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De lcunstenaar wordt gedreven, zijn ziel moet iets
scheppen, z~n handen zijn reeds bezig.
Ik denk hierbij aan de beeldende-kunst, aan de
"
schildeI'kunst, aan literatuur en muziek etc.
Als we op een vrije middag eens naar het 11 Kunstj Gelukkig niet ! l
centrum" in onze goede stad gaan, dan worden we
~Onze ziel hunkert naarr- zekerheid.
getroffen door de prachtige beelden in vorm en
~God _heeft 1?ot de mefbs gespr.o:ken, spreekt- i~1 het
lijn van de Friese \)eeldhouwer Pier Pandèr. En 'w9 f Kerste·.lah@;elie~_ Deze is rli.{jrl gelie.fde zooni in We~-
zien in de geest de kunstenaar werkzaam, gedre- ~ ke Ik mijn welbehagen heb 5 hoort hem.
ven door een hartstocht om te scheppen wat in
~ Zo zijri we gekomen te Bethlehem en samen lezen we
zijn ziel leeft.
% Lucas 2. En het geschiedde, als zij daar waren, dat
Onze schilders, ze grepen naar palet -en penseel, § d_e da:ge·n vervuld werden, dat zij baren zoude; En
omdat ze er naar toe werden gedreven.
~ zij baarde haren eerstgeboren Zoon, en wond Hem in
Zo zou ik Kunnen doorgaan te wijzen op componisten,@ doeken en· legde Hem neder in de kribbe.
die gedreven werden te vertolken .wat er in hun
~ Nu Sél-an we gauw verder lezen, de spanning v~n onze
ziel omgaat. Voorts denk ik aan de bacteriën on- l ziel wordt groot.
derzoekers, die de ziekte verwekkende bacteriën
[En de engel sprak; Ik verkondig u grote blijdschap,
opsporen en hiermede een onschatbare dienst bewij- ~ die al den volke wezen zal; namelijk dat U ht~den
zen aan de mensheid; aan Prof. Piccard, die dui- ~ geboren is·, de Zaligmaker, Welke is Christus de
zenden meters. onder de zeespiegel afdaalt, gedre- ~Here.
----.-ven, hartstochtelijk gedreven door de zu'cht de on-~ Dit is de werkelijkheid. Naai~ deze woorden hunkerde
bekende wereld daar beneden te leren kennen.
~ onze ziel, naar dit gebeuren werden we gedreven.
Hiervoor zijn beweegredenen, onze motieven, dat wij~ Dit zijn de motieven, waarom we ook dit jaar Kerstelk jaar weer Kerstfeest vieren.
~feest vieren.
Dit is toch niet het feest voor kunstenaars en
~-,:_=-.
voor onderzoekers a11een, neen, het is het ~ee.st
waaraan wij a l 1 e n behoe.fte hebben.
Onze ziel hunkert er naar, wij-worden er ~aar toe
gedreven. Ons. leven is geen plezierreisje~ laat
ons niet schuile·vinkje ~pelen, het is een pelgrimstocht.
Het oude~ b~na niet meer gezongen lied g nwaarheen ~
pelgrim, waarheen gaat gij 11 is nog steeds werkelijki
heid.
Moeten wij het echter stellen met menselijke onder·~~
vindingen o.f wetenschappelijke onderzoekingen 1

l

wat deed uit , 5 Hemels zalen
O, Heer der heer lijkheên 1
Op aard 1 U nederdalen 1
Uw grote liefd' alleen,
Uw eindeloos erbarmen
Met onze grote nood~
Dat als met zeeg 1 n.end armen
En reddend ons omsloot.
De voorzit-ter •
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GENERATIE VI
VI.5. GERRIT
F O EKE S , zoon van Foeke Sytzes füjdam (v.17) en van
Yinck Romkes Wynia.
gedoopt te Oosterend 7 Maart 1734, jong overl., want het volgende kind
dra.agt .dezelfde naam.
VI.6. GERRIT
F 0 EKE S ; zoon van Foeke Sytzes l!ijdam (v.17) en van
Ymck Romkes Wynia.
gedoopt te Poppingawier 13 Mei 1736, huisman te Poppingawier 1773 1786, huwde vermoedelijk met A K K E
D I R K S , leefde als weduwe
nog in 1815-1817 .
12 Febr. 1776 koopt Gerrit ~·oekes, huicman te Poppingewier een
·
halve stemdragende zathe "tot he.den .in hure by de kooper en zyn .
broeder Sybren Foekes". (Rauwerderhem pro cl. boek P,6., fol. 210).
4 Oot. 1786 Gerrit Fo ekes, huisman ( aI'ii' boven), koper van land
· .
onder Idsega. (Wymbr. deel, procl, boek R.3).
.
28 IVIei 1788 wo'.rdt verkocht een halve huizinge onder PoppÎngawîer,
waarvan Gerrit Foekes de wederhelft bErnit, terwijl ·d'e gehele hu;i•. ·
zinge in huur wordt gebruikt door Jci}iannes Fo9kes en Grietje
Claes es o

. Uit dit ii_{,:,,.elijk si echts ~~n zoon beleend:
32. Foeke Gerrits Wynia.
S Y B. R E N
F 0 E K E S
W Y N I A., zoon van Foeke Sytzes Nijdam
(v.17) en. Ymck'Ron1kes Wynia.
gedoopt te Poppingawier 12 Oet<l 738, huisman onder Itèns 9 OVèrJ.. alcl..
24 Oot. 1813, huwde te Itens 19.. Aprii 1771 A K K E
R.U U R D S
W Y. N I A , (VII.45), gedoopt te Woudsend 20 M.e:i" 1751, overl, te Wels-·
rijp 29. Aug. 1825, dochter van Ruurd Tjeerds en van Geiske Wiegers, zie
onder VI. 4 en VI.IL
·
In haar cverlijdensacte komt Altke Ruurds voluit voor met de ge··
slachtsnaam "Wynia", indie van haar·dochter Foekje wordt zij als
moeder vermeld met de naam, "de HE.an''· , Daar haar overlijd.onsacte
de namen van haar ouders vermèld en de. plaats van geboorte met
de ouderdom, kon haar doopacte worden teruggèvonden, zodat haar
plaats in de genealogie Nijdam"Wynia onbetwijfelbaar vaststaat,
27 Juni 1775 kopen Sytze Foekes en Sybren Foekes, huislieden te
Oosthem en te Itens, vast goed onder Heeg (zie bij Sytze Foekes
vr.4)
3 Maart 1781 kopen Romke ~·oekes huisman te Offingawier ..en Sybren
Foekes huisman te Itens vast goed onder Idsega (zie bij Romke
Foekes VI.3).
Uit het huwelijk van Sybren Foekes Wyxüa en Akke Ruurds Wynia volgen 9. kinderen•

;f

, ...

3 3.
34,
35,
36,
37,
38.
39.
40.
41.

.

VI. 8.

- 103 -

Ymkj e Syb rens Wynia,
Ruurdje Sybrens Wynia.
Foeke Sybrens Wynia •
Geiské Sybrens Wynia.
Foekje Sybrens Wynia,
Wyger Bybrens Wynia.
Tryntj e Syb rens Wynia,
Foekj e Sybrens Wynia,
Ymkj e Syb rens Wynia.

WI E G E R

VI. 9 . · A N T J E

•

"-,, ..

FOEKES
:l!'OEKES

zie aantekeningen Heer Vleer.

vermoedelijk$
VI .10, J 0 H A N N E S

•

F 0 E K E S , huwde

G R I E T. J E

C L A S E S •

Hij wordt 28 Mei 1788 vermeld, met zijn vrouw, als huurder van
een huizinge, die voor de helft in eigendom toebehoorde aan
Gerrit Fo elces (VI. 6) , zijn bra eder ?
Over nakomelingschap is niets belrnnd.

(

VI.11. G E I S K E
W I E G E R S ( W y g e r s ) 9 dr. van Wyger Sytzes
Nijdam (V .18) en van Wytske Romkes Wynia,
huwd.e eerst circa 1745 RUU R:O
TJEE R :0 S , overl.1753/54
(v66r de geboorte van zijn jongste kind).
Zij hertrouwde te Oosthem 7 .:Oec. 1755 haar volle neef (zowel van vadersals moederszijde) S Y T Z E
F 0 E K E S
W .y N I A (Vi.4), zoon
''all Foeke Sytzes Nijdam en van Ymck Romkes Wynia.
:Oe lidmatenlijst van Vlffidsend vermeldt "Ruurd Tjeerds op belijdenis"; Geiske Wygers, vertrokken met attestatie naar Oudega'·,
Uit het eerste huwelijk volgen 5 kinderen, wa=van er drie jong
stierven, 2 dochters later de naam "Wynia" aannamen, en ~én
hunner in. haar overlijdensaote bovendien voluit genoemd wordt met
de. namen van ouders.

•

Uit het tweede huwelijk 6 kinderen, zie onder VI. 4, en VII 2531).
.
42.
43,
44,
45,
46.

•

Wytske Ruurds.
Wytske Ruurds Wynia.
Akke Ruurds .
.Alcke Ruurds Wynia.
Ruurdje Ruurds.

VI.12. R 0 IV! IC E
W IE G E R S
( W y g e r s ) zn. van Vlieger Sytzes Nij(lam
(v .18) en van Wytske Romkes Wynia,
gedoopt te Oosterend 16 Sept. 1725 .
VI.13. S Y T Z E
W I E G E R S ( W y g e r s ) , zn. van Wyger Syt zes Nijdam
(V,18) en Wytske Romckes Wynia,
gedoopt te Oosterend 25 Jan. 1728, overi.te Oosterlittens 27 Sept. 1808,
huwde te Ysbrechtum 29 Juni 1755. G R f ET J E
S C HELT U S van
Tjalhuizum. Nakomelingschap nog niet aangetroffen.
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YI.l4.

11

JJ 0 C H TER

11

van Wyger Sytzes Nijdam (V.18) en.van Wytske Romkes

Wynia.
gedoopt te Oosterend 1 Januari 1730. (In de doopacte wordt haar naam
!liet genoemd, .doch vaststaat dat zij niet identiek kan zijn met de onder
VI .11 genoemde Geiske, die reeds omstreeks 17 45 getrouwd moet zijn, toen
deze .. dochter, iµdien zij in leven is gebleven eerst circa 15 jal'en oud
zal zijn geweest.
(wordt vervolgd).
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Twintig ton hooi, 1500
pak stroo, 320_ mud haver en
gerst, 2 zeugen·, 15 biggen, de
schreef. Er is hier weer
zaaimachine en veel klein gereedschap verbrandde
veel gebeurd in die tijd.
er in. Ik kon nog juist 2 paarden en 2 varkens
Mijn eerste -bel'evenis in een Canadees ziekenhuis er uit krijgen en toen moest ik er oo-k uit. De
heb ik gehad in April j.1., waar me verschillende
hele buurt kwam ons avonds opzoeken en wel 30 man
dingen opvielen, Het eers-te wa:S vie'.l dè velEi natiobe-loofden on~ te zullen helpen met opbouwen, waar
naliteiten. Ik lag op een kamer met een Canadese:
we nu al druk rr.ee bezig zijn.
Deze week gaan we
en een Engelse vrouw. Onze interne dokter was een ~.-_ een bee houden. Dan komt e.lk die kan helpen. We
Duitser en de hulpverp"leeg,-Stei- waS e-en Schotse·.
hopen de boel voor de ~inter weer onder da~ te
Mijn dokter W'l.t.. ·van afkomst een Amsterdammer: en een ~··hebberi.
De verzekerihg was zeer soepel, Denk maE:r
werkvrouw was een negerin t
~,{;1ens gqed na, zei de ag-ent,- je moet ~r nu uith11.lan
~-Wat je kunt ! Zelfs de stalbezem werd opgeschreDan was het er regel dat alle kamerdeuren altijd
.
Als hier een huis afbrandt
wijd open stonden. Alleen 's morgens met wassen en ~ ven -én uitbetaald.
bedopmaken kwamen de deuren dicht. Met twee gordij- ~ dan geven de mensen gewoonlijk zoveel· dat je er
eerst weer mee beginnen kunt.
nen dicht te trekl<:en kon men vier' afgeschoten ka:_
roertjes maken" Er was ook een Hollands oorlogs·Er komen hier steeds meer Hol-1-andse families en
bruidje. Zij kwam de eerste morgen bij me en beloof'.- ~ hiermee ook Hollandse .kerken. Doch die beginnen
die middag na de operatie terug te komen om me wat ~ zich alweer te splitsen. In de winkels worden
op te monteren. Maar ik kwam pas na -twintig uur
~ steeds meer Hollandse artikelen verkocht, Aanvanv1eer 11 bij" en de volgende morgen ging ze naar huis. ~ kelijk stond op de verpa~kingen alles in het Frans
Dus dat. was mis.
en Engels, maar nu ook- in het Nederlands, Duits,
Pools en Italiaahs. De radio roept sommige :berichDe verpleegsters hiel' ·waren van top tot teen in
ten
en reclames ook al in het Nederlands om.
he't ·wit. De hulpverpleegstSI'Ej droegen grijze ju:ri- ~
1
ke·n,_ verder alles 'w~t. Het kookp_ersonee_l was in t
We hebben hier ook nog ~en beetje storm gelhad, die
blauw met wit schort·, de etenbrengers in het bruin; in Toronto zulke' brokken heeft gemaakt •. Vele bomen
met wit schort .en de werksters een groene jurk met i en telefoonp_alen wareQ. hier omgewaaid, een paar
een -groen schort. E~n ·verpleegster was er tîjdeli.)k ~ schuren beschadigd en in qrie dagen geen electricivan .een ander ziekenhuis.- Zij droeg· een rose- jurk
teit·-.- of' -te·lefoon.
Bij c-ns waren alleen 5ÖO tomaten
en. verder ih het wit. Allen gebrUikten nagellak
kisten omgewaaid.
(meest kleurloos) en lipstick. Iedereen rookte,
31 October is hier een avond voqr de jeugd, dan i.s
zowel de verpleegsters als, de patienten !
Toch
het Holloweë~. Wat dat betekent Weet ik.'niet. Je
·,qas de verzcrgin'g er zeer goed.
hebt op~ochten en -be_ll~t;rikken en de .kinderen draDe zomer was na een paar maanden droogte en kleine! gen lampi:.o·ns_ van u_itgeb.olde meloene_n in felle
hittegolf, nut en te koud. Onze_ bonenoogst is
oranjekle.uren. ·Zij zingen aan de deuren· en vragen
mislukt maar de komkoffim~rs en tomat~n waren zeer
om appels en ko.e·kjes. Later op de avond ;komen de
goèd _to_tdat één enkele nachtvorst in het laatSt
grotere jongens en _mei_sjes los en -dan is er geen
van September. er eon ·eind aan maakte_" 15 Septerç.be:r.~ ding_ veilig meer buit,én de deur. Ik heb s'en auto
was eE?n zeer slechte dal?; vOor ons. Toen brandde
F gezien die va~ boven tot beneden met zeep besmeurd
·:)~7,C 11 barn 11 (schuur en stal) tot de grond toe ai'. ~ was. De eigenaar had niet aan de deur gegeven.~···

