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cJe van Dronrijp. döor W.Tsj.Vleer. 

NA)IIOEILIJii:E Ol!DEEZOEKINGEN EN -TOEVALLIGE VONDSTEN, DOOE EEN DUPLICAAT-TROUwBOEK 

IN DEN-Hi\J\.G HET AFST.A:M:iHNGSR/i.itDSEL ·OPGELOST, 

Er zijxi,· "sneupers" in Frie.slai+d, a.ie menèh zal dit een heugelijke tijding zijn, want 
dat Den·-Haag of de· rest. vart Nederland , vorig jae,r hadclèrt we deze familie, 

···niet vàh belang is voor de Friese. genea-· i,_ waaronder een paar zeer trouwe leden 
· logie. Ik was ook een tijcl lang deze me- ,:van onze vereniging, eigenlijk moeten 
ning 't.o e§'edaan:1 · •·' c\o•o·h- zou een i;ed er• •.wi;l-, , . afschrijven.,. di!ia~'· we.-ge "'"" enkel "v:ellband. 
len,aanraden voorzichtig te zijn, want ·->·"•·konden ontdekken tussen 13.e bekende 
·daar in Hol'lancl is. soms wel iets te vin· ' stamvader in Dronrijp en de Nijclam 's van 
clen wat men in J!'riesland niet vinden kan, 1 Grouw. 

Was n.l. het. Centraal Bureau voor Gene
alogie te ])en-Haag niet in het bezit ge
weest van een c.ollectie afschriften van 
Doop- en Trouw ho eiçen uit Fr;i:eslalid, nim,. 
mer zou het Dronrijp ster raadsel, waar·- · 
over ik vorig jo.ar nog schreef. als van 
een niet te ontvmrren lmoop, opgélost 
zijn. Het typtLsclio is nl., dat a.e trouw
boeken van de.plaatsen, waarvan de af
schrift en gemaal.dl zijn, zelf n:Let op het 
Rijksarçhief te Leeuwarden berusten 'en 
merendeels ook'niet ter plaatse bij de 
kerk. Wanneer hot toevallig nu.gaat om 
gegevens uit een dergelijk trouwboek, dan 
komt men in Friesland niet verder, maar 
in Den-Haag wel. Misschien was het een 
uitzonderlijk geval dat juist twee plaat-
sen, waarvan in Leeuwarden de boeken 
niet aanwezig waren, t.w. Dronrijp en 
Welsrijp, de oplossing moesten brengen. 

Voor de leden van cle Dronrijpster familie 

De familieleden bezaten zelf een stam
boom tot 1772. Daarvoor was er in 

• .Dronrijp niets te vinden, In deze om
standigheden was ik gedwongen het oud-· 

1 rechterlijk archief van Menaldumerdeel 
door te nemen, wat ongeveer drie dagen 

_ wèrk.was. Dit leverde niets op. Toen 
i, __ · werden de.· doop- ew trouwboeken van alle 
: omliggende dorpen geraadpleegd. Dat 
• leverde ook niets op dan alleen een 
! aahwijzirtg in Oosterlittens. Daar trouw~ 
~ den omstreeks 1770 een Antje en een 
~ J etske Heerkes, komende uit Kommerzijl 
1 in Groningen. Deze twee namen deden 
i.·. vermoeden dat het zusters van de stam

vader Pieter Heerkes waren, daar onder 
de kinderen van hem deze namen weer 
voorkwarifon. Kommerzijl, Grijpskerk en 
omliggende plaatsen werden afgezocht, 
dooh tot ong. 1670 stond wel vast dat 
het voorgeslacht van c1eze dames niets 
met de Nijclam's van Grouw te maken had. 
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I\IIaar we ."_~4.-ng·e11 ve:cClor zoek011~ nl. in 
vrouwelijke lijn. Daar kwamen we bij een Jo-
hannes Wybes en in een boedelscheiding, 
die na zijn dood gen1aalcb \Verd, vvarèn tyve·e 
zilveren lepels vermeld met de initialen 
van B. L Mogelijk betekende dit Bo te Id
zes. Het verclere zoeken in .cleze richting 
bracht geen i"esul taat. 

