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WAAROM u N 0 G N IET ? 

Wij hebben gemeend alle familieleden nog eens kennis te moeten laten maken 
met onze vereniging en ons blad. Te veel komt het nog vooi: dat famili.eleden geeri 
lid van de vereniging zijn, en zèlfs nog erger: riiet weten wat onze vereniging 
inhoudt. Daaro:.n wcnà.en we ons nu met deze Nijdamstra-'rynge tot de familieleden. 

Er zijn ook fomil.i.elea_en, die- wel lid zijn, doch geen lezer van ons blad., Re
den hiervan is veelal clat men ons blad niet groot_ genoeg en niet mooi genoeg 
vihdt, want een :'..llust:ratie of magezine geven meer waàr voor het gelcl-. Dat:··,vij 
niet meer konden bi.ecL:m, is geen onwil van nns, maar onmacht, daar wij slechts 
over weinig raid.delen .beschikken om van ons orgaan een 11 elk wat wils" te maken. 

Met Uw slielÎll echtm.· wc-rkt U zelf mede om orgaan en vereniging groter te doen 
worden en er van_ ·i;e maken wat U wel wenst. Zonder Uw stelm zullen w_e ·echter nimmer 
~rnt gewenste_ ueil km-1:-rnn bereiken.· Toch is er reed.s veel verandercl in de vier 
jaren dat de :;,.ereniging best_aat. Onze organisatie __ is hechter geworclen, onze moge
lijkheden groter, dan;c_- zij de honderden leden die toetrac1en, Wat zouclen we niet· 
kunnen bieden, v1arn1e_or de honderden, d.i·e nu nog "langs cle lijn staan", d.ao.dwerke-
lijk meededen aan de strijd, van Nijdamstra. -

Er zijn Nijd.ani' s die afzijdig blijv:,en staan, omdat in ons blad nu juist niet over 
hun ·voorgeslacht iets bijzonders ver_teld word. t er1 wel· over andere -Nijdam--voorvaderen. 
Bedenkt echter, cle.t wij niet alles. tegelijk kunnen doen en alle onderzoekingen pas 
_µa veèl tijcL werkelijk resultaat opleveren. Ook deze familieleden zullen vroeg of 
laat nieuws aE\ntreffen dat ook hen rechtstreeks interesseert, omdat het gaat over 

·:·het eig·en. voo::r;eslac:trt;. 

Er zijn Niouylllam 's d.ie menen dat zij er niet bij horen:;· ·omdat zij geen Nijdam zijn 
en er zijn Vleer' on, ei.ie menen dat er een eigen far.i:l.lievereniging Vleer zou moeten· 
komen, doch zij beseffen niet, dat slechts gezamenlijk met de NijdaJ!l 's iets tot stand 
lcan l:o.m8r1 en· Ger.:. -\r~renigi.n,1 ·1,r1eer evenmin __ b.estaansr.ecl1.t zou hebben als een Vf?r.eni~ 
ging van Nisuwd-i;m 's. Ook zij behoren bij .ons en juist in c1it nummer beginnen we aan 
de geschieclenLi van. het Oldeboornster Nijdam-Nieuivclam.:.Vleer geslacht ••• 0

• 

Dan zijn or onze Wy:aia leden (wij bea.oelen hierrnea.e ook cle Wynja 1s etc.). Zij 
staan misschien nog i.-rJl wat vreemd tegenover onze vereµiging en kunnen zich nu niet 
direct een füjclai;1 voe::.e'1. Dat :Ls ook niet nodig, want evenals de NHrnwdam 's en 

__ .:..Ui 
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Vleer 'en een eenheid·. zijn en· trouwens ook de verschillende Nijda:rn-staken eenheden 
vormen in de grote familievereniging, zo zullen ook de Wynia•s een eenheid in de 
vereniging zijn en zullen o.ok zij telkens in ons blad een artikel. vinden dat spèci-: 
aal voor hen best·emcl is. I.n· onze v.e'réniging zullen ook zij bestuursze-l;els , dienen 
in te nemen naast de Nijdam •s en· ivaar '·Zij in de meerderheid zijn, dienen ook zij een 
afdeling te besturen, · 

-· ; 

Niet door verdeeld:b:èid, doch door eendracht zullen we sterk kunnen wora.en 
en zullen,.we van de vereniging en ons orgaan kunnen maken wat er van gewenst 
wordt, Doch d.an mag ook niemand. achterblijven.· Ook U niet, die nog geen lid bent 
U hoort b.ij.()ns, want U bent verbonden met ons door Uw voorouders, Zoals U Uw 
kinder·en niet zult vergeten en Uw kinderen U niet zullen vergeten, zo moogt U Uw 
vooroude±s niet ·vergeten, wan.t zij gaven aan u het leven en de eigenschappen die 
U thans bij U draagt. Onze vereniging is op de basis van familiezin en ioi!ite:'- t 
jegens ?nze voorouders gegrondvest en· dankt hieraan haa'J:' bestaan. 

Waarom bleef U dan nog. achter ? Financi1lle moeilijkheden kunnen het niet zijn, 
want van de aanvang af l-iebben wij als maatstaf .genomen dat om financi1lle redenen 
ieder moet kunnen toetreden en nièmand hierom als lid en lezer moch·t bedanken. 
Mochten dit werkelijk de onoverkomelijke bezwaren zijn, wendt U zich dan tot de voor
zi tteJ~. Wij zijn immers een FAMILIEVERENIGING en willen de frunilieband versterken 
en daarnaast ook de belangen van ons geslacht behartigen. Hoe wij dit laa·bste den
ken te doen, zullen we in de koinende nummers van de "Tynge" nog wel eens over · 
schrijven. Er zijn plannen genoeg, maar de midd:e1en ontbreken nog en daarom moeten 
wij eers~ sterker worden. Daarom verwachten wij ook u. Schrijf even naar .'ilin van de 
adressen in de kop van ons blad vermeld r en U ·bent opgenomen in de F.AlWILIEGElti!EEN
SCHAP, waarin U krachtens Uw geboorte thuis hoort ! ! ! ! ! 

Het Bestuur. 

ooqoo~ooooooo6~oooo 

FIN ANC IÈE l ,. JAARVERSLAG l 9 5 2 . 

Saldo "" ... """" ..•.. /.103.90 
Nogekomen 1951 ...... "" .. / •. 5.50 [, 159.40. 
Contributies ... -.•........... ,., ...... , ..... ; ... , .. ,j. 277 .50. 
No:::i te ont~angen contributies .. .... " .. "" ...... "/. 2 .50. 
Abonnementsgelden .. .......... '. ....... ,, .......... . f. S58,-
N03 "te ontvangen abonnementsgelden .. ............... /. 12.-

VrUwilliBe büdr03en." .. "" ... "."" ... " .. " . . ".f; 104.-

Totaal. ........ " .•. " ......... ", ..........•..... • f .1413.40. 

Sneek; 1 Januari 1953, 

Uitgave N!jdamstra Tynge, stamboon-uitgave en 
genealcgiach onderzoek._ ........................... . f. 855,-

Nq:J te betalen idem".".""""."." .. : •• "." • ./. 15.
Mededelirgenblad 1952 .. ".". """ ••••. "" . . ·"."f. 16.-
Gratis abonnGmenten .. .................. " " .... .; .. . f. 15 .-· 
Reis ei1 verbl:jjfkostet'l" .. " .... " ...... ..... " .. ; .. /. 122.63 . . -. 
Drukwerken .......... ;;, ......... · ................. -.. . f. 70.75. 
Porto-kosten . ..................... , ................ . J. 34 .86. 

Vergaderkosten ...................... •: ............. . f. 55 .~ 
BijZondere uitgaven (o.a. Nüdamstra-dag) •.••.•..•.• ,f. 177.86. 

Saldo over 1952" . "" .•.. ", ""."" ... -•.. " ""j. 51..:iO 

Totaal." .. " ..•.•. " •... " .. """ .•......•••••. "!'. l4l3AO 

C.van der Schoot, Pennirgmeaster, 

Uit boven~iaande overzicht blijkt, dat We ei:- firtancië"el niet ·op vooruitgegaan Z!jn, c!oordat aal'.1 de dit jaar. gehoude_n familiedag 

te Paterswolde no;::ial wat geld bfuelegd 'moest worden. Ook de reis- en verblljfkpsten z-tjn dit jaar hcger gekanen dan bi;groot was, 

wat in verband staat met het vele genealc9isc~ werk, dat dit jaar verricht moest worden. 
Tevens vindt u no;::i-enkele postjes van. neg riiet ontvangen contributies en abonnementsgelden. Hierover wordt echter t1cg gecorres

pondeerd én heb ik gerede hoop dat deze l;>innen afz.ienbare ttJC! binnenkernen, ;zodat dan dit jaar sluit met een voordeljg saldo 

van f 51.30. . C.van der Schoot.. 

( 
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11Waar anrirgd door groene greiden op de .vruchtb 1re Friee:e. gro!fl1;L .i::.·_; 11 .- Nl:Jdamstra-State in volle 

voorjaarspracht.'· ,_-:;·; r·::;,.1r 

'BC:GROTING 

Contributies j •••••••••••••• • •••••••• • j •••••••• • j, 35b .-
Vrt)willige b.!)dt"agein ...•. , •. l.; •••.. il 1.,."., .. /; 100.-

Totaal ... '.""" .. """"""""""""" .... "/. 45Ö.-

1 9 5 3 

Verbeterde l.lii:;voerirg:,Nijdamstra-Tynge., .•...•.• . f. 60,

Mededelingeblad-- •... , ",, L •. 1 •••• 1 •• 1. • .•.•.. ,f; 20.-

D1"'1Jk11te··ken •••••.•••....•.•••....••• i .. ~. · ...•.• ,f ,· 75.-

Reis- en verbl!ifkOsten. , ........... • ....... --~ .' . . J. 100"-
Por-l(okosten . ; •...•.••••••••••••..•••••.•••••••• • f, 35 .• -

Verg_aderkosten .............. , ... , ...... , .. , . , •• J. 50 .. -

BtjZondere uitgaven en diversen... . .. , , • , , f, 110.-

Totnal "" "" .. " "." "".""""""."" .f. 450.-

A 0 M I N I S T R A T I E F 0 V E R Z I C H T • 

Het ledental steeg in. 1952 van -de nr. 2~ tab 339, In werkel.flk-

heid . eeJ'l .. -Vooi'uitgarg van 257 op 278 lec;len. Het .;i.antal 

abonné's kwam van 150 op 142. Het familiearchi.ef boekte vele 

nieuwe aanwinsten. Er werden 24 dagen aan genealagi~çh onder-·· 

zoek besteed. Behalve de door de Heer T .G .NNJjtjam ger-,eg~streer-
de grafzerken werd~n er geen_ andere zerken OF9~ek.en_d. 

