-1886 te Heeg
overleden 9-2~1970 te Sneek,
~1~1

SJOERDJE KLAZES,

JIJ

,

geboren 24-2-1890 te Sneek
trom,de 19-5-1921 te IJlst
met FEDDE ATES RIENSTRA
fabrieksarbeider van Abbega.

\ X - 1\.1} THO!Vi!lS 'rJEERDS NIJDMK
eboren 19-10-1852 te Heeg, overleden 8-1-1896 te
G rredijk van beroep schipper, trouwde 17-12-.1877 in
Wy britseradeel met: 'l'JEERDJE ZULT
ge oren 25-3-1854 te IJlst, cverleden 10-4-1932 te

(

•

~

'

ly
Î

f
~

l
•

~

f

)

.
f

~·~~"~~"~"~"~"~"~.,.J

t

tt<r'a "~~Q~"~~~@~"~"~'''•5'•\

~

Zeist. dochter van WIJ;.LEJ\1 JEETES ZIETS, stalhouder en
TRIJNTJE AUKES ZIELSTRA.

"1 _

Kinderen:

~
'~
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, • rVO:bo TJEERD TH01\1AS? geboren 1-3-1878 te IJlst overleden
~~
•
23-1-1959 te Amsterdam., van beroep
Brandmeester Aldaar volgt;
· .lo-:<,./ WILLEM THOMAS, geboren 12-1 2-1879 te Sloten (fr.)
~·
overleden 4-7-1958 te Weesperkarspel
·
f
eveneens brandmeester in Amsterdam ge~
weest.
•
(, :Lfff//L KLASKE THOMAS, geboren 7-11-1882 te Oldeboorn huwde
o
PIETER JACOBUS VAN DER BERGH welke
~
10-2-1937 te Schoonhoven overleed.
~
Zij overleed 26-6-1970 te Koudum.
;Ui-2/!J TRIJNTJE THOMAS, geboren 21 -7-1885 te Gorredijk huwde
FONGER w:rnnSJVIA welke 13-6-1960 in
Oosthem overleed. Zij overleed onlangs ~
,
(?) te Sneek,
"ic:lf JELTJE THOMAS, geboren 18-9-1888 te Gorredijk, woont
te Almelo·~•
;z._,.i y{SJOERDJE THOMAS, geboren 9-11-1890 te Gorredijk huwde
~ .
FREDERIK HEIJDA, geboren 1-6-1888 te
Almelo.
tJ/O SIETSKE THIDMAS, geboren 1-3-1893 te Gorredijk huwde~"
DIRK BASTIAAN VAN DER LAARSE, geboren
"
11-12-1883 te Aalsmeer.
2fl;, 'l}-KLAAS THOMAS
gebnrAn 10-4-1895 te Gorredijk, gepensioneerd brigadier van Politie van
~
AmsterdaJU, volgt;
ZOON van AU!ffi
'
IX Î')Jrl:J ·THOMAS AUKES NIJDAM,
geboren 7-7-1847 te Gaastmeer, schipper, trouwde
13-5-1871 te Wymbritseradeel met:
DIEIDVKE JACOBS MULLER,
geboren 7-9-1847 te Workum, dochter van JACOB ERNST
-~
MULLER en PIETRIK SIPKES TEN STOORN.
•
Kinderen:
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~ ,2.o. 2-dJ AUKE

THOMAS, -

f~;to~ _BO'I'JE THOMAS,

geboren 14-3-1872 te Gaastmeer
overleden
? Aldaar.
geboren 18-3-1876 te Gaastmeer
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,to,~ AUKE THOMAS,

~V}/SJOKRD THOlV!AS,
~,(}.·~JACOB THOMAS,

.:Z,O~~BOTE

THOMAS,

·~·
(

geboren 4-1-1878 te Gaastmeer. vol
geboren 21-12-1878 te Gaastmeer
geboren 21-12-1878 te Gaastmeer vol~
-.~~~~:en 28-11-1880 te Gaastmeer vol 0
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van der Schoot - Azn.