Dit ,bleef. zo, totclat in het Mededelingen
blad van het OentraC1l Bureau·voor Genealo
gie mijn aandacht gaveatigd werd op het ' 
feit dat een afschrift Va.!1 d,e niet meer 
aanwezi•ge" trouvibo efreli vall 'Dronrijp aanwe
zig was in de oollGctie van'genqemd bu
reau. Bij hèt i"aaclplegen hiervan gelukte 
het mij één e;eneratio vercler te komen. en 

Lieuwe Ydes ·Nijda.Jn van de I.Iicllumer-tak 
getrouwd. Daar c1i t wel h_eel toevallig 
was, gaf het mij aanleiding te veroncler·
stellen, dat cleze, Sytske Coiwelis en . 
Poike Cornelis de Nijdam 's wai'en en cle 
naam van n1oeclerszijde vvas gel;::omen. 1.roen 
ik bovendien nog ontdekte dat Antje 
Cornelis, oen derde zus'Ger, met Herke" 
Pieters, een zoon van Pieter Pieters en 
Yelt Herlees, geti'ouwd '7as. Doch het 
Trouwboek Vài'1 Welsrijp in J,eouwarclen le
verde versler niets' meer op." 

Verder zoeken vms alleen mogelijk in Den
Haag en daar werd g·evonden dat de eerste 
veronderstelling onjuist moest zijn. De 
drie gezusters boeken· nh ki1:ideren te 

de vader en moeèter van de,to,t. toen t.oe :be--, ,•\- SLAPPErERP" , __ : ,•" 
~~ ' Lc:i'·1 

kende stamvacler to vinden. Verder ging f'v " · · · ""." 

" o 1" 1- PEYNS /" '-- ". , ~ 
het niet en geen 0;1kele aanwijzing was er ~ 1t: i<,i<F ) ".""""." .":.":""'. 
die men als uitgangspunt kon nemen voor '\'_'~ -- ,...·re' _ .. d-'1.r~i/ 

( 

verder onderzoel~. Onder a.eze omstandig'· !: ""1
,: SCHALSLM 0"."." '. \"""'~CHINGEN ~ 

heden schreef ik dat dit vraagstuk ' · ," _i : , .. , ·, \ l'tJ c:i,,"" "" ".". : r tl.:' Il _ ,,,,, • ." "", ... 
onoplosbaar vvo..s e21. olecl1ts een toe--- :.,:"· ;,ï .': ~~--.,~?+:'"" 's .... '-.,,.·•"' 11 •"•ii:''{, ct,Gr.Don.t1fta.." 
vallige vondst opheldering kon '" •! • <.:~~ .· , ;_! 
brengen. "Ar eng•· ,)}/'""' , ·,, "' ~-, P "? 

EK f~,, j<.~, . ~ \ .: -., :i . ~~ _ ., ,," "t 
Die,epheldering. kwam. x.eeds.ze-- , ... ".) '., ... , .• ·,", SljElNS,'j\;, "- pJ-y .. , .' 
ven maand en na dat dit ges chr e "- ':Lifuta ' -' ~· \'11'' . .. :J ' f 

_ ~-....... -~_,.,.~1... ·. ·ir19~ . . ."/ . " Q Fopp1rg~ . 

:~~e;:r;~n z~:}:~~~~e~:~~f~:i~~·~r~ ·i~~ven~r~· ·. ········"""" ·.'l Salwerd ,,_.,,.;:~~.·.::_·:~:~~~lhuia ~ / 
:-~- "\ \... ········~ ........ """..,,. /~~···\:~ingmat:tlle Z 

id'n h
1

et wedesboek vatn ]'raneldcerad-. "' >-." ., _" ,•·".'''~·*" .;\,(""""", ," . 
ee , 1111er ee11. ac e gevon en ie··" ~-_"" .... "~·~· z ~ .... ".. '-J.J J 

b t kl ' h b d 1 ' '\'-Il-; J:: ehr~d _a.ngt ad opceen 
1
?e e. -t ":Mie~""" . '-< 11 llf> \><., \, \.". ; 

se ei ing ussen orne is Pie er.s,."·-.", e;":-._ "·"" tü'ti<,elollum ~ -1- .", 
Jlote Pieters en Piot er Pieters .' / '';"'"; " 00 

·",.", . ,,.,~ t; , , <:. 