Er verschenen 88 F89. Van de Ntdamstra Tyrge ( 1951 ·53 ) . Ver 

der verschenen de stambocrnuitgave, gen. 4 en 5. Behalve het 

betaalde genealagj.sch onderzoek werd er ook neg voor org. fol20.
gratis onderzoe~ verricht. Gratis lcgies werden verstrekt door 

de fam. de Jorg te Huizum; T;Nt)dam en H.N~dam te Leeuwarden .en 

H.N:!jdam, Gi"ate/-nastraat, Groningen. 
~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~-___L._ 

C 0 R R E S P 0, N D E. N T I E . 

Mevr.H.v.Brug-Wynj~ te Woudserid, Mevr.E.P,NJjdam tè Dantumawoud~ 
ei-i do 1-ber P .H,Ntjdam te Gorkum deden ons vele geneal~_ische ge- i 
ge_vens toekomen, waarvoor onze hartel:!jke dank, I· 

Het bestuur. J 

IN DE KCMB'lOE NIJDAMSfRA··TYNJE 's worden geplaate> artikelen 
over: CfüSTAAN EN BETEKCNIS VAN VCJIR- B'l GESU.CHfSNAMEN • 

BLIK IN DE TOEl<Cl'IST. 
EEN REIS 'NAAR PARIJS. 

GESPREKKB'l MET F/>MIL!ELEDEN. (met foto's) 
GEESTELIJK LEVEN VAN ONS VOORGESLACl:lf etc. etc. etc" 
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N I E U W E L E 0 EN 

DE NALATENSCHAP VAN BO'.I!E:.lDZES NIJD.All, 
(1658-1717) 

(vervolg van iiag, 15) • · · 

340. E.J .\1ynia, Huize "Wesierflier", ERMELO. 1 Een houwelijx contract ;in dato den 25 No-
341. ~ej.C.E.Wyriia, Nieuwe Doelestraat 15, AMSTERDAM. j vember 1715 tusschen wijl: 'lîoote Id.Zes 
342. Joh. Wyn1a, e,.o, Postbox J04, Nat.Handelsbank, HINGKOO. j met sijn laetste vrouw Trijn· Jaspers bij he~ 
343, Nevr.G.Feei1S:tra--Wyn1a, ·Achtèr landbuurt 10, LEELWARDFN, i a8ngaan van l1un rec'ipr0_qu'.·i3 o:pgerechtG 
344. vl.Feenstra, Achter Landbuurt 10, LEEl!dARDEN. ! Een ontwerp van een Testament door w. 
345. B.Feenritra_, Achter Landbuurt 10, LEELJt/1\RDEN. ~ Boof;e Idz es met sijn eigen ·h.at.l.c1 t ge_s chr. 
346. Mevr.J.'de Jo'9-'ilynia, Ypeysi'9el 8, RIJPERKERK. 1 waerui t geblijkt dat hij sijn vr, Trijntie 
347. M.J.vlynià, "'Toutenburg", •19, RIJPERKERK. ·1 Jaspers gedurende haer leven langh te ge-
340. /\,i'1,~Jien1a, -Hotel 11de· \.Jildeman11

, _LËM>1ER. ~ :6.ieten heeft gel·egat-eert 's jaal:-lij.X: _ses-
349. M.P.vlienia, 43, blJ de BrLg, FOLLEGA. j tigh ggls off vier en tachtigh (alJ.e 
350. L.H.l~ynia Fz., Van Musschenbroekstraat 87, UTRECHf · j vierendeels een èn twintigh, hetwelke bij 
351. Mej.J.Wynia, 22, Klooster LIDLL}I, 1 de gesamentlijke Erfgenaan1en vrijwilligh is 
352. Mevr,H.80Unia-Wynia, 1B5, SCHARtii:=:GOUTLM. 1 gea·ccepte·ert en a8.i1{;eno1nen oti1 aan haar 
353. D.Tj.Wyn1u, rrsm1h1a-·state11 , ·23, w~V\XENS. ~alle vierendeels jaare·n uit· ··te keeren de 
354. Mevr.M.Andrae-Nijdain, F8zantenwEg 119, ARNHEM-OOST· f somma van eer1 e11 .twintigh bai-gls o 

355. Os .L .M .1.-~yn'iB, Geref. Predikant, ZEVENHOVEN-: , 

.~; :s .. ri. ev. en .. een .. s .. P .. · r,ofij·t· e.l. i ... n .. s .. t. r1:1:!1·.·.,1~nten, 356. Mevr .J .I.Jplla4·Jyn'ia, H.lizurner laan 10, LEE!Jt.IARDEN · -: _ • _ 

357. Jac. Vlynia, 32, Gfül. ' . l Nr. 1. Eene Obligatie iYl ·a.ato áe 1 Sept, 
358. L.Wynia(:32, GALW. ~ l714 ter soma van een 'duljsent Vijff hon~ 
359. Mevr.P..Kuiper-Wynia, Zwartewog 8, KOUDLM. ~ dert car,gl. capitael, leggende tot laste 
360. U.ltlynia, Arts, Corn.Jolstraat 107, SCHEVENINGEN. ~van de IIoo Eclel~IIJ."'8Q Gl"ietma11 Io Frans 
361. J.P.lhnia, 47, FOLLEGA. l r. r. van Eijsinga tot Rauwert à vier per 
362. Mevr.M,Pasman-\•lynja, Gevers OeiJnootw. 113e,SCHEV8'INGEN. l cento van le Sept, 1715 daar op te goede 
363. J.l•ynia, ,\cademiostraat 10, FRANEKER. l dus capt. f,1500. Intr. voor drie jaaren 
364.·F;Vlynia, 25, OOSTÈF;END. j tot f ,180. -
365. R.Wynia, BinnendiJk 11, RIJFERKERI<. l Nr. 2, Een Oblie in dato den. 19e April 
366. Movr.J,vlynia-Kuperus, BinnedJjk 11, RIJFERKERK.. ~ 1692 ter somma van Vijff honde2·t gol t gls. 
367. Maj.T.~lynia, Binn0ndiJk Il, RIJCERKERK. j capitael. leggende tot laste van de Bijsit-
368. Mej.T .Wynia, Binnend!J< 11, RIJPERV.ËRK. j ter p, Sijbrens Heringa, tegens vier per 
369. M,ej,L.Wynia, BinnendiJk 11, RIJPERKERK. l cento, sedert den 19e April 1713 op te 
370. H:wynja, Duinwog 146, ÖÉN HELDER. j goede dus aan f,500. - Inr, voor vijff en 
371. M.Nljda~, Hoofdstraat A 274, BORGER. leen halff jaar f.154, -
372. F.Wynia, Rams:.ra<:it 31b, LEEUJARDEN. ~ Nr.3. Een Obligatie in dato den 20· Octo-
373. s.J.Wynia, WildinKolaan 7, WONS. !ter 1702 ter somma van Jluijsent aar.guldens 
374. Mevr.J.van Netten-\iynia, Scfutti'9 311, HEEG. j capit. leggende ter laste van de Secr. 
375. Mevr.R.van Florest01n-Wyn1a, Oo1str. 2llb, ·ECHTELD. ~D.Haringa à vier per cento sedert den 20 
376. Th.l~ynia, van der Naerstraat 140, DEN-fV\1\G · ~ Oot,. 1713 daar op te goec1e dus Capitael 
377. Mej .0 .Wynia, van der Neerstraat 140, 084-Hi\AG • ~ f 

0 
1OOO

9 

378. J.NiJdam, l(leiJenburg 15, LEELM1\RD8'. 1Nr.4, Een handt schrift 
379. VI.Barns, Karol Fabr'iciusstraat 24, LEEl.JHARDEN. gin dato den 10 August.i 
300. Mevr.1"Jilderda-Efdee, ·Zuidvliet 256, LEEl!il/,RDB'J • . j drië hondert oar.gls. 
381 . Mevr.l\.Niidam-van Tuin8n, Coornhertstraat 12, LEELWARDEN.~ . t n rs dato 

::J § in res va voo • 

op dcselve geldende 
1711 ter somma van 
C1;!p:Ltael, met de 
daarop te go19de · duu 

tCapit.l, f,)OO.-
Het was niet mo;Jelljk cm alle leden· ::x:irs.oon .. lajk welkom te ~ 1'Tr" 5" Een Obligatie op Jhr. Vfiglius d Ie 
hc>ten. d:.b; en Cioun w.Q ciiJ. ""'1:.f dv.'=e pla8t.s.'. Het verhe1..9t ~ Duco Sabines ab Aytta .te sainen, in dato 
ons dat in één maand t.JJds niet minder.dan 46" nieuwe leden ~den 7 Febr-.. 1711 ter sonnna va11 ses. ·hondert 
geboekt konden worden. lt!.lj heten a116 led?_n hartel!jk welkom i car.guldens capi tael à seven per jaar toe 
on hopen dat ztj vele Jaren met genoegen deel zullen uitma-- ~van deze 7 Febr. 1713 da·araf te reste' dus 
kon van or.zo familievereniging l Het Bestuur . i capitael f • 600. -