Het is al weer lang geleden
dat ik mijn laatste brief
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Voor de eerste maal plaatsen we in dit December-nummer van de
Njjdamstra Tynge een puzzle. Wanneer de belangstelling hiervoor
groot genoeg is, zullen meerdere puzzles van diverse aard .volgen.
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We heginnen met een INVULRAADSEL 9 waarvan op de
vierde en zevende rij te lezen van boven naar

0

net

0

0

0

ol.ienoot

0

0

verdikk~n. ( 9)

0

0

0

0

0

geleider (9)

1

0

0

najaden

0

0

0

0

o

0.

o

(9)

leer· van het klimaat (12)

grondstof voor glasfabricage (8)

0

(11)

0
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0

coaster

0

0

0

0

gebruikt voor •t vas;tleggen ~an s:chepen (ll)

(s)

ontbolsteren

0
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' /.r~!I\'
1
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witachtige drade,n vanuit ruggem~rg" (lO)
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o- 0

x
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dezelfde tijd á'anwijz'en

0

0

0

0

0

0

0

0

q

0

0

0

0

0

0

c

o.

0

0

muzieke·nsemble

(ll)
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pl~tmàchine om glinsterend te maken (12·)
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x

inschrijven
in

0

_(10)

(?)

vrouwelijke bediende

Zeer toevallig werd gelijk met ons .ar.til~l over
Klein.JFenwierstra 11 in de Ty'nge door de heer H.
de Haan in h.-et Fries Landbouwblad over deze
boerder-ij ·gc:S:o'hrevon.• Beidé publicaties vonden
i;;3heel onafhankelijk van elkaar plaats en vali.
·)ver·name is gee·n sprake geweest.
(red.)

(8)

.
d
ene d en t wee zeer b e k end e zi~sne
en voDr. k.o men, welke U vrij regelmati.g onder oge_n krijgt~
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(9)

bloei staan
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register voor klassificatie van alle zeeschepen
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~ De cijfers achter de omschrijving tussen ( ) v_ermeld
~geven

het aantal letters van het te vinden woord aanG

Als EERSTE' PRIJS wordt uitgeloofd de jubileumuitgave
~van: .Anthony van Kamperi.i " JUNGLE" (Trilogie van
~de complete. boeken "Jungle _Pimperne1°, 11 Het laatste
~bivak" en "De verloren_ vallei", geillustreerd met
~ vele ni~r·kwaardige opnamen van Dr. Jan .Victor de Bruyn

ff

·J jQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

i Als

:

.-

TWEEDE PRIJS een boek van W.H.van Eemlaridt: gevervolg BRIEF UIT CANADA.
~ titeld g ·tiWEER VERDWIJNT EEN ATOOMGELEERDE",
.
"
Hij had he.t beter· wel kunnen doen. In de winkels~
.,
.
.
.
~ 0 p 1 ossingen voor
15 FEBRUARI 1955. in gesloten enveis a 1 les a 1 : we.er voor Kerstmis ingericht en
~
.
k k
..
b kk.
t d.
:o lo.ppe te richten aan~ C .y.an der Schoot Azn., Leeuwar· t
.. - . .
.
de Chris mas oé en z1Jn a-1 ge a en, wan
ie
::
t
d
d ..
d t
k
~ derweg 6 3· te Sneek.
Vermeldt· sté!eds bJJ Uw inzending
t
9
moe en· wee maan en ~.u. · ZlJn om goe
sma en. ~Uw privé-adres. De uiterste datum is zodanig gesteld 1
Zo'n" koek, meest fruit, weegt soms wel 5 pond ~ d t ..
.
.
~ a ZlJ van overze·e -ook mee kunnen dirigen,
~n kost; wel 5 dollar. Ook als Je het zelf bakt.~
K.Hartstra- Jansma.
~
000000000000000
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EEN BRIEF. UIT SALT LAKE CITY.

Onze secretaresse. ontving een schrijven van d6
heer S t e p h e n A s m u_ s , chairman of
"THE. HOLLANDERS CENEALOCIÇAL COMMITTEE", 80,
NoI'th Mai;.1s.treet, Salt Lake City, l1tah~ u.s •. A~·
De heer Asmus verzilié.lqt daar.in om ook 11 de ~Nijd8.m. str·a Tynge 11 te mogèn Ontvarigen voor het Genealo...:
gische archief. Over deze vraag zal het bestuur
~ich nog nader beraden.

(---··.
In een serJ.e artikèle.rl willen we een overzicht geven van l:et arChiefwez9n in binnen1
en buitenland. Alvorens o.ver. te gaan .tot
·bespre'king 'van de hiAr in N9derli3.nd aanwezi- :
ge. archieven, voelen we, OnS è;ed~.On@;en eerst. 1
aandacht te besteden aan het grootste ge_nea1ogische archief op onze planeet in SALT

LAKE-~~Y_. __ u.s.A.

------

-·------)

De heer Asmus gaf bij dit schr-ijv.en enige inlich-

tingen over de _activiteit van dit unieke genealovan ·de benodigde gegeve.ns, werd destijds een geneagische ·centrufü. Voorop moete·n we nog even stellogisch r;,om:i.té opgericht met het doel dit onderlen dat dit genealogikche archief ten nauwste
zoek centraal te doen geschieden, ·waardoor meer
i.rE:Jr.bonden is met de bekende ~.lormonen-godsó.ienst, " eeilheid wei'd verkregen in het doen van genealodie ook in Salt Lake' City haar cièiirt'rU:m heeft· en
gische naspoPir:gen.. Dit comité nam als naam aan
waardoor> ook deze genealogisbhe aCtiviteit is. te
"Ths: Hollanders Cenealogical Committee 11 •
Als hoofdver klaren,.
zetel werd gel('.ozen Salt Lake City~ Utah, ll •.S.A.,
~ dat:·.r te Sal',-, La1'c~ City één der grootste gc·.1ealoIn het kort komt d0 gene&.logische bE.ilangstSllin3
G;:isChe bibliotheken ter Wer-elà is gevestigc1.1 welke
vun de"Mormon·Gn ·hier op' neer: Spoor _zoveel. moge··
bibliotheek· bûhoort tot de in Salt i.ake City geueslijk \'oöroudo:rs op, waàrop ;.r.ij irigesohreven worden
tigdc 1 1 cenealogic~l ~ocie~y".
in de regi-sters d·er- gemeeµSch8.p ·van gelovigçn,
-- Dit Nederlandsè comité i.s een niet-com_merciele in,-'(·~~,,_-";i:.d.'i:J.ar z_iJ. met. het. :lid v8,n dÉl, tegenwc::'ot'dig~ gene;·,flstêlling·; _, bë:Stà.8.ilde uit 0en dage lijk~ 'b~st.uUr
;getie~ die Mo:-moon is, mede opgenomen worden.in
woné mede.wèrkers, het bezit ·geen lede·n of donateurs
deze geloofsgemeenschap.,
en verleent alle hulp b8langloos met àien verstande,
J\lie.ttemin is deze l.;eir.teldige ger.ealogische organidat door het cömi "t~é gemaakte kosten in VeJ:'.band m8t
snt.i.e: •):.:• ~iet a.-_le')n voor do r.1c,r:nc,r.10·n· en '10.ndaar ~ genealogische naspeuri;·lgen, door de o;idraqht.ge vers
ook dat wij hier een woord aan w.ijd<:'!n.
Dezç, geneamoeten worden vergoed, terwijl vrijwi11::..ge g:i,f'ten
lo~ische ·bib:'..iotl1eek e·n t:.i'chiéi' worden door de
steeds in dank worden aangenomen.
omvang. van wereldbetekenis. Oo·k ·döór het feit 9
Gedurende de tweede wer<~ldoorlog werd de behoefte
d.a-t:., bij een nieuwe oorlog in Europa en vernieti.
gevoeld genealogische records_ . op een ve~lige plaats
3ing van de archivalia hier, Salt 'Lake City ons
ter wereld op te bergen. DS 1 ~cenealogical Society 11
later .de gegevens weer .kan .le_veren,is van grote
te Salt Lake City nam daartoe .een groo~s· opgezet
J:ietekeinis.
microfilmobject ter hand. Dank zij dit project zijn
Hollan-1
thans
alle doop- trouw- en begraafboeken aanwezig
E;~Tst willen
we hier een schrijven van The
in de elf rijksarchieven in Nederland, door de 11 Ged0rs Genealogical Committee pUbliceren~
nealogical Society" gemicrofilmd en deze micro:films
T<IE hOLLANDBRS GENEALOG:::CAL COMMITTEE.
zijn veilig opgeborgen in de genealogische biblio~
tlî.eek te salt Ln.ke City.
·
l~edr:!;.~landers die geemigreerd zijn, cf nakomelingen
Behoudens zeer hoge uitzonderingen wordt door "The
van zulke Nederlanc~ers, hebben vaa:<: het verlangen
Holla;.1ders Genealogical Committee 11 geen hu-lp ·vertB wetèn te komen wie .hU:1 voorouders geweest zijn, ~
leend bij het doen van onderzoek in de genealogische
1·1/aar en hoe deze geleefd hebben en hoe de geslach-I
bibliotheek te _Salt Lake City, daar het publiek dit
ten '2:.ich in de loop der jaren, vaak eeuwen hebben ~
zonder kosten zelf l<:an ·doen in. de leeszaal van de
uitgebreid.
=
bibliotheeko Daar echtGr de gegevens van de burNiet i.ec:_e·~~een in l:et buitenlc.nd wnet echter hor::i
ge~lijke stand, globaal genomen vanaf 1811 tot heden,
te handt-len teneinde ·d3 gewenste inlichtingen te
moeten worden verkregen door middel van correspon·verkrijgen" Bovendien 'bleeli: vaak, dat persoonlijk
dentie met de Ambtenaren van de Burgerlijke Stand
onderzoek niet de gewenste resultaten opleverde.
in Nederland 1 verleent 11 The Hollanders .Genealogical
T~neinde in staat te zijn de Nederlanders in het
CommitteeH hierbij zijn hulp.
buitenlo.nd of' nakomelingen van geemigreerde Neder-~
Alle verkregen ;-iamen worden daarna Op zogenaamde
, ~'_·",r:,~·rs 1 rtof'lt:reff'end te helpe~ bij het vork:ri};P.n. ~
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Ieder die,mee.r wil weten omti'ent het bo.. vcnst8.ande ,. kan zich w6ncten tot 11 The Holla!lde:rs Gene.alogical Committee·11 , ·so North
)IAainst~eet, Salt Lake City.