:~~;:~a!~!e~;o~~~~=rt;i·~~:~ Ho~;Xlfl ~~; ·:: •' - "\. 

1 

~~µ;RÎ; ·:~'.·-/' .\. ( 
l'!iJ~am. en Sytske Cornelis, f:11 ~i'.iottirg,a, ·_:;" " "." ;;'.:< ... ; 
huislieden op ,Iolpryp onder "1..y,, >"'~da ' ,·, BAJLM'"."" 

' - " "W•M Tzum. In deze acte was tot mijn «t: r.:, '" "''""'""'!. ;· "• '· / " _.i/ 
\ A 1) - ·-:-... " .. ", · ;: '·. _ .~-~~·~~ 

niet geringe verbazing een beschrij-- 1"- Q", L '".',' """"'"·.'·" ~ 
ving aanwezig vali een scheiding die er ""§'i:;:'j;;\';:"i'S"E'. RJ' IH! li' 1. 
gemaakt was· tussen PiGter Pieters Nijdam, fragment van eon __ weq 

boer te Lutkelollum en Pieter Herlees, wo- kaart uit 1700 • vaart 
nende op de Schingen, resp. zoon en. klein-- te gre0" 

zoon van Pieter Pieters en Ydtie Herlees, dorp_ 

destijds wonelicle te Lut;tcelollum. En hier-
mede was cle grootvader van J,foerke P_;Leters 
Nijdam uit Dronrijp 3·evonc1en. 

Sytske Cornelis. krmm van. Welsrijp en 
zuster daarvan, Poike Cornelis, was 

een 
met 

;:; bo~rderlj 

zijn van Cornelis Minx en Geertje Bot es, 
gehuwd 3,7.1692. Jleiden waren onmoge
lijk in de füjclarn-stamboom onder. te bren-
gen. 
(wordt vervolgcl) 
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Tot m1,jn verwonderirg en sfijt, heb 1k gelezen dat m!Jn laatste 

bri.ef .. Çl.J soom1ge lezers n~ al wat critiek heeft <?F9ewc:ikt en 
. helerÎla~l verkeerd begrepen i.~. Dat spijt m.y. Ik vi id dat we. zo 

het bela;B yan .de "îyngen riiet di~nen. Ik z;al dan. ook.trachteri 

.nc;g neu~raler ~$ Z!jt'l. En· ik wt1s er _n03 eens op, dat ik schr~f 

wat 1k h~or en Zie, niet wa~ ik e~ over denk. Of hetgeen ik hoOr 

en zie ook goed is weet ik ~iet. Maar crndat he~ anders.is hoeft 
het neg niet slechter ·te zijl. En a_l wat ik meende.te zeggen is, 

dat i_k er nooit over nagedacht had dat volgens de na·~uurwet 

J~~·~s bruin m,oet z~n gaweest, Maar dat alle men~en, die in de 

warme zuidel~ke landen geboren z!Jn, veel bruiner z~n dan die der 
kouqG nocirdelgke ·landen, vJeten we toch allen welt Ik maakte één 

f~ut', schreef rassonondersèlheid wat rassenhaat moest ityl. Dat 

. :~i,e_.rassenl'aat algemeen verocrdeeld wordt, zegt mtJ ook niet zo 
veel. ·Ik heb mensen gezien dia rassenhaat· sterk veroordeelden;' 

maar die er evenwel niet aan denken an de ·hand van de negercon

ducteur aan te nemen b:!-j het in- of uitstappGn van .de trein. 