00000000000oooooooooooo0ooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooo~ 
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Nr, 6. Een obligatie op Fedd.e Wig les cum g9oooooooooooooonnooooooooooooonooooo0Qn 

uxore in dato den 9 Junij 1690 ter somma 8 o N z E ERE LIJ s T l 9 s 3 • § 
van een hondert. gal tgls. capi tael á .g 8' 
vier :per ce11to Van den 9e Junij 1712 8 Aan .vr.J-jwillige IJBdragen voor 1953 kwamen reeds b1nnen: g 
daar de reste clus capi tael aan :f, 140, - 8 8 
Nr 7 Een obl1' gat1' e o J 11 1 · O Albert Niidam, Hoorn .... " ..... " •..••..•.. .•• J •. 1.50 'O 

ux;r~ in clato den 11 ~et~ 1~14
1

~~;e:o~U:: g J.S.N!jda~, Teerns ..... " •. " .•. "".""". f. 1.50 § 
VWl een ho11.clert. cai'"'.gls" capi-t.ael, niet g G.H.N!Jdam; Oranjewoud" . ........... "." .••• f. 3.- 8 
de int:ees van voo·S"'Sci dt;tto dus capit. fo 8 Jac,Vleer, Deventer"" .. " ....... · ..•.•....•. f. 2.- 8 
lOO ,, .- 8 Mej.!< .~reese, /\rnhem " ....•...••.•.• · .••.•.• • f. o.sq 8 
!Tro8 •. Een Obligatie 'ou cle Hr. Ad.vocaat 8 H.Tj.N!jdam, Espel"" .• """""."".""./. 1,- 8 
P•h: Petr(')US in clato ~len 7 Dec, 1715 ter 8 H.N!jdam, Leeuwarden.""." .• """"".""./. 1.- 8 
somma v·an vier l~Ollclert car.gls. capitolo g Mevr.C~Kiestra-Nijdam,.leeuwar.den .•...•.....•. J. 2;- g 
met de intres te~'e11s vier percento van g P.x"van den Bosch, Lerrmer .".-, .•. " .• ~" ...• /. 1 • ..,,.- g 
den 7 Dec" 1716 daarop te goede dus Capt.8 Mevr.A.Dikkerboan-Nudam, Oudehaske""."" • ./. 3.- 8 
f.400" ·- Jntr. voor een jaar f.16.- 8 A. Vleer, Sneok . . "".""".","" .. """!. 0.50 8 
.LJr"9 0 J~en Obli.g;atie Oi) J;l.n Joöhems c"ul; g Mevr.E.Nijaam-de Hook, S.cheveningen ... ""."./. 2.50 8 
fo. dato de 17 May J.682 .daa::-op b.ekcmen 8 N.N. te N.N. "" .. "."."".",",_ " ...• J. 3.-• g: 

~ ' cessie -'Tal1 .All.lee Koefoet i11 dato den 24 g Mov1~.E.P,Nijdam, DantLJmal'loUde ...•...•... "" •• "/. 2.- 8 
Sept" 1701 toi.., sorn1n0 van ·vier hàr1dert g MeJ.M,Eekma, l\J.melo .•...... " •..••.•......•.. f. 2.-· 8 
·1rijftigb gloa capit"l_c a Vjjff' per Cento 8 Mevr-E.L:.C,Pfae1tzèr-.Jélri5son, Hilversum"" f. 3.-_. 8 
l i" ''1d l 't 1 f 450 0 Mej .L.Bouchhenos, Amstor:Jam"" ".".""." f. 0.50 0 -· gge. e c us oapi • , • , - o o 
l\f:r~ ,.1.Jo_ ~811. Ob.1.igátie op deselve Ecl1tel" g . Dr.F.E.Nijdam, \1Ja9enitigen .. "" ...• ".""". f. 3.- g 
in dato d.en .. _31 ï~~aart 1704 ter somma van g C.J.N!jdam, /1msterdam." ..•• "" •. ".""" •• f. 1.- g 
<i.rie .1'~.011dt{.c't V~jfi;i.gl1 car ~ gl ,'3 ~ capit" 1. g Mev1~ .. A .KU1pers-N~ci6m, .zaandê:m"" .. ", ";,. ·.1:__.1:::_ g 
a \rie:r pel--. oe11.to van n1ey 1715 te reste 8 Totaal" ..... ".,,;·""".~.-".-." .. "" .. ". f, ~s.- g 

0 .,,, ,. ''''•, . 0 
à.us oapi ta.el f. 3 50. - ooocoooooóooooooooo.000000000000000000000 
Nr. 11, Een obl.igatiG op Jr, Oene And.rys 
van Albad.a in dato den 15 May 1717 ter 
somma van vijff' hondert oar,gls capi tctel 
a ~vijf'f 1J81.'. cento va:n voo:rs" a.ato dus 
Cap.i tael f. 500. - Intr. voor een en een 
half jaar f,37.10. 
llfr.12, Een ·obli,c;'a';ie op Teije Sjoerds in 
dato· den 14 Sept. 1712 ter Soa. van 
twaalf'f' hondert car.gl.s. capit.l., waa:r" 
op volgens aangespelde notule Vier hon
d.ert oar.gls. van .het capit.1, was be
taelt met. de.intres van 1 Sept. 1716 a 
vier per cento rest alsoo oapi tael f, 800. 
Intr. f, 64, -., 
Nr., 13. E2n Oblie op Sioerd Gabes in 
dato d.en ·le lleiJ 1707 ·i;er sonr.:avan vier 
hondert vijf';ig;.1 car,gls. waarop volgens 
annotatie aan Capitael nogh restéert 
een· ho.nd.ert oa.r~ g·Js" met· de i11tres à 
-,.rijff' per cento "Van I11ïey 1717 ëL-u.s capitael
f .100 .. -
l\Tr,.,14" Een obligatie è eselve i'Sioe.rd Ga~ 
bes c"u.. in dato den 30 Oot, 1707 ter 
sollllna ïre,n vier 11011dert car G t:sls oapi tael 
a vijff' per cento ·rnE ]l[eij 1717 dus capi
tael f .450, -

Nr,15. Een obligatie van Halbetsma cum· 
uxore in dato à.en 12 lfoy 1712 ter somma 
va.n een hondert oar,gls. met de intres 
van voors ohr. da to à vijff p ei cento, dus 
capitael f.100.- ·;;. 
Nr, 16. Een acte obligatoir op Wytse 
Johannes cum u.xor<:i in dato den 12 .Octo
ber 1709 ter somma van eèn hondert oar. 
gls; capitael met .de intres à ses per 
ceffbo van de 12 October 1716 dus capit.l. 
f. lOO. ·· 
Nr, 17. Een Obligatie op Jochem Jans in 
datp dèn 26 April 1714 ter somma van een 
hondert vijftigh ciar.gls. capit. à vijff 
per cento van Mèij 1713 daar op te goede 
dus capit, f,150. -
Nr. 18. Een Obligatie op Gerlof Ynses 
cum uxore in dato den 1 Juny 1710 ter 
so1na var1 "'(rieT' :hondert vijftigh car.gls. 
ca. pi tael à Vijff per cento van Meij 1716 
dus capitael f;450. -

(wordt vervolgd). 
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D ID WATERSNOOD VAN 1 8 2 5 (slot), 

TIE SCHADE. ; overstraning meemaakte, te Warn1ahui;7.en in U:tirgeradeel. Het 

Na .de ramp vir~rc1 ee11 grootscheepse huip~ i verhaal is tTaj b.!j gebleven, zoals het ook mljn vader b11Jeb]l!)ven 

actie ing0zet. Il1. Friesland alleen l{lrVaTI1 f was en zelfs het uur dat het water kwam opzetten klopt, volledig 

124, 000. galden binnen met nog een waarde 1 mot de beschr~v1ng van v.Leeuwen. 

Van 64.0QO gulden aan lcleding en 11
0
000 ·~In-het afgelegen Warniaf"L!izen wist men niets anders dan dat 

gulden aan lev_ensrniddelen. Op bevel van i de storm hevig gewoed had in de nacht van Do~derdag op Vrfidag 

I(oning V\Tillem I -vierel in 11et gehele land ~en n03 steeds doorraaade op die Zaterdag 5 Februari. Het dak 
bo·vendien 11og een collecte gehouden, die ~van d0 boerder!) .was bes~hadigd en daar waren Willem Aukes en 
enkel in Friesland reeds 60 a 000 gulden ~de knecht mee bezig om dit zo goed m09el!:lk te herstellen. Het 

opbi ... acht. Op 3 J,laart vverd ee:n afzond,er- ~weer was novolig met af en toe rq;ienvlagen. 
ljjke wet afg·elco11digd, ·Waarbjj 8 .millioen ~Boven de wind Uit hoorde de ~nocht een vreemd geluid uit zuide

vrerd ui tgetroldcen voor schade l1erstel
0 

i 4ike richtil'f! · Eerst kon hij niet ontdekken wat het was, ~daar 
liet duurde '\1Velce11 e11 langs de kust. maan- ~·het bezuiden dè Boorn vandaan kwam. Het werd sterker, zodat zo 
clen voor het la11cl vreer· boven v1ater h."\liram

0 
~beiden op de naald van het dakgirgon staan k:tjkcn. Na orf1. 10 

In Lemsterlai1d
9 

Stellingvrerf en de kop ~minuten zagen Z!J de watervlood aankcrnon. Ze holden naar de· ka-

van Overijsel verbra11dde het la11d geheel, ~ mer 011 vador on moeder te waarschuwen. Hoi duurde- neg enigo 

riadat het droog· kvrBra, daar· liet zoute wa- ~ t~ voor het water in Warn!ahuizcn was, want de vloed stortte 

teT de graszoden vex·c1ord 11ad
0 

Het duurde ! zich eerst in do Boorn, waarna hot water in de sloten geloidelijk 

jaren eer rne11 de c·evolgen niet meer lron ~ ste~. De Boornd:!:jken ginge!"! er echter ook onder en twee uur 
bespeuren

0 

~ later stond h~t huis 1n het.wuter. Alles werd naer de zolder 

:cmtrent de V'~aag waarom wij hier in het ~gesleep!;, doch de koeien konden bl!jven stann1 dank Z!j het feit, 

familiebiad zo ui tvGerig deze rar!lp be- ~dat de boerder~ op een hoC(Jte log (en nC(J ll!Jt). De schapen, 

scl1rijven, lc1..U1ne11 vre een kort antviüord ~die buiten liopen, kon men echter niet meer redden. Do vlood 

geveno ·In de eerot e plaats is het weldra ~ hod neg zo'n kracht., dat bomen werden meegesleurd. Üe zwnger 

.. weer Februari en zal het 128 jaar gele- ~ vun Willem Aukes, de man wn GEPKE VLEER, verdro~k, toon h!:J van 
den zijn dat de zee het land overstroom~ ~Oldeboorn kcmende no.J to voet langs de Prikkewei Wnrninl-uizen 

de" In de tvreede plaats maalcten zeer ve~ ~.vilde bereiken. 
le familieleden de ran1p persoonljjk mee ~Het was begin Mei dat het land droeg kwam. De koeien kwEimen 

en is .-dit hot grootste gebeuren .in hur; ~brandhout mager in het land en het was een vresel~k~ zomer, die 

leven gevreest. Bel1alve het feit zelf, ! weinig melk opleverde1 gevo:Jgd door de choler~-epedemie. 
moeten vvij er ool: rel;:e11ing n1ee houden~ ~Ik heb getracht het zo goed mcgel:!jk weer te geven. Misschien 

dat z]j financieel en economisch oolc de ~ z!J1 er neg me.er_ Vleer'en dio het hebben horE.Jn ·vorte.llCn ln Il.in 

g~volgen Van <1:e overstroming hebben on- 1 fumilie. Mocht dit zo z.ijn, don gaarne daaróver bericht, wai1t 

dervonden, v111a1"'door er nog diepere spor~n~ .het zou aardig z.ijn wanneer we wisten hoe het verhaal daar over-

werden achtergelaten. ) verteld is. · · 
~Ook <:indere bijZonderhOden, zowel wn N.ij~am 1 s, ·\iJyniais Of Vloer ion 

De Kaag, 15 Jan, 1953· W.Tsj.Vleer. 