E liEKTRIS CHE TRAMS

-~

Deze keer wilde ik iets schrijven over de elektrische tram"'1
In d1t verband moet ik eerst een paar pioniers noemen, n.l
de Duitser Werner von Siemens en de Amerikaan Th. A. Ediso ,
uitvinders van bijzonder groot formaat. Edison heeft engeveer 1400 patenten op zijn naam staan.
Hij werd in 1847 geboren en is in 1931 gestorven.
Als zo.veel succesvolle All!erikanenis hij als krantenjongen
begonnen,
ll
De meeste van zijn uitvindingen liggen op het gebied van d~
o elektriciteit.
H. v. Siemens natuurkundige en ingenieur deed tal van uitvindingen op elektrisch technisch gebied.
Hij werd geboren in 1816 en is overleden in 1892·
~
Hij stichtte in 1847 met J. G. Halske de firma Siemens en ~
Halske; in 1903 met Schuckert & CO, Siemens - Schuckert - .
Werke
·~ Elektriciteit is de natuurkracht die de stof opbouwt, Het ~
·
woord is af·.·.·g···e·.·1·. eid van het Griekse "elekron" dat barnsteen
betekent. In het verre verleden is van de barnsteen voor
het eerst waargenomen, dat het lichte voorwerpen aantrekt ~
4
nadat het me·f een droge wollen doek is gewreven.
·~,
Die geheimzinnige aantrekkingskracht is men elektrici tei. t
blijven noemen.
,.
Eerst in de achttiende eeuw zijn geleerden begonnen de e+e
trische verschijnselen wetenschappelijk te onderzoeken en .
een eeuw later kwamen de toestellen beschikbaar waarmee
elektriciteit kon worden opgewekt. In het begin geloofde f
men dat elektriciteit alleen waarde had op het gebied van ~
de verlichting.
Het waren Siemens en Edison die de beweegkracht van elektriciteit toepasten.
•
Deze beiden waxen de pioniers, die een grote omwenteling
mogelijk maakten.
· In 1880 bouwde Edison zijn eerste proefbaan en Siemens de
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lijn Berlijn-Lichtenfelde.
In 1883 bouwde Siemens de eerste trambaan in Nederland en
wel van Zandvoort-Statian naar Kostverlo~en. Deze dienst
moest spoedig worden .gestaakt, daar de tram door de sterke
klimming van het landschap de wagen niet kon trekken.
De reizigers moesten veelal uitstappen om een handje te
helpen.
Het is Edii;ion nog Siemens gelukt de trekkracht zo te maken
dat zij praktische waarde had en op grotere schaal kon worden
toegepast.
De Amerikaanse ingenieurs Spragne en v.d. Poele slaagden in
1885 er in een elektrische tram te construeren die geschikt
was voor personenverkeer.
Het was bereikt!
In Amerika en Europa werden duizenden kilometers elektrische
baan aangelegd.
De paardentram had zijn tijd weer gehad.
Drie stelsels werden destijds gebruikt:
1. met ondergrondse geleiding.
2. " bovengrondse
"
3.• " accumulatoren.

..... -. --

ONZE DOELSTELLINGEN,
1. De· belangen van ons geslacht te behart:i,-™.... door als familie-organisatie te waken over de algemene en individuele belangen van ons allen en een schakel te zijn tussen
gezin en familie enerzijds en de gemeenschap anderzijds.
1

'

2. De band tussen leden van ons geslacht te versterken, op
grond van gemeenschappelijke afkomst en verwantschap; die
sterker te maken door het houden van familiedagen.

3• De· studie over ons voorgeslacht te bevorderen, door de familiegeschiedenis in het Nijdamstraboek en in het familieorgaan te beschrijven, het verzamelen en uitwisselen van
gegevens en het aanleggen van een familie-archief,

-.-.-

BESTUUR N I J D A M S T R A - S T

r

C T I N G.

. --c .

T. Nijdam, Coornhertstraat 12,

Voorzitter
()

Leeuwarden, tel, 05100-22167.~
C. v.d. Schoot Azn., Torenflat 179
Van Lenneplaan, Groningen. ·
Tel. 050-52536.
.

Penningmeester

Leden:
H. Nijdam-Smit,

Boerhaave.laan 11 3, Groningen.
Tel. 050-53701,

Vv.P. Nijdam,

Nijlansdy:k 32, Leeuwarden.
Tel. 05100-21579.

K, Nij dam,

Gaes;tvrni 24, Oudemirdum.
Tel. 05147 - 405

;;===========================::;::=========·=====-·=-==:::·=======d::
82,67.24 t.n.v. penningmeester
NIJDAMSTïU-STI CHTHTG, Groningen

~REKENING

·. FAlvIILIEBLAD
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Donateurs (leden) f 1,-- per
half jaar •
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