Cm verdere critiek te ontkcmen, heb ik mtin brief met een verhaal 

over Paasviering en over de dienst met dopen en bevestigen van 

nieuwe leden der kerk maar vo"·scheurd en ga U wat van de eerste 

'··lerit'e Werkzaa.mheden vertfi'!'llen. tt Was begin Maart dat plotselirg 
',' .,_ f 

de s·ne'euw begon te smelten en dat 15 het teken om te b93inrlerl be 
suikeren. De mannen maken het suikeri-'uis in orde en gaan met de 

slee val kleine emmert-jes het bos 1n. Dan wordt in elke gezonde 

Maple· baan een gaatje geboord op 1 M. hocgte, er wordt ·een klc~il') 

kr~antje in geslagen en een errmertje er onder gehangen. Als de 

nac~en koud en de dagen zonnig ztjn stmt het sap uit de wortels 

Of1!h9o;J_.en drupt in 't emmertje. De volgende dag komt de slee er 

weer ·b!J. langs met .een tank van 000-1000 L. De errmertjes worden 
hier in geleegd en dan gaat het naar 1t suikerl-uis, waar al een· 

groot vuur brandt onder. een 2 M. lange en 1 M. brede platte kook

bak. f.Her wordt sap in gekookt tot het dik beg int te word6n. 

Dtt is een heel seCuur werkje. De stroop moet helder z!Jn maar 

· riiet té. d..ln.- Kookt het even te larg, dan wordt het te donke.r en 

heb je ~ns dat· het te dik wordt en soms wordt het Suiker·. Dat 

is n:i.et de· bedoe"lir9. De stroop gaat in grote vaten weg en is 
tamel!jk duur. Het is erg zoèt ên "frisser van smaak ·dan onze keu-

kenstroop en wordt veel bij het brood of over pannekoeken gegeten. 

Na;, drie w~ken modi -lenteweer zaten we in eens weer in de winter 

.en .. :1'.oen was het g0beurd met ·suikeren. Regen en .nC9 eens regen, : 

Dachten we .eerst' ·aan vroeg voorjaar te krmen, nu is het weer 

koud en veel te nat. Het weerbericht beloofde ons yan morgen neg 

een sneeuwstorm, yorige ){leek hobben onze buren links hun 50 jari·.

ge ee:htvereniging gevierd.· Die buren, farmers" ztjn neg ·/'.'as-echte 

Indianen, die voor twee jaar neg eens hier op een feSS!t ecl-rl:.e 

Indianen-dansen te zi~n gegeven hebben. De vrouw voors~lt graag 

de toekomst. Ik moet er eens heen en vragen.of ik neg eens eeri 
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Ntjdamstra-dag _in Friesland zal mee maken. Het was een groot 
feest in de T.ówri-hal, Iedereen was uitgenodigd voor ee~ speen

varken-dini:i~~i maar daar z!Jn de Canadez9n niet zo Qj:> gesteld. 

is Avonds waà er dansen, met r'!1ke lunch. 1-hb ik al eens ver-

teld dat hi,eÎ·: eigenl!jk nooit een vergaderirg of btjéehk001st is" 

zonder luncih ? 
We hebben hier -een vereniging, de Farmer.Gt""\ierenig 1rg ~ die in de 

winter elk~.ávond btieen komt, Toen ik eens een farmer vroeg, 

waaran hij .11d was, zei hij, alleen an de ziekte-verzekerirg die 

er aan verbonden is, 11Waaran gaat U d3.n zo trouw naai:- de- mee

t1rgs 111 Vroeg ik, 11\·Jel, voor de lunch ! 11 was het antwoord.

Farm bel~h9 iS er niet b~. De boere~ voelen hier hiots voor 

orgahisabie. En dat in oen land als Canada l 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

FOEKË DtJlMES l·NNIA KREEG BIJ ZIJN GEBOORTE EEN ZILVEREN 
l.EfEL VAN 1-'ET SCHOOl.BESfULJ.R, 

. . . -

Dat een p:iege_borene een geboortelepel Vëiii. de familie krOOt 1 was 

in Fr.~.ésland algemeen gebruik. 1 Dat een baby een gel;Joortelep;.il 

van he-i:.-plaatse~k schoolbestuur kreeg, hadden we neg niet eer

der vérrîánen. Toch 1$_ dit gebeurd in het jaar 1942 te Lollum. 

Wat was het motief hiertoe ? Het feit dat de grootvader van 

de· jonggeborene, die de zelfde naam droeg, de school gesticht 

had. Foeke Douwes Wynia stichtte op 24.8,1875 de Chr. School 

te Lollum en op 15.6,1942 werd de kleine Foeke Douwes geboren. 