NASCHRIFT 

Het boek van· J.ac,van 'Leeuwen mocht Zich in eon grote belarg

stellirfl verheugen. Ook in onze familie is het gelezen en zelfs 

pr.ijken, voor in; onder de intekenaren op het werk, de namen van: 

K,S.N.ijdam, landbouwer te Rauw.erd; 

K _ C .Nljdam, landbouwer te Irnsum; 

S .,C ,.N.ijdam, landbouwer te Rauwerd. 

Mièschien is het ook wel.aardj.g om even te vertellen ho.eik het 

~ Z:!jn wOlkom. Misschien krtgen wc d3n nc~(ecn betero indruk van 
1 de ramp. 

W.Tsj.Vloor. 

? XXX: XXXXXXXXJO:xx:xxXX.1'{;C.lCXXXXX.1'CJQQQCXXXX:x.XX}G{ 
! H E I N S 

! UURWERKEN - GOUD EN ZILVER - OPTIEK -

1 Voors'tr13ek 45 - Tel. 4381 - Leeuwarden. 

eerst van. deze watervloed hoorde, nu zeker al 23 of 24 jaren VERLEEND AAlî· DE LEDEN VAN NIJDAMSTRA 
geleden. MlJn vader vertelde or toen van. flj was destl)ds 63 jaar _ BIJ AANKOOP EN REPARATIES 
en had als.Jongen van 7 Jaren het verhaal gehoord van z!Jn groot-f 10 ·%. K ó R T I J:T G l J J 11 
vader WILLEM AUl<ES VLEER, .die als jongeman van 26 jaai' zelf de l XXXXXXX:XXXXXX:lXXX:XX:X:XJCXXX:X:X:XXXXXXXXXXXxxJc 

( 
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g FAMILIES RONDOM HET PATERSWOLDSE MEER. S 
0 . 0 

Sooooooooooooooooooooooooooooqooooooooooooooooog 

Wanneer men de namen hoort van· families 
rondom het Paterswoldse Meer dan krijgt 
men de indrq.k dat deze families er min
stens even lang &ewoond hebben als de 
Nijdam 1s, want in 'grootte overtreffen zij 
deze laatsten nog wel eens. 

\ Jacohs Keun. 

. l Wiebe Jans VISSER huwde 15 .11,1823 te 
j Eelde met Ge,sina Geerts Ter Borch en op 
i 13, 7 .1830 .. met Henderkien Jan KriJ.ims, 
l Wiebe Jans· VISSER was geboren te Hoorn
! sterzwaag in Friesland en een zoon van 

Nu ken ik Eelde; Paterswolde en Haren 1 Jan Wie bes Visser en Trijntje Héndriks. 
niet zo goed.dat ik weet welke.families j Op 30 • 8• 1772 trouwde te Haren. Eijte Oebels 
daar van.daag het talrijkst voorkomen, ~- van ·Norg met Hillechien Henc1riks van 
maar uit het vele materiaal dat ons uit · c Essen. Als weduwnaar hertrouwde hij op 
d.e Nijdam-stambomen en led.enlijsten ter ~ 3 . 5, 1779 met Jantien Egberts van Glimmen, 
beschikking staat, ben :i.k op onderzoek j De nakomelingen namen in 1811 de naam 
uitgègaan en kwam toen tot de conclusie, l EITENS .. aan •. Van deze familie is een 
dat de Nijdam 1s tussen 1800 en 1860 de ltypische huwèlijksacte geregistreerd. ~ 
grootste familie in de streken rondom -
het Paterswpldse Meer geweest ·moeten f Rudolf Jans EVENHUIS huwc1e op 8,8,1813 
zijn, terwijl andere thans grot~re familiesl te Haren met Wiepke Freerks van Hèlpman, 
zich daar nog moesten vestigen of beston-l Rud.olf Jans. Evenhuis kwam van Garmerwolde, 
den uit ~~n of twee gezinnen. j De HOENDERKEN '·s komen van Noordlaren. 
Naast de Nijdam's zijn de Hartlief's en de jBegin 1800 treffen we daar een Jannes en 
Beerling •s" het oudste in Eelde en in Ha- ! Alber·tus Heienderken aan. 
rei: valt die eer te beur~ aan de Aal- 1 Van HELDER 1 s BRINKS r KAMPS 1 etc. is in 
~~J.~~;~,ri:~~nBergen 's, NJ,Jland •s, Jansen 'si d~\l j,§Lr~n vo~r 1842 n~g geen spo~r te 

• · i vind.en in Eeld~ en Haren. 
Op 2,9,1746 trouwde Roelof BEERLING van !Mochten er leden zijn die prijs stellen op 
Eelderwolde met Jans je_ Kriet van de Wij- j meerdere gegevens omtrent cleze geslach
horst. Of dit cle oudste Beerling is heb j tén, die talrijke malen geparente!3:t:d zijn 
ik niet kunnen nagaan,. daar de trouw- 1 aan d.e Nijdam •s, clan zullen''We met :de gege-
boeken van Eelde s;I.echts_voor een klein lvens waarover bcischikt wordt nog eens 
deel bewaard geblev-<>n. zijn, j een onderzoek instellen naar de h13rkomst 
Op _l}. 8.1757 trouwt. in Eelde Hendrik 1 van deze fç,milies. 

· HARTLIJ!JF Il1llt G.rietje · Bastiaans van lb.rg.i oc · Registers Burg.Stand Haren (hufièlijken) is 8 lBll 
Omstreeks 1779 huwe)l Je:rt ·en Jacob Hart--- l. · . · · ' 
lte:t, PlQgeiJjk zon9.li .• ·m.aär niissChien ook ~ Ma!re van Haren Arrondissement Gron_ingen.• , 

" ~~ 1-Lwel!jksa.cte van Egbert E!tens ~d drie ~n tw:l.n-Ïig jaren, ge-bro_eders vç,1'1 de eerste. - · 
~ boeren~~ Haren, Dep:irtement.van ·de WeSter~ems·an gedoopt 
~· den Vtjf en twintigsten · Decembèr zeventien h~nder'.-d zeven en 

i tac'i:11;19·, b0erena~·b~:ider 1 ·Woonende ie He_lpmt1n ~nder deze Mairie, 
~ ·zo~n vpn Eit!:! Ubelá en Jantje Egberts'/ beide _over.laden en 

':i=,,_:geene grootvader o·-f g·roo.trlioilder 
heböende, en Aalt.ie Hendriks cud zeven en twintig jaaren, ge-
boore~ te _Helpnan en gedoopt te Gronirgen den ne;3ent1ende De-

~ CGfflber Zeventien hondert. drie en tachtig, Boeremeid mede wonen
Oms treeks 1800 kwamen Tije JlllinneS VEENHUISj __ . 
en Annegjen Martens v,;_n Westerhroek naar de te Helpnan vo.ornoemd .'.etc •. etc. 

In 1767 treffen we l'eeds een Hendrikus 
Ivlartinus TIMUE.R aan" die in. het huv{elijk 
treedt metAl'l.l'lallamakers van Groningen. 
Deze eerste T;Lmrncir was afkomstig ~it 
Beesten 'bij Lingen, juist over de_ Duitse 
grens. 

Paterswolde, Hun zonen Klaas. en Minne (1-bt gir(J hier nl. an de yraeg of de grootouders n03 leefden 

Tijes trouwden resp. 25,5_·.1s2-3 en 5-.11. en indien z~ gestorven ~are~, crn hot_b~w!J.s van hun ov~rl!Jden) 
1815 met Aafje Abrams Krol. E'.n Egbertien ; · ooooooopoooooooo.oooo 
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W Y N I A D L G ·TE S'NEEK • 

Op Paasmaandag 6 April a ,s, s •middags 
2 .15 uur zal in 11 0nclcr de Linden" te 

·.Sneek een eerste Wyni.ii-familie'füig gehou- i 
den worden voor de Wyniais in' l!•riesland.,' 
Deze bijeenlmmst is ook toegankelijk voor 
Nijdam's, Nieuwd&~'s .en Vleer•en. 
Voorzitter Nijdam zal een rede houden 
over het doel en streven van onze vere-
niging en Wigle Vleer zál _sp_reken over \ 
het Wynia-Nijdam geslacht. 

OOOOoOOOOOPOOOOO 

0 N ZE V 1 A G • -~ 

'' Hiernaast geven wij een afbeeldirg van 
onze Nijdamstra··vlag, De kleine.-dwars
streep, die in het h_a;m1merk op het wapen _ 
voorkomt, is niet in de vlag aangebracht,j 
daar dit streepje,als variant op het -
eigenlijke merkteken, een bijkomstigheid. is.j 
De kleuren zijn goud of·geel op rood. · 
Wanneer de Vlag de afineting v~n __ l ·x li -
M. heeft, dan wordt de hoogte :van het 
merk 80 c.M. Boven en onder blijve':b.' 20" 

~il!'v~:;r~-~w~=~~:~eb~:~;~~1~gb~~e!~~e;:•I 
·staande maten. Het dit voorbeeld kunnen 
vele leden zelf em1 vlag maken; 

~ 

veeteelt~ 

!-et eerste ontwerp van.de 
!N!Jdam!";ltra-vlag. Het merk is thans iets groter. 

1 ., 

_De moderne t:tjd is in deze streken ook .. doorge'.:lror:gen. Voor een 

v!jftig jqar terug .. droegen ·de boerinnen de We~i;-Friese kap van 

f!Jrle kant met gou.den oor!jzei:-, :voornél~ld _bezet met dia·manten en 

zijnaalden van goud. De minder-g;;goe_den dl'."oegen de West-Friese 

hul van :stro.· Ook" werden· er wel bt1 trouwerl er! feestel.!jke gele-· 

genheden· .damaSten rokken· gedragen met zilveren .C>et.fleltas bewerkt 

met kfalen. Om de tas eEin dikke strer-9 rod9 'bloed k?'"alen ! 
Do mànnen meest· in zwart gèkleod met zwart ztjden pet en droegen 

meestal op middelbare leeft:g:l een baard. 