MICROFILMS VAN DE CENEALOGICAL S0 c IE TY TE SAtT LAKE
CITY

1.
2.
3 •·
4.

OP 1 APRIL

Zweden •
Denemarken •.. . ...... .•
-Finland . _ .•..•.• , .... ·- , . , . • •
Groot-Brittanie en Ierland ·••

1 95 4 .
16.410 rollen a 100 voet
12.900
"
"
12. 200
"
"
10.838

5. Nederland

. . . •'•' •'"'·' ,10.490
-ï'6.'--ritiit~'1and··: .- . ~-~--- •
5,910
· 7. Noorwegen . .
3. 365
8. Mexico .•••. ;
. •. ••••••
975
9. Zwitserland • • •.. . • . • . . . • . • •
850
10. IJsland • • . • • • . . • • • . • • • . . . . • •
763
11.Canada ••.• , ......•.••.•.••.•
108
12.FrS.:nkrijk •. ,
'! • • • • • • •
102
71
1 13.Italie •••• , .•.•...· ... , , ••••
14·.overige landen , ••.. , .•....•••
279
Totaal aantal films va:n alle
landen, uitgezonderd U.S.A ••• 75.676
15.U.S,A •.•.••••.•••••••• ,_. ,_ •• 24,848
<

Het dagelijks bestuur:
Stephen 'Asmu5 , chairman
Gerrit W.-L.weers, lst .counselor

•••••••

Totaal aantal films .... <. ·,, l00.52h
N e d e r 1 a n d

.

""

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

.," ' "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.. ,.,

J?i:rk Rijnsburger, 2nd o_ounselor
Wilhelmina MoFlink~ secretary
Çatharina
l:{:_.Roth, __9.,,?Si.S..,tf.!,,Pt
~c1i'eta
_."" -···_.,
.",
'
ONZE SYMPATHIE.
Vle mogen dankbaar zijp voor het· vverk datdaar in s·alt Lake cîty ged~an ·wordt. Al
was het wel eeris ).a:Stig_ in de dager. dat
de archivalià ge_lnici-ofilmd werd in DenHaag en daardoOr nîet op de archieven
te raadple~en_; wij hebben het er> voor over
. g·ehad ~

!

-----·-··---·---10.490 rollen microfilm à 100 voet iS

1'

Gewone boeken van alle landen, aanwezig in de bibliotheek

1

van de Genealogical Society te Salt Lake City
55.000. Deze zijn ~ gemicrof'ilmd.

!

ongeveer

_)

·--··-------- ·-·--· _
Vraagt dus de vorige geslachten, en tekent op wat hunne

Vaderen verzameld hebben, want zelf zijn wij eerst van gisteren
weten niets,

Het feit dat er ocik een microfilm bewaa:::-d
wordt in het Rfjksarchief in Den Haag maak·
dat door dit initiatief' uit Salt 18.ke Ci-t.;
de Ned~-riandse archieven in een nieuwe
cio.rlog" Ïi.iét meer verlor>en kunnen gaan~
Waar· .de.z~ -.instantie in de toekomst toe kal

1.049.000 voet

microfilm à 12 pagina 1 s peI' voet, maakt· een totaal van
12. 588 .ooo pagina 1 s die gemicrofilmd zijn.

·.:n

~-;-

'•,

·-~

Job. 8 : 8 - 9 •

leiden ·Valt riiet te overzien. Een registratie ~-án ·alle Ame.rikanen en Europeanen
van de liiats-te 300 jaar lijkt mogelijk te
zijn.
Wij wensen de bestuurders van 11 'ri1e Hollanders Genealogical Committee" en de beheer·
d:rs van de 11 Genealogical Sçiciety 11 veel
succes toe met hun arbeid en wij doen hu::i
dan ook hierb~j onze sympathie en waardering toekomen.

Het bestuur van Nijdamstra.

- l08.-

e111ge 01:Jrnerl<inge11 over " de boerer1c101----ci
_
va11 ons geslc1cl1! "
D 0 0 R
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Nadat ik op de familie-reunie te Bergen N.H. het
genoegen had de lezing van neef W.Tsj. Vleer te
beluisteren - waarbij tengevolg!=! van de andere meer

niet-s meer Van- de boerenaard. in zich Overgehoi.;.den ~
do Oh. is volkomen geassimileerd in de stand, waar-in
stoffelijke
activiteit
wel in
het ~et
een laaten
·ander
verloren
ging - in
was dehetzaal,
prettig
hij en zijn onmiddelijke voorouders zich bewOgen. -Een
ste nummer van de Tynge het ~eheel nog eens te kunfamilielid, dat een aantal ambtenaars-g~neraties
nen lezen.
vóór zich heeft, zal hoogstwaarschijnlijk de ambtenaarsmentaliteit in zich hebben, zoals een ander
Bij lezing werd de indruk van het gehooI'de beves- .
familielid, wiens onmiddelijke voorouders zakenlie"
tigd, dat, met alle waardering voor het gedegen
den waren alles in zich kan hebben, wat de koopstuk werk, dat neef Vleer leverde, er hier en daar
man maakt.
toch nog wel enie;e vragen rijzen. Mag ik deze nu in
Daarnaast
moeten we rekening houden met het feit 1
de Tynge ter sprake brengen?
dat vijf voorafgaande _generaties ook met zich brangt,(
Daar. is in de eerste plaats het opschrift: 11 De
dat in het huidige individu zijn geinterpoleerd de
,
boerenaard van ons geslacht 11 • Ik heb er het Groot
karakter-eigenschappen van minstens vijf andeI'e geWoordenboek der Nederlandse Taal .eens. op nageslaslachten en het blijft een grote vraag of die andere
gen, doch daar komt het woord 11 boerenaard 11 niet in
geslachten ook een boerenaard bezaten. Het is
voor. Ga ilc het nu in zijn samenstelling o'ntleden, = zelfs niet te hopen. \t/ant niet alleen in biologisch
dan vind_en we bij 'het woord Jlbo'er 11 , diverse betekeopzicht, ook in mentaal opzicht zou inteelt slechte
nissen, waarvan ik de, in dit kader voornaamste,
resultaten geven,
kort •.-"eergeef, n .1.
Van het heden uit ontken ik dus het bestaan van de
1. landbouwer, veehouder
~ boere·naar·d als .specialiteit van ons ·geslacht,
2. bewoner van het platteland
Doch...ook, vn.n het"".xe.r}~ev:i.~_q ~it, __ meep,. __ i~,-,4_~!; ·,t,~ '"'mg,eten
Ü" zie:t terst·cnd:, da~-·h.'èt'."e'ttrÊte''-'-<\fèer- 'be~è·t'\'.t'èf'.
ontlçennen,
terizij dari, dat we het zeer algemeen n0is, dan het tweede.
VArvolg ik met het woord
r11en; doch dari: geldt -dit voor vrijwel ieder ander ge-

',_=" ~:' _

.en

!.'s.ard 11~ dan vinden we de betekenis "wezen, natuur 1

natuurlijke eigenschappen 11 • Omd~t neef Vleer 11 na:ast.
sla'Qht.~
onze b(_lere_n 001.___ cte· _landarbeidersn :onder h-et:·-bElg!'.~:g,:·,
Ininers, pn\rerschillig: of_ U des mensen. ontstann ziet
"boereli." bet~re_k_t" zui·ien we dus de tweed_ e··hete-kenis.
vanuit . hêt:'-bUci.'e··''Bijbe).~erha_al, zoals ondergetl~l<ende
·
"
··
·
· " t.rzeer _ b.9_.sl_ist do6t·, _c:/;~r.- wel dat men een evolu1;ievan 11 boer" m,oeten_ riênlen en verstaan· we ortdêr~ ~iboe ...._- -·
-·
,_- ·~·"the9r_··.ie_-·.of ·andèrSzin§-:aE;nhangt 7 altijd komt men bij
reriaard 11 : de natl!_Li'rl_ijk9 e.igenschappen van de bewo·
de aanVang teret:ht_·b.ij_ ._cte_ .~rimitieve mens, wiens inner Van het platteland.
stelling gericht· Wns-,- op. tj_~ noden en behoef'ten van
Zijii d.eze nu in bijzOnde~"e mS.te ;i.n_haerE;'!nt. aan ons gehet
nàS.kte bestaan, dat- wil .zeggen~ eten, drinken,
slac)1t_? Neef Vleèr poneert in zijn tïtel': ja. Ik
~· kle4~.n_· g 7 woning en voortbestaan,
De dierlijke veI'meen~
neen,
Ik kan .deze ontlcenning van -twee oogpunten uit ver-; ::. _langens d"us.
·
·
- · ?o'· bè'ze· primî tieve mens vind~ dan de VI'Ucht des lands,
dedigen, namelijk vanuit het heden en vanuit ·het ver-'_;
de beschikbare dieren, welke beiden hem kunnen bieleden.
den hetge'en hli voor zijn eenvo.udige levensbehoeften
Ontken ik het bestaan van de boerenaa'rd van ons ge.no.dig heeft.·
slacht vanuit het heden, dan constateer ik ten eerste, dat er onder de thans levende Nijdam 1.s,. Nieu;:....
·z0 is dus .de primitieve mens~ de voorvader van alle
· · geslachten, gericht. op landbouw en veeteelt.
dam' s, Vleer 1 S en Wynia 1 s e.en groot "aantal, personen
·
Hij is echter mens' en onderscheidt zich vo.;1 het dier
voorkomen, die niets, maar dan ook geheel nie-ts van
door een vo·ortgaande ontwikkelins. Als de landbouw
de natuurlijke eigenschappen van een bewoner van.het
en veeteelt zich ontwikkelt, als het aant::i.1 mensen
platteland·in zich hebben.
toeneemt, -dringt zich de behoefte op aan meer inDat ligt toch voor. de hand.. Zelf'. o·onstateert ·neef
tensi9ve bewerking en veraangenaming des levens.
Vleer, dat in somm'ige gev<?-llen v.ier· of vijf' genera.
Om dit te bereikerl, is het· nodig, dut sommigen uit
ties.reeds ~en ander beroep hebben uitgeoefend.
. het geslacht het eigenlijke boerenbedrijf loslaten
Welnu de natuurlijke eigen.s.chappen worden zeer sterk ~
·
·
- en zich op ander terrein nuttig maken.
be.rnvloed dOor de practische omsta'ndigheden •.Ie.mand~~
die reeds· vijf generaties vóór- zich heeft; welke
: Dez.e. logische· ontwikkeling, welkG hier- z'o koI't mo- gel.ijk wordt weergegeven, heeft het gehele mensengè-·
zich_ van de boerenstand vervreemden, heeft .als I'egel~
slacht' doorlopen en. kan dus niet specif'iek geacht

(
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Nog blijft in deze redenering, dat de zich· naar andere activiteiten wendende personen, dit doen ter

wille van de boerenwelstand.
~Op 27 oot. 1840 vferd bij de burg" stand van Leeuwar
Doch er zijn ook ander13 activiteiten, welke zich ge-~ deradeel ingeschreven IVO (bet • dodenboom ), z;.1
heel losmaken van het b.oerenbedr~f en een zelfstan-~ van Johannes Gerardus VLIEGENDE HOND en Minke
dig bestaan gaan voeren. In de primitieve ti,P. is ~ Joultes Brada~

dit b.v. de jacht en de visserij. In onze t~d kennen we de chemische en zelfs synthetisch voortga-

(

~

In Lemster land kon men op 29.2.1824 het huwelijk br->·
~leven van Geertje Jacobs BORSTZOOM met Karts Joh
@de Vries.