Dat.·.wa!? .1n e0!1 tij:!· dat· men. niet,~wist .iqiat. mêfl-.de .. kleil'.le mol;)St 
geVen, zodat dit cadeau wel tajzondor op pr~s werd gesteld en 

de m00der van Foe,ke, ons lid Mevr .E .WyniGt-de Boer, 11Sminia

State" te Waaxens, aanleiding gaf hot volgende gedichtje te 

maken: 
. By de berte fan lytse Foeke 
Stiene wy. alhiel forbûke, 

Sa 'n bliken fan meilibbendheit 

Dy 1t Us dermei foreaeren hat 

Kin dit hjir nou mar.rûke 

Yn 11dizze tiid" in skoane klank, 
\ 1Je ·siz 1 ek cis T!srtelike tank. 

Mar •t Lol lumer Skoa-lbestjûr 

Kctrrb wol 1 n ekstra plomke ta 

Foar 1t kostelik presintsje 

Dat wy foar him krigen ha, 

Hja gaan in sauntich jier tobek 

Do wie dy se lde ~arttHe 1r ek 

Dy 1t boppeneamde skoalle stifte 

De narM'len: Foeke Douwes ~·.fynia 

N(u lytse boer fan 11Sn,linia 11 

VJaeksens ( Hin.), Haeimoanne 1942. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Voor het beoefenen van genealcgie behoeft men geen geleerde 

te ztJn. Liefde voor eigen bloed en volk is alleszins voldoende~ 

ooooopooooooooooooooooboooooooooocoooooooooooooooooooooooooooo 
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FAMILIEBERICHTEN. 

I
l Tu.Iei, blydskip dog~;~ wy tynge fan• e ber·· 
te fan 1fa faJI>ke en suske 

.AU!ÇJE T:f!.YNTSJE 

T.Ligthart·-Vleer 
G. Pl Ligthart 
en· Atlke. 
Dearsum 65. 
24e fan· Gersmoanne 1953• 

Troudi · 
· · · il. VLE:CR en 

' G • HAl\.IlSMA 
Langwar, 25 April 19 53. 
Iennichste kennisjowing. 
~--------------····------..,.----! 
s~~i~ 3 ]\!Iaeije hoopje lis leave heit 
en -me)Jl,:• 

EilRIT K. VL]J:CR en 
SIETSKE D,FOPMA 

de dèi to bi tinken, clat hja 25 jier 
lyn boaske binne, · 
Easterli ttens, 
lste. fan 'e Blonunemoanne 

!Gaas v'!eer en IJtj e Vleer. 
>---~-------~------'--~----; 
Snein 3 Maeije ·binne 25 jier tr6ud 

ÈRilIT VLEER on 
SIETSICC VL:CER--FOPMA 

Ek sil i t dan 25 jier lyn Wl'lze dat 
Errit op Wieuwens wurksum west hat. 
Easterlittens, 

Fam. J .A. Sijperda. 
Ii1am" J. l"). Bruinsma, 

Op Zondag 10 Mei a.s, hopen onze ge
liefde ouders en.grootouders 

M, P, WI:CNIA en 
B. WI'.ENIA··DlI: JONG 

hun 35-jarige echtvereniging te geden
ken. 

Hun dankbare kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen; 

Follega 43, Mei 1953, 

UIT HEf TROUWBOEK VAN SNEtk 1788: 
Getrouwd:· 15 Mei 1788: · 

Jan Heer9s Bontekoe 
en 

J a n k e C o r n e l 1 s· K o e h o o r. n" 

M U T A T I E S , 

NIEUWE LEDEN. 

418. H.Wy~ia, C 231 ÈITTTien, DALFSEN . 
419. S.L.Wynia; C 23, Er!rnen, DALFSEN, 

A D R E S W IJ Z I G I N G E N : 
, 228. J .K.N~dam, Soerabaja wordt: 7 Asimon-ta'rie (Bar'ker-Road) 