De.boeren maakten zelf kaas in kaaskoppen en oud-Hollandse 

kaaspers, waarva~ (helaas) neg enkele - over z.!j~_.. Donderdags 

Prachten z!j d6_kaas naar de markt ie Hoorn met bakwagen of dis~ 
·.selwagen. De~~ .. y.ragen h3.d mooi besneden z!jschotten On een mooi 

besneden. achterschot, ·v_eelal fraai-beschilderd, waarop een spreuk 

" en de naam van do eigenaar. 

ZO IS WEST-FRIESLAND 

i:Jêof. An~t. NUdam • 

Vele.onzer IE!;zers zullen ·t:l<:g weinig weten van West-Friesland, 

het schiereiland dat z!Jn kop vooruitsteekt in het IJselmeer, en 1 
be.;irensd wordt door de steden Hoorn, E~khuizen en Medemblik. 
~lest-Friesland bestaat in hoofdzaak van land- en tuinbouw en 

Verder gebruikten z:!-j, wannoer.z!j te gast girgon of to warski_e 

"(te gast is· voor ·ó~n dag on te warskip vocir 6nkele dagen) ·een 

glazen wag.en met glazen ruit9n ·of ook wol do· oudo .t.entwagen of 

de twoewieligo tilburry, wol~e ncg 1n:gobrUik is. 

In het \'Yes:f;-Fries museum te Hoorh bOvinden zich neg enkele Oud

Holland~o Sjeson welke bfi trouwµ:.iriijen worden gebruikt··· Do bak 

van deze sj_esen hing in zware lederen riemen. Ook bwinden zich 

hier neg \Onkolo oude arrosloden waaronder- é6n wolko word gobru~' ' 
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door de voorzaten van bijna alle thans 
levende Wyniá•s. De herkomst is nog niet 
nagegaan. Het wapen wercl gevoerd door 
M o n i c a Il o m i n i c u s W y n i a, 

Vele vragen werden door onze ni·euwe leden [ overl. 1737 te·Hijum. Dominicus is de la
gesteld over ons verenigingswapen. -Ik l tijnse vorm van Douwe, zodat deze Monica 
schrijf van "verenigingswapen", want de ~wellicht tot de familie behoord heeft,. te-

000000000000000000000000000000000000000000 

mogelijkheid is niet uitgesloten dat er ~meer daar de naam Douwe in de Noord-Friese 
familieleden zullen zijn, die voor hun 1 familie Wynia niet voorkwam, 
staak een familiewapen zullen aantreffen ! Om nu te voorkomen dat men r.eeds eén wapen 
of ontwerpen, dat h1in meer zegt dan het - t · t t t t 

d ··. · 1 t k . t 
66 

r::: ~ gaa voeren, waarvan nog nie vas s aa 
wapen van e 1viid umer-s aa ui 1 J· 'd t h t t t d f 'l< bh t ht 

• § a e o e aini .J..8 e oor wac en we 
Daar het echter het enige wapen was, heb- ' . . '.. . · 
ben ·· h t t t N ... d t kl 'nog even om dit wapen te beschr1Jve11. W1J e o i lJ ams ra-wapen ver aard ~ 

en dit·. zal het ook al tijd wel blijven, want i Daar vele nieuwe leclen, en ik bedoel hier 
we kunnen.ons moeilijk vo.orfjtellen, dat [de leden 100-380, de vroegere publioatie 
we. n.og een wapen zullen ent.dekken dat · j over ons familiewapen niet gelezen hebben, 

•door Willem Willems de Oude zelf' of diens i lijkt het mij het beste om nogmaals het ge~ 
kinderen gevoerd is geworden. Het ons be- 1 hele wapen te beschrijven en daarbij ook .. de 
kende wapen werd nl. gevoerd. door een i heralcliek in het algemeen onder de aan~-· 
kleinzoon. 1 dacht te prengen._ 

Het zal de lezer opvallen dat hier ge- i De b'esdhrijving van ons wapen in heraldi-
sch.reven .werd: "dat h.et echter het enige l sche termen••luidt: 
wapen was", Hieruit blijkt dat het dit 1 Eert gede~):d· schild, waarvan rech_ts op 
niet meer is ! Ilc kan wel verklappen, dat [ goud.-e<:>n )!'r:i,ese acl.elaar van zwa;rt; links: 
er twee Wynia-wapens gevonden zijn en dat - · 
daarvan hoogstvraaI_·schJJ"nllJ"k. één gevoerd 1.doorsne.den: .b,oven"j,µ_roo.d .een.me;rk .. vaµ._, 

1 goud ,en b.eneden in zilver _drie klaverbla-
werd door de Wynia's van Idzega, dus ~ dcm van g;i::oen 2,1. 

! Dekkleden: goud en rood,· 
b!j begraven, Dezen ztin keurig bewerkt. en beschilderd, de, hoofd-- 1 HelmtE?_lfeng_. ee11 lclaverblad va!1 groen 0 . 

stellen der paarden waren' bezet met katjes-schelpen. -

De oude West-Friese boerder~ is een vierkant stulpnodel, waar
van het dak met riet i,s bedekt, Op do bewerkte voordeur treft 

men meestal een madonna ·figuur aan. De onderkant van de muren . . - . . . . - - . . -
z-!-jn·! 50 c,.M. boven de grond blauw gekalkt. In Westor-Blokkor 

b!J Hoorn ·staat neg een oude boerder:!j yan 1659 met tr~move1 
(pas gerestaureerd). In de boordertj is eon vierkant, de borg-

~ Het schild is in de heraldiek hoofdzaak. 
l Dekkleden, helm, wrong, helmteken en wa-
~ penspreuk zijn in latere tijden tot meerde~ 
1 re luister aangebracht •. 

j De kern van het schild is de linker-boven
l helft. Het aiidere is va.n minder. belang, 

plaats vóor. het hooi is rondom· dit vierkant.. Do woninsjeri hóbbcn "- hetgeen duidelij~ naar v.oren lcoiat.~ wan11eer 
we de betekenis nagaan. · meestal oudo sChoorsionon mót oen g6kleurd tcgcl~abloau. Op Z!J 

is de koegarg, wolko in het· voorjaar, wanneer do koeien in het 
land z!Jn met con lopjr w·ord.t belegd en in do vakken waar do 

koeien hcbbon gestaan wordt zand gestrooid, waarin in. ~tronen 

w0rdon gedrukt, die woor mot schelpon afgozot worden. Enkele 
boorder!jon hebben· 'neg oen hoo::.:J 1nr.1jhok waa~ bovon o'p con koe. 

In de ·f.:athplioké strook st_aan moosta] in hot bovonltcht boven 

do voordeur .de letters J.H.S. aitjcvon do6r oen strtllenkrans. 

In do strook tusSon Hoorn on Enkhuizen is.het do gewoonte wan

neer or iGITI<),nd over lcd On is, oen zwart houten kruis voor het 

sterfhuis .to. ·zotten. · 
De caf8 1s hobbon landeltjko .nam0n <i.16 ''de RQskam11

1 
11 Hot FBarde

bi l", Het witt.o pnarq11 , 11 00 vier Hocm~kinderen11 1 1100 Ridder St. 

Joris11 , 1100· zeven groono borncn11 , 11 Dc bruine hcngst11 , . noo Paus11 • 

(w~rdt vorvoJgd)°" 

; In de linkerbovenhelft is het merk aan
gebracht van de persoon of familie die i

000

;::·dit merk of hand.merk voerden, Dat hij dit 
, deed in de lueu:ren goud op rood, betekent, 

dat deze ld.euren voor cle persoon of de 
familie van bijzondere botokenis waren, 
daar nooit iemand maar lukraak,iets tot 
zijn symbool verhief. 

- (wordt vervolgd) i1.Ts·j·.Vleer" 
;:. 

~"~--------·--- ------------
WERFT LEDEN' ~N LEZERS '! ! ! ! ! 

--------···--- -·-·----



'- 32 -

HET VOORG~iSLACHT VAN 17I1~,EM JELMERS 

VAfl DE "FLEARBOSK" 

Hiermede ztjn we.btj de stamouders. van 
een omvangrijk doopsgezind_ geslacht,. 

Wanneer het over à.it geslaoht gaat, dan 
gaat het niet alleen over Ntjdam's uit 
Oldeboorn,· oyer Nieuwdam i_s en Vleer 'en, 
maar· ook ·over Hiemstra's, Vi.sser's én 
Van der Hoek 1en van de Grouwste:r kant. 

i-Î- uit de omgeving v-an Grouw .en Oldeboorn, 
l gekomen, waarvan alle nakomelingen nog 
1 lang ~i;t bekend zijn, t doch waarvan wel 

Voor deze families· betreft het hier de _ gezeg Kan worden, da de meeste thans 
' leve.nde Grouwsters_ en Ola_eboornsters 

zelfde voorouders, waar we, dank zij de l deze voorouders,RUURD WYT.ZES en TIETS 
vele Verzan1elde gegevells, nu een aardig ~ 
overzicht ·van hebben. Opgemerkt dient te j GELTS, in.hun kwartieren hebben. 
worden· dat de naam Ntjdam hier van vro ~ Ruurd Wytzes en Tiets Gelts hadden nl. 
weltjke 'kant is gelcomen, want Willem Je~

1

= j naast Jebwr nog enige kinderen, waar-
mers w:erd nimmer Nijdarn genoemd, doch ztjn van· het nageslacht nog niet werd nage-
vrouw Gerbrig Syb es vele- malen. ·- gaan; mede reeds in v-erband met de zeer 

grote nakomelingenschap. 
Willem Jelmersi ±. 1710-1770, de Yader van: 
Jelmer Willems Ntjdam, Sybren Willems Nij- ' Alvorens de stamboom van Ruurd Wytzes 
dam, Sytze Willems Nijdam, Sybe Willems 0~_;-__ -__ tot Willem Jelmers op te bouwen, gev-en 
Nieuwdam, Auke Willems Vleer; maar ook ~ we hiernaast eerst een overzicht van de 
van Pietje Willems Ntjdam gehuwd inet Ja- kwartieren v-an Willem Jelme::.'s. 
cobus Keverling, chirurgtjn te Oldebo'o'i'n', § Het is jammer dat de meeste huweltjksda
Trtjntj e Willems Vleer, gehuwd niet Tj'ee:i:'d i ta niet vermeld kunnen worden, daar cle 
Gosses van Koehoorn en Jayke Willt:ims Ntj''.:. ~-~. registers niet zo ver terug gaan. De ge-· 
dam , gehuwd met Jentje Jelles· de Groot; 0 g9yens ztjn dan ook meest afkomstig uit 
was een zoon van: ~ de· oudè rechterltjke archièvèn. · 

JEUliEH GOYES en JAAY HEERES , te, Grouv,, 

GO Dl JELMEru> olf '"';, WILL ""3 to G w '~, l,,:,'.,:_·· 

JELMER RUUHDS efi-:TIETS GOYES tu Nes. ! 
RUURD WYTZES en~IETS GELTS. te Grouw. 