, br.achte producten. Hier' is het verband met de
boeI'enarbeid wel zeer ver verwijderd.
Dezè gedachtengang volgt ook neef Vleer voor een
~Hendrik
BOSI<AGIE kwam op 1.6.1821 te Franeker de
belangrijk deel, doch mijns inziens doet zijn grote
~geboorte van zijn dochter Anna aangeven.
.
lie~de voor de boerenstand hem de zaken te eenzijdig~
f In dezelfde stad werd op 22.9.1815 aangegeven AntJE
zien.
.
·k
. t
~ dr. van Wilhelmus Strik en Do'rothea Carolina Wilhe:
In waardering voor de boerenstand, wi 1 i
nie voor~
hem onder doen, doch verheerlijking daarvan is mij
i mina KATWINKEL.
vreemd, want deze leidt tot overschatting van het ~Nog een Antje werd in Franelcer op 24.3.1815 aangeéén en onderwaardering voor het ander.
~ geven als dochter van Hessel Douwes KLUIFSTRA en
Hier ontkomt neef Vleer niet aan, wanneer hij zelfs ~ Aafke Johannes.
de stichting van kolonien, de zeevaart en de handel~
..
. , .,
.
.
~ De r1J van AntJe s is daarmee in Franeker nog niet
ziet als misschien voortgekomen uit de boerenstand.~ •
.
Het komt mij voor~ dat dit historisch toch wel zeer I uitgeput. De regis~ers van de bur~. stand werden
'l''k t
b "
··
Ê op 25 .11.1814 verrIJkt met een AntJe 5 · dochter van
moei lJ
e ewIJzen za 1 z1Jn.
~
.
..
. .
· b
~
_
~ Rein TJipkes van der 1iv'al en Anna Elisa eth
Ook met zijn visie op de industrialisatie kan ik het~ CRAYENMAGEN.... Het· dierlijke was in de oude acade"
niet eens zijn, De bevolkingsaanwas en het verlies ~ miestad wel sterk vertegenwoordigd l
van onze Oost kunnen toch moeilijk worden opgevans:en~
" .
. t
.: Toch krIJgen we ook nog ie s anders voor afwisse~ing
, .
.
.
.
d~otr efe17. nog s.terhket·~.bem.J.~.rab_t_id~ "of.. een inten7_:~ever ~ ,B.erber ~ :.dr~• .., van:..f>.i:r-·k·- S;LEEF·· ·eh G"eèske"" .';;·~ ~rah' Gor:kU:m
u.::1. oe èrling va:n e
oe-ren e r1J .
~ ··
'
:-·.·
·
·
.
.
. ·
b
:: werd daar op 2.9.1824 geboren.
Het aantal vierkante kilometers 1s nu eenmaal· e- ~
..
perkt en niet te ontkennen is, dat op het aa.ntal
~Op 16.2.1e20· .werd in Franeker ingeschreven Taetske~
bunders land, waar een boerenbedrijf een beperkt
~dr. van
Er&smus Jacobus ZAK en Folceltj~ Ekes v.d.
aantal mensen van kan voeden, een f'abriek gebouwd
Zee.
ka~ worden~ welke duizenden brood geef't"
~·Jurjen Sybrens HóEDJE gaf aldaar op 24.1.1820 z~n
Brood van geimporteerd graan. Inderdaad.
Maar, na het verlies van onze koloniën, zouden we
dochter Rinske aan.
als landbouwstaat vervallen tot het peil der armerej Op 16.7.1827 werd in de Professorénstad Henderike
Balkanstaten, ware het niet~ dat handel en indu.:..
ê geboren als dochter van Jan KALVERBOER en Maaike
strie ons in staat stelden een hoger cultuur-peil ~ Z~lstra.
te hand ha ven.
k
·
d
ld'ige
~ Elias KRAKAU kwam kennelijk uit oostelijker gelegen
· k h"
1er b"
lJ unnen ingaan op e gewe
~
.
_
.
"
Nog zou ::i.
·
·
·ik
t
h
lk.
. ~ oorden, doch blijkt in 1827 getrouwd te z1Jn aan
on t wi :e e 1 ing van a 11 er 1 ei we ensc ap, we e ge 1 ei- ~
.
b
d
delijk·meer het boerenbedrijf beinvloeden, dan door ~Je 1 tJ7 K._IJs ran Y te Franeker, wanneer hij daar op
"
.
' 11 Mei de geboorte van zjjri zoon Klaas komt melden.
het boerenbedrlJi' be invloed worden.
~ . ·
Ik moge het bij deze korte beschouwing laten. Mis- f Doch wat te denken van Cornelis, geb. 26.6.1833,
schien is zij aanleiding, dat ook andere familiele- ~ zoon van Hendrik ZOODJES en Hendrika SNOEK?
den hun visie geven op hetgeen neef' Vleer publi~
.
.
ct"t
~Daarbij klinkt Elisabeth GELTKOETS als moeder vun
·
ceerde, warit zijn werc
l is i
ze ker waard.
;
.
~Daniel
Con, geb. 19.5~1837 te Franeker heel wat
000000000000000
deftiger.

i:,

1
f

(

i

l\let de repliek op dit artikel willen we wachten to~
ook andere familieleden hun visie gegeven
hebben._I
Het is zeer zeker de moeite waard om hierOver te
~
schrUven, want we komen op het terrein van de toe-~
komstmogelijkheden voor ons volk in het geheel, zo-~
~
wel als geslacht individueel.
W~Tsj. Vleer-.

In Leeuwarden trouwden op 13 • l • 1833 ANTIE
BEZEM en IJ1"1<je Sipkes Draaisma.

BAREND

In Le·euwarderadeel moest op 29.9.1825 de ambtenaar
van de burg. stand Jan Symons Porte met Jantje
Gerrits ALLEENSMA in de echt verbinden.
0000000000000
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ide eigenaar een strop, omd".lt er beste vliegers bij
~waren.

hun 25-jarige echt.vereniê;ing te gedenken.

~HEERENVEEN, 27 Sept. Op de jaarvergadering vaii de
~CJi,r.· Oranjeverniging werd mededeling gedaan van
- h·et bect·anken al.S bestUurSlid -dooi- de heer S.J.

Meinie
Alida

Gelegenheid te feliciteren Maandag 15 Nov.
·
1 s avonds 8 uur in
het Lokaal van de Herv.
Gemeente;.
Wierüm, Nov. 1954.

:,·.w y· n i a •
:viOUDSEND, 29 Oot.

------····~----·---~------------"--+
Met grote -blijds"chap geven wij kennis van de
g~boorte va~ ons zoontje en broertje

B:s!c~a

l

Joh.
T E R.
E. Bosscha· ~ Wi-nia,
Hend"rik en Jel~e.

3lankenham, 15 Nov,

'54 •. d

:1
1

. ,

~~!_____:,____,,:._"-" .. ·-· -···---··-·--" . "~-------.~~~- . ···-·----~·-i
Verloofd:
NEL

.

-(:' -. 1

;J'"A

N-_

s

iOPPENHUIZENj 17 Sept.
De duivenhouder D. Tj.
~ w ij n j a te Oppenhuizen miste· op een morgen acht
~duiven.
BU onderzoek bleek~ dat een bunzing de
~dader was.
Men hoopt' het ondier 'i?e sna12pen •. Vo,cr

J.v.d. \'/ .A.;L - Vv IJ N IA

1

\N

WYNIA
en
..::,..~ :1r·~lif Df,"'E

Utrecht, 20 Nov6mber 1954.
van Muss. che.nbroek~traat 87 ..
Vleutense,weg ~65 ~is.

De heer - J •. Nijd a m slaagde

~veier
h'et diploma . luchtwacht B_. bij de B'.B.
~LEËUWARDEN, 11 Nov. Op de eerste dag van het

~PriissJongen

van de Bond van ·Chr. zangverenigingen

~in Friesland behéialde "Looft den Heer" te 'Achlum~
~dir.
J. N ij d a m , met 203 punten. ~en tweedè
.~.prijs in de l·e afdeling.
~Op de tweede d'ag behaa.lde 11 God is mijn lied. 11 te Joµ·
~I'e, dir. R. N ij'·d a m ·met 225 punt·en in de afdeling

~-ui tmuî1tehdheid ·een la ·prijs.
~OUDEHASKE, 17 Nov.
Op· de ver.gaderin.g van de 'ij:Sclllb
~De Vriendschap:·ontvingen. de heren A.Bos, K.Eerhardt.
~e.n R" W·y n i 8.
een ·verras.Sing.
~000000000000000000000000000000000000000000000000000

i ~,,,Efi,E
,0 F

N ·--N- 't·-E--ll· Vf-• .Q'E- S'- LA C'H T -.,N .Ï{,\l ,AM

E E N

VE R G I S S I NG

~Volgens het Fries J;.and.bouwblad, jaarg. 1954" blz.
·~ 710 ·is er iemand die Nijd.am heet, waarvan we. in d.e
. 1---··---C--------------,.·· -·---"-·- ~verste verte geen ver.moeden hadden. Zelfs is· het.
.
~waarschijnlijk dat er twaalftal- of nog meer. van -deze
B U R G E L IJ K E STAND,
~onbekende naamgenoten rondstappen_. Het blad geeft
WYMBRITSERADEEL, 26 /9-2 /10 i ~; Sjuwkje Nijdam 71 j ·~een. verslag van een veekeuring te Bolsward, welke
'
•
'
1
echt.g. v. G.W;i..erda te Heeg.
~in de ·stromençi·e i-egen werd gehouden.
BAARDERADEEL, 4-11/10: *Maartje, dr. van 'K.
~Zoals gewoonlijk waren ook een aantal koelcalveren,
Wijnj a e·n 0 • Wijnia te· Mantgurà.
.
jop de show aanwezig om voor de keqnersblikken te
SMALLINGERLAND, 7-13/10: ·)f Hille Anne, zn. van
~defileren.
Jn deze groep deed als schoonheidskoe.0. Vle~hOuwer en F.• Nijdam.
~tje-k.oniriginnetj9 mee~
NIJDAI\1 12. De eigenaar
HEERENVEEN 9 1-6/11~ ·t· tE;> Heerenveen _Sjouke
~van dit kalfje was volgens het verslag de heer
Wijnia 58 j. geh. met r.LBoers~a, won. te Workum. ~A.AoDE BOER te BurgWerd.
~-=NU kunnen we wel eens bij boer de Boer informeren
N .I -E U 1J S B E R I C H T E N •
-----·-'--------··----·'--·-·---~hoe het komt ·dat hij NIJDAM 12 bezit, maar we
vra·-oR.ANdEWOUD~ _ 6 s~pt. In .he"t· natu.µrbaçl te Oranje·- ~gen liever· eer.st .eefis onze lezers· of' er misschien
wóüd behaalde J a n t J e
N. ij' d a m het
onder hen iemand is· die ·meer van deze nuanigeverij
zrlemdiploma A.
~.afweet.
Komen î:i6Ze nieuwe Nijdam. 1 s uit een stal
-. Voór het diploma B1 éi;eOefend zwemmer, slaagde
NijdS.m -1
Graag inlichtingen hier over ve.n onze
Ma .t 't y B a.n. g ma •
~boeren 0 We stellen het zeer op prijs te weten hoe
Voor -tie .z.w~mpr:oefoe.f~nitjg A .slaa_gde R i m k j e ~dit nieuwe_ ·geslacht ontstaan is en hopen dan ook
N ij d ·a m •
~in. een volgend nummer nadere bijzonderheden te kunLEEUWARUEN, 24_._Sept" Voor. het . to6latingsexamen
~ nen medede·len.
eerste klasse R.L.w;s. sla$gde S ij e
Nijd. a ~ooooooooo-ooooooooooooooooooooooo..1J, 00000000000000
te rdS:iirct. ·
STAAT ER EEN· FAMILIEBERICHT IN DE KRANT, KNIP DIT
SNEEK,"-'24 Sept.: 'voor het_ ta:elatingsexamen· RLV{$
ie" kl-asse slaa€;de s i e -b
e n w.;i:·e n i a te UIT EN STUUR HET ALS DRUKWERK IN EEN ENVELOPPE
NAAR DE
VOORZITTER \
Pol1ega.
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Deze molèns haalden water a·p door middel van een
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den. Op dergel1Jke V{JJZen droogg~ho~den stukken land ~
heten p o 1 d e r s •
waarsch1Jnl1Jk hangt de naam ;

(

~.. f,;;::;::,...",u

td

f ;":::~è
I
ffJl,
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-

~

_-=
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~ ~1...