SINGAPORE 

2. P.H.Nijdam, Gorkum, wordt:_ Vlietlaan 64, GORKUv1. 

294. G .Nfjdam, Gronirgen, wordt:. Semarar9straa.t 45b, GRÛNIN381/, 

242. Th.Nfjdam, Amsterdam, wordt: Jac .Catskade 21 I, ·AMSTERDAM . 

204. Mevr.J.de Vries-N!Jdam, Hoorn, wordt·: Ni~uwendam 31,' H)ORN •• 

132, Mej.Tj,Ntjdam, Amsterdam wor?t: Mevr. Tj.Snipf.13-Ntdam, 

G~dempte Putten Il, MAKKtM (Fr, J 

339. Mej.J.O.H.Kaptein, Amsterdam., wordt: Alg.Ziekenhuis, 

' Telinkstrqat; ~~INTERs;ii!JK, 

.:-

!:,'·! ·.' 300 , Mevr ,J ,J ilderda-E f dee, Lee"warden :.io~~:~E~~ordv liet 235, 

~ 29 en 63. H.Tj.~darri en Mevr. Nfjdam"'Van Linde, Espsl, wordt: 

Et\enlend'lewEg 6,. MARKNESSE. 

0000000006ooOoooo00000060000000000000000000ooooooooooooooooooo 

M E D E ff E L I 'N G E N 
' 1 FIETSVLÀGGETJES , · 

~ Voor~ c:l~ aanschaffing_ v~n. fictsvlaggetjes bl:!:]kt .geen voldoende 

~ b_elangstelling .te besi;aan. Slechts 8 bestelÎingen kW~men .b!n

~ nen. Onder deze anstandigheden kan het bestuur r1tet··' overgaan 

~ om een aantal te bestellen, 

1 DE VERGADERINGEN IN HOLLAND. 

~_Het Was niet mOJel!Jk cm a·p korte tenni:jn te Arî1$terdam en De.n.-

~ Haag geschikte zaa~tjes t·e kr!Ben voor de btJee.nkomste.n. Daar 

~ de maand Mei en de eerstvolgende zom.ermaanden -0113,eschikt Zfjn 

~ om te vergaderen, _ztjn .deze familieavonden.uitgesteld tot 

1 September • 

§ Faro•s VAN DE lo!YNIA-DAG. 

! Het bestuur beschikt over et1ige fotó 1S diEï t!Jdens .d~'wyn1à~g 
~ z:!Jl genOOien. Eén hi.ervan p.ibliceren: w.Jj 1n dit ·nUmm~r·. De 'andore 

~ foto is· z!Jn fiie6st kiekjes uit de zaal'." 'Deie-foto•s lajge~ t~r 
~ inzaje' btJ' de 'voórz1tt·er. De pr!js hiervan is: brie~k<lartformaat ! /.0.85. formaat 13 x 18 /.1.50,: · , 

i ONZE BIBLIOTHEEK. 

! Tot Bibliol:.~caris van~ onze vereniging is benoemd :. do .heer 

~ J .A .Ntjdam, Linnaeusstraat 129 1 Den-1-aag. In Q1t. rrumner wordt · 

~ door de heer N!jdë\m een uiteenzett.ing. gEg1:1veni- ho~ hiJ z.ich.·.de· 

i opbouw van de bibliotheek. gedacht! had· •. De heer. N~d8m is r~eds 

~ eerder ~ls bibliothecari_s ·.wi;irkzaam"goweest, zqdat.. w~ .vol ver-

f trouwen de toekcmst van. .onze. b,ibliotheek tegemoet ,zien. W!J 

~ vragen dan ook van onze leden. om .da· bibl!othOcaris alle mcgeltike 

Î medeworkirg te willen v.erJenen ·i.ón danken,.ons.·familielid voor 

i de bereidwilligheid om qE?:<!le.,taak te .. aanvaarden. 
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j:n. "~~n va.Il ori.ze··:vOrige··.nuinr.l1'ers liiförd "aang·ek:ondigd~ dat er 
. , een behoefte bestond aan een bibliotheek voor onze Vereni . 

?;irig._ W~,inu, de· biblióthecaris. is er al, maar ..... zon-: 
der werk. 
h,en l<Can hem vergelijken met een vrachtrijder zoncleir auto 
tei:wijl 'er bergen werk op hem ligt te wachten. Hij zal "i_ 
l_es doen om een auto te vinden. Als hij geen gelcl heeft 
om er één "tie kopen, ·dan zal hij er één huren of lenen.; 
maar een auto komt er ! ' 
De bibliothecaJ:'iS is ook z6 1n vrachtrijder zonder auto . 