Het gehele voorgeslacht wa,fl doo.psgezind 
en meerdere malen staat achter de naam 
van één dezer voorouders: m .e n n i s t, 
zoals de katholieken p a p i s t achter 
hun naam vermeld kregen. 

(wordt.vervolgd) 
----~------------

OVER HET NAGESLACHT VAN JELLE JANS WYNIA. 
. . -. .· . :j·; 

Enige Wyn1a-fam111ei6den menen _dat hier -sprake -~s van een farr.-•:<, 
WyniaJ die niet geparenteerd is aan hat ~ynta-N~dam geslacht~. 
Hoewel de fragment-stamboom hiernaast niet verder is OFfleVoerd, 
meen ik ~at hot hier geen Wynia-geslacht betreft, doch dat ~e 
naam werd overgenomen Van de schoonzus-ter (en nog 
wel a.s. ! ·) AAGJE FOEKES WYNIA, gehuwd 19.10.1815 te Wail

mels met DOlME JANSS ·wvNIA, zoon van Jan Douwes en Tietje Jel

les" 

. r:~g~e~t;:•;b ~m~ E B B E S , goh, l!i.S.1130 te Hens met l 
\ FOKELîJE JANS. Kinderen; Grietje, Foeke, Tjebbe, Dieuwke, 

Jàn_; \Gerben, Tjeerd, Oets eii Syt.Se. 

Hiervoor pleit: 1. De kinderen vàn Douwe Tjebbes en Fok_eltje 

Jarrs noemen zich g e e n Wynia, 

2. Jelle Jans noemt Zich b!j zljn fuwelJjk in 1803 

S t e 1 l 1 n g w & r f ~n zljn vrouw noemt 
zich S 1 e p e n s . 

3, Jelle Jans en Dcuwe Jans nomen in 1811 de 
naam WYNIA aan. Douwe Jans 'rias vermoede 1!1k 

II.JAN D 0 UWE S , gehuwd 12.11.1775 te Itens met TèJTJE 

JELlES. Kinderen: Jelle, Fokeltje, Douwe en Tr~ntje. 1 
IIIa:JLLLE JANS WYNI_A,gehuwd6.ll.1803te l 

. Woomels met GRIETJE JACOBS SIPENS. Jelle Jans wordt b!i_ dit · 

buwelijk niet Wyn1a, maar .. ~.~~~- a· 1 1 in g werf ge- Î 

1 

no~d. De kinderen Jan;· J. a~ob e~ _Kla_
1
.as. noemen zich ech-~er 1-

VlynJ.a. 

II!b. D 0 UWE J ANS W. Y N IA, gehuwd 19.10.1815 te v!cm-1 
. mals met AAGJE FOEKES WYNIA, geb, 10.6.1794, dr. van · 

ij . Foeke Jans VJynia en Botje Ages Hoekst.!""a, ,. 

~ 1 

,· 
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WiLLEM JEL1'1ERS 

leefde :t 1710-1770 • Gehuwd 

17•6.17~6 Boornbergum met 
Gerbrig Sybes, 

,,-~~~~~-'--~~-'-.-~./'----~..,...,~~~_..~~ 'I 
JEL1'1ER GOYES gehuwd 19.6,1701 Grouw met JAAY HEERES 

,---· _ _,!\. _________ ' 
GOYE JELNERS gehuwd JESEL WILLEMt 

21.6_.)_66,B Grouw 

r-···--!'-' ---~ 
JEL1'1ER RUURDS TIETS GOYES 

zoon van; r 

RUURD ~IYTZES 

en 
TIETS GELTS 

geh •. cmstr~ 
1500 

WILLEM HALBES ANTIE TIE1TES 

zoon van 

HALSE HARTMANS 

en 
JF,SEL RUURDS 

zuster vari 
Jelrrie~ Ruurds. 

toen reeds ver loófd met· Aagje Fookes. Wynia. Het. l(cm-j; iicg e_en. 

keer voor dat de man voör ztjn huviel!:jk zich-~~ynia noemde, bl!Jk-

banr omdat ZiJ!l Verloofde dit op pr:!:js f'Yt.o'lde, Daar. die naams

aannem1rg· v"oor volen een probleem was,kwam het meerdere _ma_lon 

voor, dat ieman.d J geheel onverschill:lg, de zelfde na~m aannam 

a 1s z.tJn broer juist van te voren had gedaan. 

Het JELLE··JANS -g~s.lcïcht ·1s dus volgens de bloede n1e't· vérwant·

aan het Njjdamsf.ra-geslacht, evenmin als de Oppenbuisters dit 

ztjn. Ik meen echter dat de nakornel1rgen van Jelle Jans niet zo 

talrtjk z~n als d16 van de_ oPpenhuister-s.taa.9. , 

De nakcrnolingen Van Jelle. Jans ztjn"échter Hyni~ is. en .·wanneer :i;:g. 

de naam danken aan Aagje Foekes is er reden te meer om zie~ 

wel aan te sluiten b!j Nijdamstra-, ·Het is niet m03elt]k:qfl .. ~en 

scheiding te n1akén eti bovendien Vormen de Hynia's, eveiiJOe<;i ais 

de N:gdam 1s en Vleer'tei'I ·een "àµirtel"staag in de grote famil~e .. 

·vJ~Tsj .Vleer. 

CORRESPONDENT.IE 

.. : . 
J ,J .L,_ te H-N •· Hetg8.en, U ·?chr.îjft over Gabe Jans en Wypkjen 

Foekes is ind.erd?ad juis1;.. Ook de heer KruimBl deed dete vondst. 

Over Froukjcn Bot.es M.jjdam en ~laas Kl.azes Jellema beiitteh ·W~ 

geen verdere gegovsinS .•. z~ ~<:l~. e.ei:i dochter van Bote S,Ybron~· en. ·, 

Geortjc~;J]1omas :en ged. _ 19_~4.- _1778· te Sneek. Haar voore~ders · Wá- · . 

ren verder: Sybr.en"Botes X ?joor_dtjo R~.ents; Bate Sybf.ens x 

Ydt Tzypckes; Sybn~ind .Birdes __ x Aafke Boclhcs; Boothe Ja'CObs x.' 
Antje Willems; ~Jill~ ~Ji.lloms de Oude~. ~iosk Meynerts: ('Zie 

gonoa lC(l ie N~dam I tol; V, 

Verdere medcdolingon kunnon w.jj U niet yorstrokken. Onze geg·e

ve~s zfjn uiteraard voor do leden bestemd. Daar ·u VOel interes- · 

se b!1 de N.jdamls en \!Jynia ts hebt, raden w.tj U aan lid van de 

,-,~~ ....... ,...__.,, ........... ~~~~-, 
fEERE MELIS geh..lwd met R INSI E \il BRENS : 

.-.---./\.-___ ., 
ME• .. IS 

,----ll....----, 
WYBf<EN CRYNS JAAY Ril'MERTS 

zoon van 

QUIRIJN WYBRENS 

en 
SEPK L!EUWES . 

.v_erenigirg en lezer van ór:is blad te worden. 

Mevr.J.v.N.-W. te He<:g: Uw broers kri;;gen ook de circulaire. 

Sj iW. te Welsryp'. Mcgeh. w~ U na lezi_ng· van. deze Tynge· in
schryve,n_al~· lid, èn abonné ?~ Wanneer U afs·l:.arnt van een 

Klaas Heind~r~~ behoort U t:ot het geslacht .. 

Mevr.H.B1(i_, ,ScharnaJoutum. +brte.l:!jk dank :voor Uw adresse:-i 1 

d~~ on_~ -~~~-~e~~?.~·-~, "o~~-e,~~~d ~~~-t} ._ . ·~ _ . ". , . _ ". 
D.W. te Haa_xenS ~ ~ertlik tank ·foBF "Jins bfiet' èn. ligEl wolkcfr\' ·· 

as lêzor ên: l~d. Dat.J 1t1s ·jonk je noamd · is. nei d~ bet-oer-pake 

docht u~·t'!ge.·9oed. 'In moé:i foarbyld foar dyjirge dy 1~ de bei:-n 

Charlie, Doris, Mickèy, Ike of Rcmeo neame. 

Op talrijke ari~~~ vragen en ~d~.~0l'ir}jen ·Worden ih dit numner 

en de: volg~pd.e nummers het ~tWoord··gr::geve'r1 in de vorm va:h 

enige ar.t_ike.len. 

~t . 

--~~------···'-r .... - .... --. 
WIJ,' DE FAMIL'IEGEllilEENSCHAP ,. ERKEJYNEN 
VERBÖNDEN TE ZIJN MET· ONS VOOR.- EN .. NAGE
SLACHT 'El~ ZIJN ONS BEWUS'T EEN DOOR 'GOD 
GESCHAPEN NATUURLlIJKE EN OEGJ\.lHSCHE EEN -
HEID TE VOPJViEN, DIE REEBS EEUWEN BESTAAT 
WIJ STREVEN ER NAAR ALLE FA.l'IILIELEDEN 
WEER IN DEZE GEMEENSCHAP TE VERENIGEN, 
ELKANDER TE HELPEN EN VAN DIENST TE ZIJN. 

.ALS ZONEN EN DOCHTEREN VAN EEN OUD-FRIES 
EIGENERFD GESLACHT VOELEN WIJ ONS VER
PLICHT :ÖE BELANGEN VAN ONS GESLACHT TE 
BEHART lGj~N, . DE l!'J\MILIEBAND, TE VERSTERKEN 
EJ:i''J)m STUDIE OVER HET VOORGESLACHT TE 
BEVORDEREN. 
------·-··----·-··--· ---· . 000000000000000000000000000000000000000 1 

8 In Nijdamstra zijn wij één!!!! 8 
0 0 
'000000000000000000000000000000000000000 
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INGEZONDEN. 

D E B R I E F V A N MEVR. HARTSTRA. 