pölder samen met het woord p o 1 , dat in het alge-~"'°-~::--~~r~ NJ~Ei?<? _;_:c · ~
[b~.g:
iets a~ndui~t,,dat boven zeker vlak uitste.ekt, ~fc._1'J7§Jf;!4-~-i
_.::=·:c'=""'"
A\kl'()~;"':~'\_ov~JtP
b1Jv. reen eiland Je 1n een meer. Ook zo'n droogge- ~
~;>- ---::-"- .=,= •
- .-=:: .
houden omdijkt stuk grond doet in het begin denken
~
~-o::~ ~:
~'::t(IH:R~t-:r
aan een eilandje temidden van het omringende water. ~
.;;~ -~~-- Al-KM.AAI~ t:!'t-1 ö\-401!;\llt:.i ~
Een droogmakerij is 0.ltijd een polde-r-, polder is .niet ~
--~01Ji~-r~, 1-5"·00.
altijd e,en droogmakerij. De gezamenlijke kanalen of
~ding van - J a n A d r i a a n s z n , genaamd
me!>~n·, welke het uitgemalen polderwàter voorlopig
e e g h' w a. t e r , een zeer bekend :waterbouwkunopbergen en op een gunstig· ogenblik (b-ij eb) op de
~dige, in één jaar· ·werd. droo_ggelegd door 26 molens
zee of op de rivier lozen, noemt men de b o e z e m~ntwee hoog" dwz. in twee -trappen, omdat de sche,pv,an_ d_ie pol,?-e_:r;-S;~, _çl.e, l9~ine; is,,: 11§1.t}l~r:kijk. -~ W§,np_eer ~ ~r-admoJ:en·s -vafi ai~· ~1jtt tiet \ltä:te~ tïièt hoger dan ~li
;- 7 n'û-.Tie't~ WS.téJ:. dOOr-bèffiàli~g uit de boezem ver>wijderd
~à 2 M. konden -opwerpen. Echter in Januari 1610
wordt, spreekt mGn van kunstmatige lozing·.
~joeg een zware storm .het wate;r i_n de Zuiderzee hoo3
,,
.
..
.
~tegen de dijken op, waarop deze spoedig bezwek.en. De
Tot een van de eersten, die een plas liet droogmalen~
.
.
behoorde de uit onze vaderlandse geschiedenis zo be- ~pas opgeworpen ririgdijk kon het water ni_et tegcnhou-den zodat het pas gewonnen land een prooi der golkende L a m o r a a l G r a a f
v a n E g ~
'
mond , die op bevel van Alva op 5 Juni 1568 tege-~ven werd.
··
..
-grllen zat niet bij de pakken neer. De arbeid werd opllJk_ met van Hoorne te Brussel werd onthoofd·~ Hu
§ • "
·.
-.'·.,- ..-,.
b
d"l
·
"
. .
.
.
.
=nieuw .begonnen, een redere IJ c werd aangelegd en
h
b 'd
liet op ZlJn bezittingen in Noord-Hol 1 and een kleine Ë
I ·d
.
..
;; 4 0 rno 1 ens begonnen un ar ei .
n e zomer van
·
.
b
b
k
d
·
plas droogmaken. Samen met Hendrik van Br>ederode
~
" ·
64
,
~1·12
zijn de wegen reeds egaan aar en omen e prin
6
legde .hlJ in 15
het . Egmonder
en
het
Bergermeer
::
.
·
k
H
d
·
k
h
t
f
t.
d
. ·
.
~sen ·Maurits en Frederi
en ri
e
ees va_n e
ct·r-oog. De tegenwerking ontbrak niet. De Abt· van
;:
.
•
.
.
k
t · t
·
..
.
"drooglegging vieren. Binnen en e 1 e ien a 11en JaI'e
EgPlond protesteerde _blJ de regering .te Brussel, omdat~_
..,
t .
·
-·
·
..
.
"-werd de Beemster groenten uin en boomgaard, een
deze onderneming naar' h1J zei, z1Jn mo_nniken van de
~
A
·
vis beroofde, die bijna hun enig vo6dSel was ? De
;lustoord der msterdammers,
~--De Purmer, Schernier> en ·wormer werden ook spoedig
iandvoo_gdes Margaretha steld0 de vooruitstrevende
Wct;t'ooggelegd. De Wormer was voor de ondernemers esn
heren echter in het gelijk.
·
~tegenvaller, daar de_ bodem ten dele uit zand bleelc
-~te bestaan, ·maar een les voor latere droogleggers
Het droogleggen van grond vond overal navolging.
Vooral in de Go.uden_ Eei.;.w toen larlp.winnin,g als een
iCvoora:l in Friesland)
~-zo werden in de· eerste helft van de 'i ?e eeuw 27
goede· geldbelegging_ werd beschouwdi is veel land
droogge'legd.. In die tijd verdiend.eb onze voorouders [ pi8.s~en· en moerassen in West-_Frie:sland drooggelegd.
~Ook in Zuid-Holland wint men land terug d_oor bedijgel~ als water.
Men hield een c;i,a:i:>dig ·spaardi.Iitje
oVEir en' de .vraag was nu, hoe_ men dat veilig kon be- ~ kingen. De Dor.a.tenaren krijgen hun Dubbeldamse polde
leggen. Erfecten bestonden· er nog niet. Dus kocht ~de Biesbos {', .>rdt bij stukje_s en beetjes teruggenome
men grond, een artikel dat -zijn waarde behoudt. En
~en iS tot heden nog niet voltooid )
grond was te maken met behulp van windwatermolens.·
f rn zee1and en Westelijk deel van Noord-Brabant was
ide landwinning gedurende de gehele 17e eeuw in voll
Amsterdamse kooplui ondernamen in 1609 de droogleg~gang.
Voor Groningen en Friesland was dS tijd der
ging van de + 3 M~ diepe Beemster, welke onder leigrote bedijkingen voorb~.

m~en
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. DE DROOGMAKING

VAN DE HAARLEMMERMEER,

In 1848,begon men met de grootste onderneming, Welken men op het gebied van cte droogmaking kende; De
droogmakirig van de Haarlemmermeer.
Reeds· in 1641 ontwierp de eerdergenoemde Leeghwater
in zijn 11 Haarlemmermeerboek" een ingenieus plan tot

drooglegging van de grootste en gevaarlijkste veenplas het Haariemmermeer. Wel belee:f''de zijn boek in

de 17e en l8e eeuw tal van herdrukken, echter tot
uit voering Van· dit plan .kwam het niet.

Noordzee kreeg, vervielen de bezwaren •
De dichter Bilderdijk zag in deze drooglegging een
zo vernuftige inbreuk op de schepping, dat hij er
Gods toorn over vreesde.
Engelse ingenieurs ontwier·pen de stoomgemalen
Leeghwater, Cruquius en Lynden. Genoemd naar personen, die veel voor de dr.o6gmaking van de Haarlemmermeer hebben geijverd.
De lste Juli 1852 was het meer droog.
DE

DROOGMAKING VAN DE ZUIDERZEE.

De stad Leiden Verzette zich sterk tegen een mogeNog vóór de droogmaking van de Haarlemmermeer verlijke droogmaking. Ze bezat_het visserijrecht op
schijnt een plan tot droogmaking van d~ Zuiderzee.
een groot deel van
-----Het ':"as. n_iet het eerste
het Mee!'; c:j.e : verpachting voI'mde een deel
van de inkomsten der
stad. Zo had men in
1662 zelfs besloten,
dat alleen hij die beloof'de nimmer toe te
stemmen in het bedijken,
van de "Leydse en aan-·i.
gelegene Meeren 11 lid l
van de vroedschap der

.-<l

1

C.~fÎ

~~.~

==.:=-

&-J

}~;;

~~

-1--...,

·

-

I

/

!

=-

_., ~-

/

'.

.:

weI'den .de vee_nlanden
rondom de plas steeds
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meer en meer door het 1
,
water afgeknabbeld.
î
was de oppervlakte vanl
het .D.·îeer in de 13e
1
eeuw 9100 HA; in 1848

p

;:r/

~

a

pl.an. Reeds in de_ 176
eeuw had. Hen d r i k
S t e v i. n , opper(
bouwmeester' van PI'ins
'
MauI'its eei;t plan geopp~I'd_ tot droogmaking
van de ZuideI'zee. Hij
stelde voor de \l{addeneils:nden door d.ijken
met elkaar te veI'binde.n-·, _
en Ameland met de vaste

~:~·
sl~~z:~~-k~~~~: ~:ubij eb. water· te lozen.
Bij vloed zou er geen
water kunnen binnen
komen, zodat de zuid-erzee steeds .een lage water stand zou hebben,
Veel lS:_nd zou men kunnen

~=:~~·:~n ~~~t:~t nf!;n

16.850 HA. In Novem,/;
veel ··aahdá'.cïît bes.teèd.
ber 1836 joeg eeh
j-,
Zo g{ngen er ·wëéf":'.bwee
westerstorm het, water
r-_,..,.....___,,,--.
:~,
eeuwen overheen, .aivo-- (
zo hoog op, d·at ·de
//
·rens weer een plan tot
dijken aan de Oostkant . /
;-· _ •
droogmaking van de
bezweken. Het water
,
Zuid,~_rzee verschijnt.
kwam tot vóór de poor- - - - · - - - - ----·----·---·-----"
Er wor.dt door waterbouwten van Amsterdam tè
ZE~3.; BEUWEN DROOGMAKERIJEN IN NEDERLAND 1350 - 1950
l<.undigen ove:r gesohreven
en geSprokeri~ Andere
staan. Een maand later
voorstellen worden·gedreef' een nieuwe storm het water tot L'eiden .daan,
zodat
er
oriistreeks
1880
een grote .verscr.eidenDeze twee rampen binnen één maand naast' d-e dreiging
heid va~ plannen bestaat.
van nog ernstiger onheil bijV. wanneer: het water
van het IJ met dat van het Haarlemmermeer zou ver- : Uit propagandistisch oogpunt en om de r·egering vcor
binden deden de regering tot droogmaking besluiten. het idee te winnen werd -door ondernemend-e mannen in
1886 een vereniging opgeriçht, welke zich bezig zou
Dat men pas in 1848 met de- bemaling kon beginnen,
houden met- de drooglegging van de Zuiderzee"· In die
werd veroorzaakt door tegenstand van verschillende
jaren heerst·e er een hevige landbouwcrisis, zodat
zijden. Gegronde bezwaren kwamen van de kant van
me·n
voor winning van nieuwe cultuurgrond de mensen
het Hoogheemraadschap Rijnland. Het overtollige
niet
·waI'm kon maken. Daarom werd dit doei op de
water van Rijnland werd op het Haarlemmerme·er ~e-~
achtergrond geschoven en de afsluiting van de Zuiloosd. Werd dit meer drooggemaakt, dan werd Rijnderzee op de voorgrond geplaatst. Afsluiting van
lands boezem verkleind tot op 1/6 deel. Pas toen
de
Zuiderzee zou voor velen een uitkomst zijn~ want
Rijnland een nieuwe uitwatering bij Katwijk .op de
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•

de Zuiderzee-vloeden hadden in de l9e eeuw aanzienl~ke schade aangericht.
Van vele zijden kreeg
de 11 Zuiderzeevereniging 11 steun. Zij neemt een jong
en kundig ingenieur C o r n .e 1 i s
L e 1 y
(1854 - 1929) in dienst om klaarh.eid te brengen
in het moeilijke probleem van de droogmaking der
Zuiderzee.· In 1891 is zijn plan klaar.
Het zal echter nog ongeveer 30 jaren
duren, voordat men met de uitvoering
van het grote werk begint. Telkens
vindt er uitstel plaats •
.Je overstromingsramp van· 1916, die
voo~al de streken berioorden het IJ
teisterde en de noodzakelijkheid van

de uitbreiding van onze cultuurbodem
hebben zonder enige twijfel de stoot
gegeven tot het a:f'slui te·r. en het gedeelte lijk droogleggen Van d'e Zuider-

zee.
In 1918 neemt onze volksvertegenwoordiging de Zuiderzeewet aan,
waarbij voor relcening van de Staat
der Nederlanden het plan Lely zal
vrorden uitgeváerd. Op _ 29 Juni
1920 om 12 uur 's middags ·werd de
eerste ·bak grond voor de uitvoerir.g der· Zuiderzeewerken gestort. Het was voor de
eerste maai', dat onze
-1ng·enie-ur~~3 "éën ··zwar'e dijk
in een woelige zee bouw-den, nl. de A f_sluitdijk)
welke de verbindin'g
zou vormen tussen
Wieringen en het
1astel'und. Men
deed er veel er-·
varing op·, die
van groot belang
\"!as voor de bouw
'':;J.n de Afsluit-·

.

'
''

'

"

1

(

di~k.

In Januari 1927
begon het grote
werk, de bouw.
van de zeedijk
tussen Wieringen en
F'riesland. 28 Mei 1932
HET HAARLEMMERMEER OMS"TREEKS 1750.
was een gloriedag voor ons land;
Men verwacht dat eerst in 1957 het nieuwe lchd dr0oé
cie ~fsluiting van de Zuiderzee was voltooid. Op
zul komen.
de plaats waar de laatste opening van de dijk werd
opgevuld is een monument geplaatst met een bronzen Als het hele plan Lely uitgevoerd zal Zij"n.i is Neder~
land weer + 2àO. 000 H.A. vruchtbare grond rijker
plaat, waarop te lezen staat de spreuk: "Een volk
(B% landwinst).
d-at leeft, bouwt aan zijn toekomst."
(wordt vervolgd)
Intussen was reeds de Wieringermeerpolder bedijkt.
I~ 1930 viel deze polder droog.
20.000 HA. grond
0000000000000
w~ren op de zee gewonnen.
Bijzondere aandacht werd

l
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ONTSTAAN

BETEKENIS

1 7 4 7
00.00, Frans ultimatum aan Nederland betr. Staats-Vlaanderen.
De Fransen nemen dit in be:<?it. Stadhouder Willeni Karel
Friso wordt stadhouder van alle gewesten.
05.0l. Te Sloten passeren 32 recruten op doortocht naar Leeuwarden.
30. 01. De scheepsbouw te IJlSt bloeit zoals nergens in Friesland

het geval is.
01.02. De helft van het garnizoen te Sloten moet naar Leeuwarden

vertrekken.
06,02. Een schip met 1300 pond paling aan boord ·gaat van Workum
naar Londen-. Jaarlijks levert Vlorkum ong. 100.000 pond

paling aan Lond'e·n. ·
12.02, De lai:tder!jen stijgen in prijs waar de veepest is uitgewoed.
22,03 .. De laatste so~daten vertrekken uit Sloten.naar Leeuwardçn
24.oa. Een speciale schuit met 13000 pond paling aan boord ver-

trekt van Workum naar Londen
18.05. Dé staten beramen maatregelen tegen een mogelijke kaper-

aanval.

E N

.- ·':.

..

VA N

0 N Z E

VOOR-

ACHTERNAMEN
;ASEGO
iASING
jASKOLD
§ ASMUND

F.

EN

x.

godenspéer
zoo'n van Ase

larid s krijger
·ase-besc'her-mer

-0

~
-~ASMUS
(van ERASMUS) L.G.

beminnelijke
lat.vorm van Ahosveros
~ASTA L
d~ listige
~ASTER G
de ster
~ASTRA
ster
~ASTRAEIA
G
sterrenmaagd
~ASTRID (noorS) · ster'
~ASSUERUS

~ATALANTA · . G
~ATE, ATTE
F.
~ATHANASIUS C.L.

gelijkmatige

(

edel

onsterfelijke
vader
~AT ZE
F.
s0;herpzinnige
dappere
~AUOUSTINUS
L
de kleine Augustus
~AUGUSTUS
L
de verhevene
~AUKE F ( Vun Aug.ustus) verhevene

19.05. Ongeregeldheden in _Franeker. -.Een Zwitserse student Koening ~ATILLA

was het niet .eens met het regeringsbeleid. Men sleurde
hem zijn huis uit. Hij .werd veroordeeld tot een aanZienlijke
geldboete.
Cl.06. Frans.e overwinn:j.ng bij Lafeld. De Fransen belegeren
Maastricht.
Winter 1747 - 1748. 6000 stuks vee sterft in Friesland aan de
· -- · ··-vee~pest ·•

gAURELIUS
~-~_ AAUURLEUSA. L~

in. de vrije J..~cht; geborene
·' . de @;OUdSTiè ."
.
L
goudglanzende
1 7 4 8
~AURORA
L
gulden dageraad
08.03. Stadhouder Will.em v- te 's Grave_nhage geboren.
~AUSPICIUS
L
ziener
16.03. Een regim~nt ·soldaten ~ordt in Dokkum door he~ ~ub7iek met iAUTGER F
edelspeer
modder gesmeten.- Botsing tussen burgers en militairen.
~AWA
de gÓede
10.04. Groot gevecht tussen de dot'pen Ni.ieholtpade en Oldeholtpade.~:AWIHILDA
goede strijdster
Een zekere Boele Lyckles ,had geroepen Oldholtpa boven 1
~ A1VO
de goede
30. 04. Vlupe-nsti.lstand' tussen Nèderland en Frankrij_k.
.
~AZALEA G
niet .naijverige
28,05. Boei'enopstand in Tietjerksteradéel. De opzichter-s ·moeten
~BAAL H
Heer
het ontgelden en hun huisjes warde~ Omver gehaald·.
~BAARD
-_sterk als een beer
30,05. Ook Franeker en Workum in opstand. De ç::_hergershuisj.es wor- ·@BCULES L
de steun
\'
den omverg.ehaald en de belastingcontrol6l1Fs. moeten vluc_h- ~Bh.DOstrijd
ten
~ BADOBRECHT
in de stI'ijd glan·zend~
18.10. Vrede te Aken • Alle strijd is vergeefs gewej3st •. De gren·· ~BADOLD
in de strijd koen
zen blijven gelijk.
BADOLF
strijdwolf
oo. 00. Engeland bezet· de -Falklanc:l..s: ~~:landen. Het in l-6_46 door
~ BADOJJU\R
in de strijd beroemd
de Fransen ver6verde ·Madras komt weer áan Engeio.nd.
BAD-\VIN
vriend cte·s moeds
.
·-, . ·- '' ,
.
-1;'
trek'ker
!BAINUS· L.G.
oooooooooooooo_ooooooooooooooooooooooooooooooqooooooooooooooooooo
gBALBUS
L
stamelaar
DE
NIJDM.1STRA - STICHTING.
~ BALDEFRID
koene vredestichter
koene wachteres
Bestuur g T. Nijdam, Coornhertstre_at 12, Leeuwarden, tel. 5100-2167_~~ BALDECARD
koene strijdSter
voorzitter; Me_vr .M.H. Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat 2l, LeeUwsr~ BALDEGOND.'
koene besc:lermster
den-, seCretár-Ssse; C. van der Schoot Azn~, LeeUward~~weg 63,
. ~ BALDEMUND
stralende koene~
SnEok, tel. 5150-3028, · penningmeester; VJ~ Tsj "Vleer, · "Op Honk" 1
~BALDER
zoon des lichts.
Hardegarijp, tel. 05110· -435, vice-voorz.; Mevr.P.Agema-Wynio.~
~
moedig
als· een wolf
Stationsweg 18, Dokkum; U'. Wynia, Schans 64, Heerenveen en H. Nijdai4 BALDOLF
stoute.
6
•
·
·
6
6
4
'BALDUS
H
Bataviastraat 8, Groningen, leden.
Postrekening
2
7 2
~
( Wordt voor'tg'ezet)
t.n.v. de Penningmeester Nijdamstra Stichting te Sneek.
~

!
l
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Minister Zijlstra een Fries van geboorte, antirevolutionair en calvinist, die men moeilijk onge-loof' en verafgoding van de 0 mammon 11 kan verwijten,

heeft gesproken:
EEN ECONOMISCHE

WIJ STAAN AAN DE VOORAVOND
REVOLUTIE!

En de goede geest sprak:

IK ZIE HET VERDERF

NADEREN, DOOR DE AANBIDDING VAN DE MAMMON , • ,

VAN

en ac

l

En de boZe geest sprak: HET HEIL DER MENSHEIJ
IS NABIJ
d
h t
MIJN RIJK ZAL

Zijne Excellen_tie bedoelde daarmede dat wij aan de
vooravond staan v.an de vervanging der tegenwoordige brandstof door atoomenergie, waardoor zich
ongekende mogelijkheden voordoen. Het gebruik.Van
atoomenergie voor de industrie zou practis.ch neer-~
komen op het verrichten .van een minimum aan ar~
beid. Inplaats van.acht uren per dag is voor
ieder dan maar twee' uur per dag zweten en ·zwoegen
weggelegd. De vrije tijd zal enorm zijn. Bovehdien
zal de elect~iciteit
niets meer ko~ten, want
het houden van een controle.op de meters zou per
maand reeds meer kosten dan het leveren van de
~
energie.

OVERWINNEN

-----·-- ·----

schijnselen in de lucht, noemde. hij reeds aantoonbare
feiten. Volgens h.em zou een toeneming van de kanker ook het· gevolg moeten zijn van radio-activiteit
en wees hij er tenslotte op, dat verscheidene personen radio-actief besmet kun.nen word.en, terwijl dit
pas· over twintig jaren· ~al leidentot een ernstige
ziekte.,• •••• ~. Hij meende· dat geen geleerde de
vreselijke uitwerking momenteel nog Icon overzien •••

In elk geval heeft Amerika de waterstofbom-proeven
voorlopig ge·staakt'l 'd6ch de schoorstenen 'braken dag
Een werkelijk ideale tijd gaun we dus tegemoet. De - ·in dag .uit hun gift uit en er zullen nog vele nieuw
tijd van weinig werk en overvloed. Millioenen verfabrieken· w_orden bijgeb.Juwd, ook in Europa •••• brr.
1&nÎ;en -hie"r:nuar en hopen dit Weldra te beleven.
,
De. hemel op aarde zal werkelijkheid worden en de
Doch stelt U voor dat dit gevaar bezwopen werd door
Anierikaanse .:;ecten (zoals bV. van de neger koning
~-de heren van de weten.Schap.
V/at dan_? Wat zouden
father DeVine) menen, reeds da~ het Rijk GodS dun·
1
~
de
mensen
met
hun
vrije
tijd
moeten
doen? 'optimisten
op aarde~:gë;·VéSti.€;ct zal zijn1 - - ~ .• •
zeggen.dat dan pas iedereen aandacht kan besteden
Het is origèlofelijk optimistisch· 1 Er is nog maar
_ aan sport, cultuur· en ·recreatie •... We nemen ee!'st
één: kleine moeilijkh,eid .en dat is het gevaar dat
eens aan dat dit het geval is. We zullen dan heel
deze kruchten gebrUikt zullen worden voor waterwat meer sportvelden moeten hebben en de _sportmanie
stofbommen en de vernietiging van de mensheid een
wordt dan nog erger dan waar Mevr .. Mendes teg0no'Ver
feit wordt. ,Haar gelukkig is er meer reden dan
de heer Schreurs voor de radio over klaagde ••.•
een jaar geleden om te geloven dat dit 11 kleine 0
Gult Uur ? La'ten we toch eerlijk .wezen, hveveel
gevaar bezworen wordt l

•

Wij willen ·.niet. vooruitlopen op deze vestiging van
de hemel op aarde. Voorlopig staan -ik en ·mijn ega
nog sarcastisch tegenover de woorden van Zijne
Excellentie de Minister van Economische Zaken •••..

1::~s~:n~:;!:n b~!::~:~r h;t ~~:~:;:m:::~:no~a;:a~aar
~
""

Een professor in Engeland, atoomgeleerde en schei-~
kundige wist ons een paar maanden geleden te ver- ~
telle·n dat .de. f'nbricage van atoom e n e r g i e
""
g e v a o. r-.1 ij k e r voor de_ mensheid is dan de
ontplo.:Çfine van honderd waterstof b o m m ·a n
""
De radio-o.ctiviteit die dagelijks aan de schoorstenen van de atoomcentra. ontsnapt is tienmalen
zoveel o.ls er vrij komt bij de ontploffing van een
wate~stof'bom.
In tegenstelling met wUt de heren
in De Bilt en elders beweren, meende hij, dat het
slechte weer, het in diepte toenemen van de storm-;
de.pressi~s, met alle gevolgen van dien, zijn oor,_
zaak vindt in de radio-activiteit,
Vergiftiging
en besmetting van het grondwater, vreemde ver-

naar de tentoonstelling van schilderijen. Nog geen
5% van de bevolking • • • Er ziji:t duizende·n. en
duizenden die alle. cultuur koud laat., behalve dan
de gangster-strips, zakr>omans enz. Recreatie ••. ,
Zijn. onze vacanti.eoorden nu al niet over>vo.l en kun
je nog -wel een~ werkelijk rustig plelcje vinden ir.
Gods vr>ije natuur.,?
Ik voorzie dat .t;te:. alcoholfabrikanten, zeg maar o
jenevef.stekers· ~-n de tabaksfabrikanten er wel bij
zullen varen, want de vrije uren zullen door velen
gedood moeten worden roet geestrijk vocht en nicotine
Dit is nog niet alles. Er zullen dan 200% meer
auto's rijden, want iedereen kan dan de brandstof
betalen. De lucht zal zwart zie;n van plezierstraaljagers (dan atoomjagers) met kermende geluiden. Zeilboten zullen het veld moeten ruimen voor
atoororaceboten. Bromfietserl worden vervangen door
Bromhelicopters
Radio wordt vervangen ·door
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wereldt~levisie.
Iedereen zal iedereen kunnen
zien, ~ve'ral , in huiS, bij het werk, in de vacan·"
tie_. Het gaat er- dan maar om hoe we -de knop omdraaien. Zelfs in de slaapkamer is dan geen mens
meer veilig voor blikken van een ander, tenzij deze
omringd is televrije mUren. Ook zal iedereen iedereen kunnen .horen op afstand. D.it zijri zO ei~ snufjes waaraan me_n .nu reeds.. we:rkt. Het wachten .is
nog op die economische revol,uti~. . . . • We krijg~n
dan de volmaakte techniek •••• alias het volmaakte
gekkenhuis. De goede: _God geve .dat die atoomproducenten en professoren, ja, _de_ gehele mensheid
tot bezinning komt, opdat God de mensheid ni~.t
straffe met de radio-~ctivi teitsziekte ....•.