De brief van Mevr .Hartstra heeft mij bijZon~r verwonderd. Niet 
alleen dat ze schr!Jft. over de ·Ch_risteltJke."Ke~k, .d.ie 'daar 

moeil!Jk meer Gods Kerk genoemd kan worden -en het aanstellerige 

mensonterend gedoe met de !rlken, maar bovenal dat het Mevr. 

tartstra bevreeffide dat dcminee vertelde dat rassenonderscheid 

niet goed was. Mevr. liartsira leefde dan bl!jkbaar in eon Hitler 

?f Stalin..,.Sfeer; want ik geloof dat WlJ hier toch t:gd genoeg ge·· 

had hebben an over dit probleem na te denken en dat Wy konsEt

kwent het rassenonderscheid veroordeeld hebben met de aanha~: .. 
9ers daarvan .. Ook va lt. het m!:j op dat t<Ïevr .Hartstra zegt dat 

Christus een Arabier WáS. Hi.J was geer. Arab1~r maar de Zoon 

van God, geboren .Hit Gods uitverkoren volk [sraël. Jezus was 
niet bruin, maar blánk zoals Wij. Op alle afbeeldingen kan men 

dat zien. Ik sta paf van zoveel ongolóof en dwalingen daar in 

Canada en van.Mevr.Hartstra, die bltJkbaar n(fl nooiÎ van een 

jodenvervolging gehoord had. DorgeltJko brieven kan zy ons beter 

besp:iren want ze mcikot'l geon plezierige indruk. 

Movr. ~.Nfjdam 

eo·EKBESPREKING. 

1 W:g oni:v1ngen 11~?midte 1\111 Fc_br. 195'3 , U1tg. Fryske Aka-" 
j derny. In dit werkje •ordt weer een overzicht gegeven van de 
~ arbeid, die. de Fryske· Akademy in het belarg van f . .-iesland ver

: richt. ~et_ aantal 11 wt1rkforbännen11 is weer uitgebreid. Thans 

i treffen we aan: l. een archeologisch, 2. een :?iolCf)isch, :3. 
~ een bruwkunstig, 4. een heemkindig, IS.een genoalcgtsch, 6. 

Î een historisch, 7. een lanbouwkundtg, 8. een landschap:.gene-

1 t
1
i
1
sch, 9. eenda _literahir-

1
h
2
tstortsch, 10 •. een ·muztcolc:gisch, 

• een pae gcgtsc 1 • een sociaal~conomisch, 13. een 
~ taalkundig'· 14·. ·een toponimtsch wurkforb§.n •. v~ki .uitgaven 

i op verschillend gebied worden weer vermeld. Hier is :werkelijk 

~ voor een teder, die belang ~du studi·a van Frte~land. heeft, 

1 van elk wat w1ls. W!j raden onze leden, die hier S.elangstell:.,ng 
voor hebben, 1nl1chtirgen te vragen aan de Fryske Akad~y en 

i 11stiper11 te worden voor.J'.3.50 per jaar, waarvoor men zes· maal 
~ per jaar het orgaan 11It Beaken11 ontvarg-t. en verder deel kan 

1 ~:=~a:t d::::~::::~d::~rH:~S~:::~~:u:::e:::~:~· A~=:~-
!I plijs f.1.50. E;levat honderden namen uit de b!:jlagen van de Ci-

Mijn standpunt is dat Mevr .Hsrtstra...:jansma door moot gaah ·met ~ viele en Cr.iminele sententies van het Hof -van. Fries land. 1700-

het schrüVen van haar Canadoeo bricvon dto alganeen zeer op . ·!1 1800. Door hot wèrk van do heer Roorda worden duizenden namen 
prijS worden gestold. Er is m.i. hior sp·ake van can misverstarid.:_: " mot leeftijd,_ OOroep en _woonplaats bekend, die ancjers voor .de 
Domineo zal gozegd hebben dat hot rassenondersclrisid ·er. WAS § genealoCB verborgen blevona Ook onze veronigirg profiteerde 

en°bGdocld hebben da::I:. Chr1stu$ een Semiet Wa$' Ü<lar zal MGvr i hier ~e~s van .. "De_ heer. Roorda vors~rekt tcgen·gerirgo ver-

Hart t i t d . da' ht h .bb . h' . . . • '"-? goedirg· en inli hti it d d h ·1 d u· s ra n o oor er -over rage c e en. Doe dcminç,q . .zal ~ c ngen u e oor em aarge eg o 9st van 
direct daaraan toegevoegd. hebben, dat de rassenwaan enrrasson- = 10,000 don namen. In het boekjo treft mon do morkwaardi.g~ton 
haat veroordoe ld moeton worden ,on slecht z!Jn. O.ok Mpv_r • _ _N.tJdam 1'~- ~ • aan• 

verward rassononäorscheid mot rassenhaat, Rassenqndorscheid -.! 1 
is door de Schcpp:!.rg, zO men wil, door de natuuri tot stan_d ge- ,

komen·cn'kan niot ontkend worden. Dat dit niot good is staat i. 
. m~i. 1 ~iett tot onz

1
erdbeoordebltirg.h...-.Erkonning endbostuderirg hior..::. · ~.'.. 

van J.t:jer ·ons ve e· 1ngen e er. "~r!j~n. en. an ere rassen zien -
zoals ze ztJn, inplaats van-·hen mis te ~e~st~~n 6n"'t9 hàten. 

Rassenhaat is barbaars en verweri:;eJ.tjk. Christus was geboren uit 

.Joodse· ouders. De Joden zyr:i echter een volk en geen ras. Z!J be

hàren tot een mergtna van ·orientaals en Voor-Aziatisch ras, De 
taal beh9ort tot de z.g. Semietische talergroep. Va_n Arabisch 

is in geen enkel opzicht ".sprake. 

. Dat Jezus volgeris de,_afbeeldirgen blank was, zoals w!J, is niet 
'veol waarde aan toe te kennen. Een· fat.o of· schilderstuk is van 

Christus niet bewaard gebleven en de afbeeldingen ztjr 11eest. 

oèn maaksel van middeleeuwse Europeanen, dio 1-bm wilden zien 

a1s Un 1-unner. 

Of de _korkel.!:jko richtirg in Canada juist is of niet, zal afhan

gon van JXlrsoonlijkc inzichten. Hier valt moeil.Uk over to dis

cussioren, daar ons blad inzake godsdienst en Politiek neut.raai 

is. 
Redac:teur. 

0000000000000000 

11 It Bookon11 jrg" 15, nr. 1. Febr. 1953. Inhoud: -B!i do Brat, 

in 1d Ergol.eche 61Jbol (hot rois van Jan Stortor) "<kn de ta
kcmst fan it NOOrd-Frysk -&ivin de Prov1ns - Biis,Büzje, 
Bi1sfe1nt. 
11MedQdol1rQE:ln11 van het Centraal Bureau voor Genoelogie, Nassau

laan 18, Don Hlag , Maart 1953. Aan]okondtgd .wordt het vo,r:--

g schijnen van een 9enealajie Couperus 1580:--1830" Oe prlJs zal 

~ f .4.- bedragen. Een overzicht wordt gegeven van de Burg. Stand 

~ 1811-1843 in Gelderland. Daarra vo]gt een artikel over de 

1 ~::!:biljetten in verband me~ de naamsaonnemirg in 1811. 
!_. · ra Linda boek en het ontstaan van het ges.lacht Over 
- de L1nden 11 door W.Tsj.Vleer. Na het vele da-~ over het Oeral Linda-vraagstuk ge~chreven is, wordt .het hier van de genoalo-

1 · ~::~h:0~~e9~:~::~: ~~ ~::":~.~~d~~!:. f~~t;:.;o:~:: ~~::g-
~ stuk niet eE:lnvoudiger m·aken. pr!Js f~l.-. 
§ 11 0ntwerp van een BurgerfamiliewapÓnwat11 doör R,R.Baa: to Ntj-

:,_~·',_~ kerk. De auteur heeft de door han"ontworpen wot op do familie
- wapens aargeboden aan. H.M.de Konirg 111., cin hiermede oen e.inde 

to" naken aan. hot ten onrechte voeren ~a'n .familiewapens. Hot 

f kant neer op eorherstal van het familiewapen. Met do voo1"9e

stEiide· lejcs van J' .50 .- plus een jaar _bolastirggold voor do 

· I",'.· registratie van het wapen zullen velen zich niet kunnen 
veren1gcn. 
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;_ ton en weekbladen te bewaren · inplaats van t~ ve~ni.etigen' 
~ of voor weinig geld weg .te doe"n a~n- e~ opkoper. T'eVêns zal men 
j_.ranans e~c~.' die men ~i;1dcrs .voor _cîn~ele ccnten··verko6·pt,·"'aan een 

~_;hanc;lelaar, ·kurnen schenken aan de veren1g1f'9-· Er z!)n vele-fami
i. lieleden die zich. niet ku~iien perm:tter~n an Zich t~ abonne'ron 

top weekbladen en ttidschri ften. Ook .ontsp:inningSleciuur missen 

~zij.Hier zal e0r.. b~roo,p geciJun werden Op cle FAMIUEZIN. De··boe:

~ ken en t!jdschriften ,zuller1 zoveel m09el!Jk door de afdel_ingon , . . 
~ moeteri worden. aame_vraagd en waar geen afdelirgen z!Jn ! dool'.' de 

f leden zelf, Dit "tGr :varmijdirg" v~n "de poi--tokóSte"n. Het· lee9,3e~d 
~zal uit.or~'!; gering ztn-en benut. worden voor aanscha.ffing van 
~ nieuwe werken •. Ideeön en sympathJ.eb0tuig 1rgen worden gaarne in

- 111 het AoademiScl'l Ziel-een.huis in Gronin~ j gewacht b!"J d~ ~ec.retaros~e. TOn~lotte do vraag: Wie vo.i.llt voor 
~ d6 functie van bibliothecaris of bibliothocar.osse ? 