In wezen heeft. de tech~iek ons voqrdeel opgeleverd.
De eleotriciteit, de ~enzinemotor enz. h~t zijn gemakl<elijke .dingen. ·.1e gebruiken ze maar al te graag.
Doch wanneer we zien dat het nergens. meer in obs
land een moment volkom~n stil kan z.ijn, dan is het
duidelijk dat he~ aantal zenuwlijders onnoemlijk groot
gaat .wt'>rden. Wanneer we dan nog weten dat de "smog"
de mensen in de steden "P grote schaal veI'giftigt
en. het daaI' ongezond wonen is, dan kunnen we oprecht verlangen naaI' de tijd dat onze voorouders
nog in de zuivere lucht .-op de vlakt_en woot).den. Dat
is µog maar :een klein voo!'beeld. De gevolgen zijn
belangrijker dan het geno-t dat men van de techniscl;le
vooruitgang heeft •
We kunnen deze vooruitgang toejuichen, niaar het beteke"nt onze ondergang. Inplaats van de hemel komt
de hel op aarde. De mens, losgeslagen van God en
de Verbnndenheid met'de natuur, roept de duivelse
machten op om _hem zelf te vernietigen. Minister
Zijl.Stra noe'mt dit. de "voor.avond v:an een grOte
econorri.ische revolutie'.'. Ik noem dit 11 de vooravond
van de zelfmoord".

)b·~~*-

Tec;:hniek is geen vooruitgang, tenzij men denkt 8.ls
mensen die de hemel op aaI'de verwacht.e_h van een
dergelijke ontplooiing en e~n, zalig nie_ts doen.
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In de omgeving is·- 11 sath.e d9 Lear;, bekend· ais een
boerderij, waar een merkWaa.rdige ges.chi€deilis aan
verbonde·n is. Deze· boerderij waar· eens 9 rtà de
reformatie·j d~· Roomse ·1eer· verkondigd zou Zijri,
waardoor velen_ het Ro·omse geloof in_:: 'Irnsum ~n om-,
geving tróuw bleven" beert volgeqs de ~0Ver1eV;.i_nè; ·
ook de naam deze :11 lee!' 11 te danken.
Op deze boerenplaats zou me;er .dan ·350 jaar lang
het geslacht I-Iaringsma gewoOn·d_ hebben of àe eige..:.
na&r z·ijn geweest~
··
Hier was hèt dat Baron -Claus van Harinxma de schor
ne dochter van boer Aege Aeges ont~oeti~ in de
tijd dat Willem Willems de Oude op Nijdamstra woon'.""
de. Deze Baron werd zo verliefd op de schone
AegesdochteI' dat hij -zijn b8.rönschàp ruilde voor het
boerenbedrijf en de x in zijn naam voor een sg;." . ,
Waar_ de overl\3v9ring ai niet .toe kan leidenJ Laat
àns de geschiedenis even vertellen zoals wij deze
~ant!'offen in 11 Frisia 11 het Grouwster Nieuwsblad
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ZATHE "DE LEAR" TE FLANSUM VERANDERDE VAN EIGE
NAAR

FLANSUM ONDER RAUWERD. De "boerde.rij "De Lear 11 -'~,s;;
a.hig9kocht.-_ door de· te-genwoord'ili;e . bewoner~ de ~e-~,i:
W.-Nijda_m.
Deze boerderij is ongetwijfeld een der ·merkwS:a:rdigste en o:ud.Ste boerdeI'ijen in de -ge~eentë. In het
grijs ·verl~den gebouwd :.:-p· een ·terp,-. omringd 'doàr
brede grachten, wijst veel- erop .dat de. tijd niet
ongemerkt aan haar is voorbij-_ g;egaan. Maar dat de
bouw-- en de mateI'ia.len hecht en solide waren bewi.i. zen ·nog de _gaai'heid van ni.uur bintwerk; terwijl het
oude type· o'uct-..l"ries boerenhuis, niet is verloren
gegaan.
..
..
Geslac~t op g6slàcht heeft honderden jaren lang.op
de hc·eve gehuisvest, De naam -HaI'ingsma vereènzel·Vigde zïch met de grote zware moppen in de dikke
buitenmuren,
Vanwaar die naam Haringsma, eeuwen-

(

- ll? -

lang verbonden aan dé oude zathe ?
Drie à· vierhonderd jaar geleden (een jaar meer of'
minder doet aan de waarheid geen afbreuk) was een
adelijke familj e uit Holland onderweg naar Frie:S"
lands hoofdstad.- Ter hbogte van het dorpje Irnsum
wenste de baron, die de leiding had, de voorraad
hooi voor de paarden·aan te vullen. Claus de twini_:
·tigjarige zoon van de baron, werd de boer opget
stuurd.
~'~,
Hij belandde bij de veehouder Willem Willems, over
de Boarrie, naar Grouw.
Willems kon hem· niet helpen. Hij verwees de adelijke
jonge -man naar Aege Aeges, op:de terp ·te FlansUm,
vriend en naaste buurman Van Willem Willems.
Weldra ga1oppeerde de fraaie witvoethengst, met op

•

i,-_

(

WILLEM WILLEMS DE OUDE KON BARON CLAUS
NIET HELPEN EN VERWEES. DE RUITER NAAR FLANS9M •••

~

zijn rug baron Claus, naar de Zathe van Aege Aeges,
enige honderden meters van de .Rijd- of'. Hereweg af:
het-veld in richting Rauwerd.
DG achtergebleven hoge familie wachtte op_·de weg
het resultaat af, een kwartier, een uur •• -~ ... Maar
wie weerom kwam, baron Claus niet.-: Want bij zijn zoeken naar volk was hij terechtg'èkOmen i_n het vertrekj~ waar de beeldschone 18 jarige docihter·SIJKE
van boer Aege Aeges aan het spinneviiel zat.
Ogenblikkelijk liet Sijke het wiaj.. -~n de :steek.
En Claus vergat zijn. vraag om ho1;i:. Tot de pa van Claus zonder kloppen_ plotseling bin-

nen trad.
nc1aus" zO Sprak de hoogst vèrtoornde baroh 1 "daar
is de deur 0 -•
"Ja pav', antwoordde begrepen de vrijer'l 11 maar ik ga
J.ekker niet 11 •
"We1 alle duivels in deze friese wildernis" harste
de baron los-. "Ik •••.•
In de deur Opening st_ond ineens de -grot'e, brBed geschouderde Aege Aege·s, ruig -als een bee-r, in de
hand nog de dorsvlegel van· zijn werk • 11 Aege Aeges"
stelde hij zich voor, vragende: "~Vat beleef ik hier'i'"
De tot kookhitte gekomen bar~n greep naar het gevest vB.n -zijn' ctegén, en schreeuwde alsof hij jaagde
op wilde zwijnen·: "Piet Claus Diderik J0han 9 ·bar'on
van Harinxma' tot dit en -dat en 'k weet niet watt
Claus en hooi, d_adelijk!"
Aege Aeges knipt·~· ro"~t- zijn rechteroog, klampte beide
zijn grote handen aan de vlegelsteel en_ vroeg; "Ba-ron zei U'i'"
De verblekende baron liet zijn degen haas-·
tig met rust.
Age Aeges slingerde de dorSvlegel door
het "~'pen raam· in de moes"j;.uih.
11c'1aus wat is je bedoeli_ng".
11Hierb.lijven 11 lachte deze.·
"En jij Sijke, wat wil je'i'-"
"Trouwen ·met Claus", bloosde die.
11 Dan is dat beklonken"_, ~telde Aege Aeges
vast.
En t-~t~~e ?nthutsi-e-1b?-·i>O.tl:- .-K-Neem--*de hengst
van Uw Zoon .mee tl=lrug _;·ik. i'àl U -hooi bezorgen bij dè weg. Adju 0 •
Vr,ijer--:C:l:aus bleef. H-ij huwde Sijl:e, 130.oide
zijn baro'nschap voor het vee 1 verwaarloosde de x in zijn naam en werd de stamvader
der Haringsma's.
En nu wonen dan als eigenaren op de be-·
roemde zatn.0, de heer en. mevr. Wie'tse
Nijdam, een verre nazaat van Willem Willems
(d<? Oude), in 1580 getrouwd:met, Niesk
Meijnerts, boer en eigenaar van .Nijdam~t:ra
state aà.fl de weg naar Grouw bij _.;:[Pn·Sum,
. de-zelfde -'die barom .Claus om hooi verwees
-naar Aege Aeges, de vader van Sijke~ Dit
a;J..l_es is bijn.9. te m9oi om waar te zijn. rrog
altijd prijken tussen d0. pannen. op het dak
van de Zathe die haar naam "De Lear 11 waarschijnlijk
ontleend aan de godsdienstoereningen in de schuur
ten tijde der· ge_loofsvervolgingen, -de letters
K.D.H., Klaas Durks Haringsma of zo u wil~ Claus·niderik baron van Harinxmn.
·
Tot zovÈir 11 Frisia". ·Daar de-ze merkwaardige boerderij
nu in het _bezit van een Nijdam -is en de- naam Willem·
Willems de Oude,, hier qok bij te pas kwam, zijn _we eens
nage~aun wat e~:waar -is van de geschiedenis met die
Baron Harinxma en de dochter van Aege Aeges,
De hist:orische reiten zien er wei eVe.n anders ul.t. t
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De boerderij was geen stemgerechtigde sate en dit
is wel vreemd. \fij weten niet wat de reden geweest
is dat _deze plaats geen stemrecht had.
Om~treeks
1590 trouwde een z u s t e r van
WILLEM 1JILLEMS 'DE OUDE ,
ANTJE WILLEMS, met een
zekere IDS CLAESES, boer op Flansum. In 1599
blijk+:. deze !d~ ClaeSe'S overleden 'te ·zijn en is Wil- ~
lem Willems de Oude op- Nijdamstra, voogd_ over de
drie mind·erjarige kindeJ.~efi CLAES IDS, WILLEM IDS
en GERRYT ·IDS. CLAES IDS komt later op de boerderij~
te wonen. Hij is vermoedelijk gehuwd omstr. 1620,
~
dooh zijn hv.welijk is nergens meer te vinden. Uit dit~
huwelijk moeten geboren zijn:
~

i

1. EDE CLAESSENS, tr. 3.4.1660 HILTIE CLAESEN te
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BOLWERK 11 l<:unnen betekenen.

DE BOERDERIJ EN DE BEWONERS,

'~

v• :_

Een andere mogelijkheid is dat een nog vroegere naam~
i 1 LAERD 11 was en dan komen
:.tie op het middeleeuwse
~
LAVlERTH 7 misschien ALAi"IER'rH of ALE'1NERD. Een
of ward 11 was een soort verhoging of' terp. Misschien~
is deze terp genoemd naar de bewoner, een ALE of
:
ALLARD (mogelijk ook nog een andere voornaam). Door~
.
ontbreken van oudere bronnen kunnen we dit niet na ~
11
gaan. Aan Roamske Leare•t behoeven we in geen ge--,~ <-:tvo{f' .0,.
- "'
val te denken !
~
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het in oude tijden een versterking geweest, een
soort Bolwerk. Nu wordt in het middel-neder lands
een bolwerk "Lier" genoemd. In het fries verandert
deze ie nogal eens in een ee, denk aan vlier
=
flear. Zien we het van deze kant dan zou de naam ~
dus

...
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We vinden in het verleden de zathe als "De Leerd"
genoemd en dit wijst nu niet bepaald in de richting I! "ë'I
van de 11 RoamsJ..:e Leareii. De boerderij ligt op een
;
terp, heeft grachten en singels gehad. Mogelijk is ~ ·
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huwelijk van Claes Jacobs wird een dochter SIBBELTJE
geboren. Het 2e huwelijk was kinderloos.
Intussen trachtte Claes Jacobs 11 de Leerd" die door
v.ererving- -in .tallo.ze 'stukken. uiteen gevallen we.sweer t.erug te kopen, meest bij 1/9 en l/lBe parten.
Hij kocht o.a. stukken land van DOUVIB LIEUWES te
Burgwerd, WILLEM SICKES NIJDAM te Bolswarder Nieuwland, zijn zuster LYSBETH JACOBS, die gehuwd was met
LIEUWE HOMMES te Menaldum, RIENK DIRKS, ·DO UWE JACOBS (broer) te L~ngerhouw~ CLAÈS PIETERS te Rauwerd 1
IJBELTJE PIETERS 1 wed. BAUKE TIERDS, IJS BRANDT IE

PIETERS gehuwd met. SYBREN RIEN..l(S te Rauwerd i ANTIE
HARINGS, vrouw van ANNE DAV IDS t'Jt Pietersburum,
WILLEHS~ TRIJN~IE HARINGS, wed. van DOUWE TAEKES te Burgwerd,
2. IBELTJE CLAESES, tr. a. 30.11,1663 SICKE
DURK HARINGS te Winsum, HENDRIK JANS en YTTIE TJES-(
NIJDAM van Al(k:rum, kleinzoon van Vfillem
SES· te Goutum en DOUi·'fE TJESSES te Irnsum.
cie Oude;
Friens, zuster van Sibbeltie Claeses, de vrouw
van Id sart Willems Nijdam;

3. JACOB

CLAESES, tr. 7.6.1671 SIBBELTIE DOUWES

van Roordahuizum, dr. vari Douwe Lieuwes aldaar.
Douwe_ I,.ieuwes was Rooms-Katholiek en wellicht
is Jacob Claeses bij dit huv1elijk ook overgegaan
nsar het Roomse geloof. Jacob Claeses was mede--~
eigenaar van "de Leerdn.

SIBBELTIE CLAESES trouwde R,K, 11.4.1720 te Irnsum

met U~BE DURKS, huisman aldaar, zeer waarschijnlijk
een zoon van DURK Ht-,RINGS eerder .ger..;emd,- dus een
familielid.
Uit dit huwelijk wer.den een zonn DIRK
::if THEODIRUS en eon docht("!I' geboi•en

Deze DIRK ULBES volgde tuS!sen 1748_ en 1758 Claes
Uit .h.:it huwelijk van Jacob Claesen en Sibbel Dr-uwes
Jacobs op als boer op.de Leerd. HU trouwde op 21.
werde;1 ~ voorzover bekend, drie: l(inderen geboren.,
= 1.1759 prot. te Rauwerd al.S DIRK ULBES H.4.RINGSf11A~
Zij worden gen'Jemd in het authorisatieboek J .1 van
huisman te Rauwerd, met TRIJNTJE ACES DE LA ROOS
Raur1erde·rhem 23.11.1693. t.w. Lysbeth 21 j., DoUwe
van Poppingétwier. Hier treffen we dus voor het
20 j., en Claes 17j, CLAES blijft op ''de Lear 11
eerst de namen HARINGStiA en AGE in het familie··
wonen en trouv1t op 30.11.1698 met :t:ELCKE BROERS - verband aan ?
Haringsma, zowel als Age Ages zijn
van Vlirdum. Zij stierf in 1712, waarop hij 26.9.1713
nu beiden wel verklaard 1 Zij leren cns echter dat
huwde met TRIJNTJE ALBERTS YPMA van i\llenaldum, In
de overlevering nog zeer jong is en ontstaan in de
de laatste huwel~jksacte wordt vermeld n CLAES JA19e eeuw, want bij de kinderen nf kleinkinderen van
80BS i huij.sMan r: p DE LEERD te Rauwerd. Uit het le
Dirk Ulbes zal deze legende niet ontstaan zijn ! .
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Uit .dit huwelijk werd een zoon KLAAS geboren in
1769. DIRK ULBES. Stierf vóór 1784 9 want in dat
j,aar heI,'t.t'ouwde TRIJNTJE AGES DE LA ROOS met FRANS
KLAZES, die zich in 1811 i 1 VAN DE LEAR 11 noemde. Hij
hertrouwde na het ·overlijden van Trijntje op 2~2.
1817 met LOLKJE RUURDS JONGEMA 1 dr. van Ruurd Sybrens Jorigema en Getje · Hoites te Irnsum. Uit deze
huweljjksacte blijkt dat Frans Klazes te Wytgaard
geboren was.
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XL VI I
Familieberiohten uit het adve!'tentiearchier
van de Nijdams~r.9. Sti~'?h ting ~
------·---------·~---·-------·-

------ --

---~

-·-·-- ----·--.

Ondertrouwd:
B. E. N IJ D A M ; Sondel, en
G. D. K L A S E M A 1 Drachten.
April 1897.
Eenig~te en algemeene kennisgeving,

~ i

FRANS KLAZES was boer op 11 de Leerd 11 vanaf 1784 tot
1€}22. Toen kwam 11 Baron Claus·Diderik 11 ofwel
•
KLAAS DIRKS HARINGSMA op de boerderij te wonen, die ~
]
ifimiddels getrouwd was aan GERBRIG HENDRIKS, Hij
l~nrimmmnn®.mU1:rrmllirmmrrmmmramm.mil1lill1lifUITITJfJ1JU1fIIl1lllffiff1!lllIDJllID111Jlilimrrm1nmm~
was toen zelf met Willem Feikes t Pier en Akke GerLeeuwarden, 18 April 1897. H7cten overleed
bens Douwma eigenaar van de plaats,
Lang heeft
~ fJ .te Irnsum, na eene korte, h.evige ongesteldh'ij niet op de Leerd ge'.boe!'d·, want in 1838 is zijn
~,-·
.~ heid, mijn geliefde Echtgen'oot en mijner eeni- _.-:_
zoon DIRK KLAZES HARINGSf,,;A er al boer. In 1858
~ - ge Dochter zorgvolle Vader
JACOB R. NIJDA!Vl~ __--;
was dit zijn weduwe.
_;_;. ·.-~ Keurmeester> der Botervaten ~p den leeftijd.
~-=.~·!-·
rn:het kort krijgen we dus de volgende bewoners en .•
van bijna 50 jaren.
med-e-eigenaar:s van 11 de Leerd 11 •
~Wed. J .R. NIJDAM-JANSSEN
_
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159'0~ Ids 'c·laeses en Antje Willems (Nijd.am).
1620 Ong.: Çlaes Ids:
..1671-~ Jacop Claesen en Sibbeltje Douwes
.:.6,98! Claes Jacobs.
175.8~ Dirk Ulbes Haringsma.1784; Frans Klazes van 'der_ Leer.
182·2.g -KLAAS DIRKS HARINGSMA (baron Claus ? )
18?"18: ·. Dl..rl( Klazes Haringsma.

Dfi.t de b.oerderij drie eeuwen in het bezit van de
fam. -Haringsma is geweest~ kan juist gencem.d ·wor-·
dent wanneer we rekening houden met een opvolging
ir vrouwelijke 1-l.in.

~

T.NIJDAM.

·.

· ·Vol.strekt eenige kennisgeving.
.::1
§ - Verzoeke van l'ouwbeklag verschoond te blijven. ,§i
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. 1JIII1IlllI!l1!1ITmmmnTif!JlWJillllJJiiIIJIJ.iliiWm\l!Eill!liillJTUllilllt!illiDm:tllliJJ11IllJIDll.iilliITriiLJ~UillWfilüili~
Den -16e Mei hopen on~e geliefde Ouders
j·

~

l_:

l
':j·--·

1,,

Het ·me·::st. belangI'ijk resultaat van dit onderzoek
is echter wel~ dat,· in de jaren va,n Baron ·Claus,
0r geen 1~ge Ages op Flansum wobildq ,. maar een zuster van '.'JILLEM ~VILLEMS. DE OUDE,. waardoor dezei"
boerderij voor Wytse Nijdain een and,ere betekenis
krijgt. · Ook te weten dat omstr. 1700 er nog Nijdams w&..ren die. eigendommen in 11 de Leerd-.11 hadden,
maken de ·k~mst van een Nijdam als Gigenaar in 1954
t.oc}:i wel tot een bijzonder feit.
Zonder dat Wytso
hot v1ist kwam de boerde!'ij daarmede weer in. handen
van het'Zelfde geslac'"t1t dat oók 350 jaar geleden
medezeggenschap op 11 de Leerd'.' had :
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H.C.NIJDA~·'

j

T.J.TuJUSC!i.

.

Wolvega, 15 .!\'lei 1897.
Algeme9ne k,ennisgevi~g.
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DE FAMILIE,
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We hopen dat Nytse Nijdarn nu _o_ok. weer: de oude· naám
"De Leerd 11 zal herstellen en dat liet fabeltje over
~
Baron Cl.aus nu niet meer· voor waarheid zal worden
f
verteld, lJ.oewel het zonder enige twijfel een schone
legende was ····-·•
W.Tsj.Vleer.
00000000000000000000

_J

'Pzn. en

Heden overleed, na eene ziekte van twee
~ da~ei1.1 s7JTZE· S. NIJDAM, in den ouderdom van
: ; '""' ruim 68 Jaren.
~
Akkrum, 12 Jt:ni 1897.

f

i

Kinder>en~

Geboren RUURDTJE, Dochter van

~ ,
~ 1

j

D R 0 0 G .S !\~ A

~]
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j

èohtvereeniging te gedenken,

Cubaard, Mei 1897.
Hurtne d&nkbare

1,·

N IJ D A !.\

!C

Heden verblijdde ons d.8 Heere door de voor
spoedige geboorte van een welgeschapen
ZOON.
H, NIJDAr.1
A.NIJDAM-ANEMA,

Haastrecht, 8 Oot. l897.

11----------·------·.····--·---·-- ····-----

. I ~~~~b_::~:;e~

-~,-·

l1

Juni 1898, Heden werd ons een
P.W.NIJDAM
E.T.KUIPER,

~ ~---·------- -·---·-----.,-.-----·--·~---·

--·-·· -----·---·-

!

-· 120 ·--· --·---· ---··--~--··-·· --·---·-"·-·~- -- _______ ...,,___ _
op Zondag 7 ~.lei a.s. hopen onze Ouders
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Heden overleed, 1n den ouderdom van 81 Jaren) =

\"'! IJ B E

·onze geliefde Moeder 7 Behuwd- en Grootmoeder
HILTJE VAN
NIJ.DAM.

DER

J

VLIET, Weduwe van ROEI:.OF

Leeuwarden, 2 April 1908.
Uit aller
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H 0 I T S MA

hunne 25-jar~ge eohtvereeriiging te gedenken.
Cornjum, Mei 1899.
Hunne kinderen.

naam~

.1

G.NIJDAM Rzn.

25-jarige echtvereeniging van
Algemeene kennis~eving.
K. P. N IJ D A M en
&1:1n11111,lll111!11lTIUJJl!!llll1IlfiL!l!II!!lID1lillJUillll.!IIJ.llilll1lilID111Dlllllilllllllll111llll!IITnIDJEIDIErunJ!llli![!lll!Jl!lll!Jl!JIIJ!j!i~·
A. O. V E E N B A A S ,
Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Oom en
Akkrum, 8 Mei 1899.
Tante
!
- - - - - - - - - - -·-·--------··----------IJ. B.· N IJ D A fi'l en
~

50-JARIGE

T" A. S C H U R I N G A
te Cubaard den 27 sten April e.k. hunne
jarige echtvereeniging te gedenl{en.
Lollum, April 1898

EGHTVEREENIGING VAN
A. P. N IJ D A M en
T, R. ALGE R A

Waaxens (Hennaarderadeel) i 8 Mei 1899.

0,BRUNE

i

P.VAN DIJK

!

J.VAN DIJK

::r:::~:;,:~:i'.;~~~~1~::~;;~;;;_ i1~1-1~111011mm1n,mo111I;:rr~;~:~hww•1Q~mm·~'11
!

rige echtvereeniging, den 16 Mei 1898.

Moesten we den 28 September j .1. onzen geliefi~ den Vo.der BINDERT K,NIJDAM 3 oud 74 jaren, ons
~-door_ .den dood zie_n flntvallen,_~.heden middag nam

SIJBREN W. NIJDAM
ANNA J·. BOTTEMA

.Mede uit naam der- Kinderen.
------··-----·---~·----

-~
. ·.', . ---cetrouwd_~,/

Î

1

~.!~

de. Hee.re va.n ons. w.eg. onz_e ..
g el. 1.efde M o e d e r§~
. ·l
ANTJE DROOCSMA.
§
in den_. ouderdom vun bijna 78, je.ren.
~:

1

Cubaard, 19 october 1899. ·.
.
.

J. =1-'.'

T.P.NIJDAM en.
di' e

G._G.SIENE~.Qh.,

~.
=· · Hunne liefh. Dochter....
. en Behuwdzoon,

mede namens hunnen wederz~dsche Familie 1
t:iun hartelijken dank betuigen voor de vele .blijken van belangstelling, vóór ·en bij hun hu,;elijk onde.rvonden.
· •
Grouw, 18 Mei 1898. •

~

:::

VB. van der ZEE-NTJDAM
J • A •Van der ZEE·

o:: • onzen waarden Oom, IJ.DE K. NIJDAM te L•·llum~
".
-t . voor de onder:steuning Onzen geliefde Ouders
r--V-e-ertigjU~i~-~--~;~tvereenigin·g van~~---~--~ in den laatsten ~ijd verleend.
JAN JOCHEMS NJJDAM.
}llIJl!IIDIII!lîJ1lifil!ITilliIT!IlID1!IT!Ollrnn;mmui1J)jJTI_r1i
'i'Pi' ,- . "\ n
·en ATJE :DE· ·VRIES.
Geboren~
Broek onder Al<:l~erwoude i 26 .Mei i898.
·
s I E BE RGJ E
Uit aller iiaam,
Dochter va.n WILLEM T. VLEER en KLAARTJE

I

L. J. KAS.

Algemeene kennisgeving.
1_ 1 111
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Heden overleed ons innig gel_iefd dochtertje
WIETSKE, in den ouderdom van één jaar en
i3 ruim vijf maanden
G,K.JANSMA,.,

M.G.NIJDAB
Joure, 11 Augustus 1898
Ali?;emeene kennisgeving.
Bevallen van eene DOCHTER
Grouw, 1 Februari 1899.

G. NIJDAM-SINNEMA.

11,
I"~-I;_
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JONGSIM.

Grouw, 4 ö~\.ober 1899
A:)..gemeene _ken·nisgeving.

11
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