DS •. W.J.WYNIA (EMMEN) OVERLEDEN. 

gen, waar hij volgende maand een long- ' · · · 
~operatie. zou ondergaan, is op 47-jarige 1 FIE!SVLAGGEfJi;s. 
:E. lëeft~d OverJ_eden DsoW."J:·"vvynia 9 predi.- f Binn_enko:·t zai aan or:>n voel.9ost~1dà"vraág worden Voldaan. Er 
. _l{ant van de Geref 0 ICer1c van . Ew.~eno Op i zul.Ion. dan °N!:jdamst;--~-·fi0tsvlag9~+.je~ Vcd'.ru}briar Z!jn aan hrit 

.l 7 .Apiil 1905 geboren? aa:rivaardde 11jj. ~ seçrqtariaat." Do pr.ijs staat neg ni.ot. vi:!St. Joatellingon kunnen 
op reeds gevorderde· leeftijd ·het predi- 'nu roods wo~cn gedaan, opdat boke~d 'wordt hoo groot do bola<19-
kantambt eri wel op 8 · Nove:mber 1942, in ~ stolling hicrvoo.--' is_. O~k wordt go-lra~ftlv" ·ti"äh· de vraag naar-
zjjn eerst'e. en enige ge1neenteg Emmen& ~ N!1damstra-sPolc.lj0s to vol~lcen. · 

- Zijn s.toffelijk overschot werd na een ·. ; · · ·· · · 
rouwdienst op 23 Maart j.l. ter aarde l DOCLMENTATIE. , 

~ bestelt op d<:i Alg·emene Begraafplaats. te j Deze laat voel to wcn•cn .qvcJ''· .Hot kCll)t ,vcd voor dat fam1Ho-

I. Emmen~· ~ bdr1chtón 1dio in_ dr:J bladon geplaatst. zjjn ,nirrmcr_'6 r'odactio 
~ '.i.;h11 11 do..;Jlyngol.1.· boreiker.. en· ook' :n.iet in het familiearchief 

~~i.ID!ll1111..m!ID. _fil1 111. Illlllillllllll.~,lll .. lll";:lllDll_.mllllID1Ullllllllllilllll!Dllllllüllllllllllllll!lllllllllllnillillllllllll!lllllDlllliDJfi! ~ worden. op]enomen~.,.0.o~. ilJJ.$$J~n. Wi1~~g~ J~_~r~_~Qt~r..-.9Vrpf ,9 ~~,~P.,9~,~ 
it Op 25 Febr 0 j .1. overleed in ,'.11et Dia_.. · - ~ exarnens)'jubtlea· etc,, .van fam~liel0den of b!jv-. verkiezirg- van 
:: conessenhui·s té Groningen 9 orlze lieve - ~ ketke4.Jk0 :,~f, andere. ,fUnct,ioiiariàsen.. Dat dit· tot schade .van 

.,_ zuste:r9 ·b-ehuwdzuster en ta,,nte ~ hSt···doe"l,.Ván.de verenigirig en tot s.diando. '!tin ons, leden van 

·-~ ANTJE NIJD.All/[, 

Ï Wed, yllll Hendrik. Wo1drin~, in de ouder
~ dom van 76 ·jaar. 

t'1 Haren, Mee~eg:· 
A1b, Nijdam en G.Nijdam-Swie:\'inga.· 
Dèventer, Brinkgreverweg: · 
T.Boscbma en A.Boscbma-Nijdam. 
Groningen, Jacobstraat.: .. 
B. Nij dam en M. Nijdam-·Nijdam. 
Oostwold (WK): 

- R"Auwema en A. Auwema-Kuit 
en kinderen. 

MEDEDELINGEN. 

BIBLIOTHEEK. 
Het bestuur heeft besloten om plannen te beetuderen aargaande 

het instellen van een NIJDAMSTRA-BIBLIOTHEEK. De bedoelirg is 

dat deze bibliotheek werken zal.aanschaffen die van belat'fl Z!)n 

op het terrein-waarop de verenigirg zich beweegt. Daarnaast zal 

een beroep op de ~edari worden gedaan om jaargargen van t!jdschrif-

~ dte\;eren:1g1ng·.is, :!Ullen w!:j het wet·'over.e)1s z!ïti, Daarom 

1 md0ten· w!:j tràchten ·t6t een· bet~re dUcum8nt6tie'·te km1en •.. 

~ A-lvorfl/".I!' hi0ryoo1~· r.adere richtl!Jnen- te· ontwer-t:en •. kant e19rst 
~~ d6 vraaj; Wie' wil hieraan meewerken ? 

~ Het gaat Cfl1 één of meorde1-o personen in Leeuwar.de_n en ook in 
~ Gronirgen. Deze ·leden dienen van familieleden. S.lle ~ranten te 
i ontvangen die ~n.dozo gewesten verschijnen Ct:l doze na· to lezen 

~ op familieberichten en andere arti~eJ.on dio .van belang kunnen 

~ Z:!jl ·voór het ·familicarohtof .• 0,.~e beriphton en artikolon dionen 

~- äah · Ultg6kn1pi; to worden~ Het bostG :Ls dat mon de kfa.ntot;t in 
duplo ontvargt; ofdat 6én knipsel kan worden OF9dZ9ndqn._naar l ~:::::~~:~~~:::~~;E~ar o:·::~:o:;:r~::~:c d~~~:t d~:t 
Wanneer ·daarnaast de leden, wonende.~iten de drie Noordel!Jke 

~',i provincien ,h.in eigen krant ook neg ~ven naspeuren en de moeite 
_ nemen eens een bericht uit te knippen en op te sturen; dan zal 

onze ducumontat1e volledig z!jn., 

Over de kranten en weekbladen zullen wo het,een volgende keer 
neg wel eens hebben. Wie wil hiet·aan meewerken? Gaarne even 

een berichtje aan W .Tsj .Vloer, 11de Swanneblan 11 do Kaag, post 
Abbenes. 

ooooooooooooooo·JOoo 
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UIT DE OUDE DOOS :oo<V. 
Familieberichten Wynia-. 

.. 

HePen over:leed na eene laligduriga orgesteldhe~d, to,t 
mtine en m!Jner kinderen -droefhe.1d, ~n l'A.an en Vader, de 
kooprian 

ATE IJYNIA 
in den ouderdom van ruim 56 jaren. 
Strekkende deze tot kenn.isgev1rg aan familie, bekenden en 

vrienden, 

Sneek, den 16 OctOber 1834. G·.van der WERF 

. Wed. Ulynia. 

De affaire zal op den zelfd~n voet continueren, en. mij ver-

der in de g_unst 1111jner geaarde begunstigers aan bevelend, 

Heden overleed tot_ onze bittere dr?efheid, onze hartel!]k 
geliefde moeder 

GEERTJE VAN DER WERF, 

laatst Weduwe van ATE \.IYNIA, in de ouderdom van 62 jaren 

en 9 maanden. 

Sneek, den 17 December 18'.36. 
C. LE HEUX 

Namens m!jn Broeders en Zust .. er~. 

Heden morgen te 7 ure over leed m!jn waarde Echtgenoot· 

S J 0 U K E J A N S 1'I Y N· I A • 

na eene ziekte van slechts weinige dagen, in den gezi;gen 

den oudordcxn·van 74 jaren en drie maanden, m!J nalatende 

acht. kinderen, ·waarvan drie in z.!jn vorig huWeil:):jk. Bgna 

33 jaren was ik door de Echt met hem verbPrJden., on dank- -.. 

baar voor hot voorrcgt in de zo boven duizenden gen aten, 

hoop ik mi;rt gelatenffiid te berusten, in de wil van l-bm,, 
wiens doen w~sheid en majesteit is. 

Hydaard, den 5 AFJ"!l 1857. GERLOFKE JAKOOS 
Wed. S .J .Wynia • 

Medo Uit naam.der kinderen. 

. . ' 

Hedon morgen ovorloed 1!:41no hartoltik 'goliofäe Echtgenoote 

Al N N A J E N T J E S V E L L' I N G A 

in den neg j0Ugd1gen ouderdom van ruim vfjf- en. twintig 
jaron, en na eene Echtvoreeniging van bgna drie.jaren, 

mü nalatende ~én kind. 
Marrum, don 16 February 1839. TEUNIS ltINDERTS WYNIA 

UIT DE PERS IN DE 180 EEUW. 

l 1 0 2 

00.03. De Hollanders \'>/ILLSVl BENTINCK_ tot Graaf van Port land, 

ARl'.JOLD JOOST VAN KEPPEL tot Graaf van. A lbema:r le en 

WILLil'I HENDRI.K ,VAN ZUILENSTEIN eri GOTHARD VAN GINKEL tot 

Graaf van AtFiione benoemd. 

19.03. De Koning-Stadhou~er WILLEM III overleden. Z:gn schoonzuster 

ANNA wordt ~oningin van Engeland. 

23.03, BONTE-IGGES te Tjerkgaast koopt. een boerder~ met. huis en 

50 pn. hooi- 9n weiland van KORNELIS SYM8'1S aldaar voor 

1227 gouctjuldens. 

30,03. Dr.B.SCHOÎANUS kr.!Bt oFdraêht van de Friese Staten een 

kaartboek van Friesland te laten drukken. 

24.04. Konirg KAREL van Zw0den ontvargt een Poolse del09~tie, 
doch weigert te Onderhandelen. 

08,05. De KEURVORST VAN TRIER schaart zich aan de z.1jd~ van de 

Bond en rukt op ~aar-Keulen. 

12.05. De Grietmannen van Idaarderadeel en Smallirgerland klagen 

bU Ged.Staten over de toestand van de Lepped~k. 

24.05. Kon11'9 !<AREL van Zweden bezet Warschau. 

15.07. Het Hof van Frieslan~ veroordeelt DIRKJE DIRKS te Ooster

bierW!i .,tot -:0$ äood. Z!j werd in ·een zak ges topt. en Ver

dronken, waarna haar lichaero in de zak op hot rad werd 

ges:l:,eld met in iedere !-and een pop. Z.1j had nl. haar tweo·· 

lirg van enkele dagen oud "Verdronken in een regenton. 

19.07. Konirg KAREL verslaat de Polen opi1euw en achtervo)gt hen 

tot Krakau. 

15.08. De slag b!j Luzarre tussen de Hortcg ·vaii VENDCME en \rins 
El.GEN eindigt onbeslist. De Spaanse Zilvervloot. door do 

Ergelsen en Hollanders in de haven van Vigo ovorrompo]d 
en verniol:I • 

06.10. Het gehele Heilige Roomse R~k verklaa~t de oorlcg·aan 

Frankrijk. 

14.10. De Fransen trekken over de Rljn. Slag btl HunittJen eindigt 

onbeslist. Fransen moeten weer terugtrekken, 

00.10. Na 38 jaren er aan gebouwd te hebben is het Paleis. van 

Versailles voltooid. 

De Ha ldenzers komen weer in opstand in de C6vennes. 

14 •. 10. KAREL vari."Zweden verovert_ Thorn, Danzig en Elbirçf. 

22.10. Czaar PET~B·begint weer een nieuw offensief. f-41 bezet 
grote streken ten Noorden van de Finse Golf en in Estland. 

l 1 0 3 
15.01, Het.aantal Hindelooper zeeschepen wordt op meer dan 100 

geschat. 
(wordt vervolgd) 

Eenige kenn1.sgev1rg. It>JHOUÇlSOR)AVE : 

: Ondertrouwd: 

Wommels, den 29 Sepl;anber 

1844. 

Eenigo konni93ev1rg. 

B. L. WYNIA en 
J .S. ZWAAL van 

1-0.rlirgen. 

Eert Uwe vader en Uwe m o'e der ·•••••• 
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