. _Grootse plannen zijn er, maar er kan maar zo geen biblio-
. theek uit. de grond gestampt worden. Daar is de. meclewer-
king voor nodig van een ieder, à.ie meeleeft· met de Vereni-
ging. · 

Een ieder kent wel cle spreuk;. Het is beter, naar mijn· adres, waarbij de ka.sten natuur-
te geven daa te 'ontvangen, Een bibliotheeklLijk vergoed woi·den. Voor cleze goede ge-
echter heeft beicle ·catagorieën leden no- jviers (sters) heb ik nog een aardige ver
dig. Gtiv'e!id.e _lede.no élai; zijn zij, die dit . i:r:assing in petto. Voor de loden, die be
doen in het besef, dat zij"daa:rn\ed'è' hunan'-)lang stellen in de oi.i.de jaargangen of. 
dere familieleden oen grote dienst bewij- \event. losse nummers, en clit zullen wel 
zen en .ontvangencle ledeno dat zijn zij, a.ie jde meeste leden zijn, die niet vanaf de 
van de geboden gelegenheid gebruik kuni1en, ~begindatum a):Jonné zijn geweest, volgen 
ja zelfs raqe·ben mab;m, Als al. orize fallli-. jhier enkele .alg(lmene bepalin§-en; · · , 
lielêden eens ·of rneermalerf tot beidê' cáta--ia'. De vergoeê:üig voor 6'?in jaar(sang (1949', 
gorielJn zullen hebben behoord; dan heeft· l 50-51-52) bec1.raagt f.0.60; losse num-
de bibliotheek r.eeds i·uimschoots aan zijn mers.f,Q,10. 
doel beantvroorcL. 'jb·. Do aanvrag;en dienen _uitsluitend schrif-
ll/laar nu dan onze plannen ! telijk te geschieden. 
1. Allereerst hebèien wij voor de opbouw 'o. Bij deZE: aanvrags gelijktijdig cle ver-

van onze bibliotheek boekwerken of tijd-1 ; '!Chuldigde .kosten _in postzegels inslui-
schriften nodig-, d_ie betre)ddng hebben 1 · ten. ·. . 
op ons werk ea doel. Zijn er leden, die id. De leestijd is hoogstens 4 weken. 
deze kunnen missen voor onze Vereni-- l e. De vrachtkosten voor terugzencling der 
ging? Het behoeven beslist geen nieuwe nunm1ers naar mijn a!'[res, zijn voor reke-
te zijn, terwijl de portokosten voor ver·-! ning van de aanvrager. 
zending natuurlijk door ons vergoed wor-:_~_-__ f. Verlies of beschadiging kost f.0.50 per 
den. nummer. 

2. Daarnaast hebben wi.j zeer veel. oude lg. Bij overschrij(ling van de leestermijn be.-
jaargangen van onze "Nijdamstra-Tynge" draagt de boete f .O .10 per munmer per 
nodig. Ik weet, dat er vele leden zijn, _ week. 
die hun oude nunmiers hebben opgespaard, j 3. Zo dit waren dan even enkele technische 
maar die ze gemaldcelijk, bv. een half-· l details om alles goecl te laton verlo-
jaar zqudei;i kunnen miss.en. Nu is mijn . pen, U leest zo nog maar eens goed over. 
plan om een soort uitwisselingssyst<Jem ]wat gebeurt er nu met al dat geld, zult 
te vormen, De leclen, die oude jaargan- [u vragen. De bedoeling is e.on bookenfonds 
gen hebben, lenen cleze gedurende een \te vormen om daaruit boek1'7orlrnn aan te 
halfjaar ,uit aan de bibliotheek. Deze. !schaffen ten nutte van de bibliotheèk en 
kunnen als drukwerk verzonden worden idaarmee dus ook voor een ied.er, die er 

· . (vervolg pag,54) 



- TOf ONZE GROfE SPIJT MOESTEN WIJ CONSTATEREN . DAT 

DE BEL.AN'.lSrELLii!J VOOR DE VACANTiECPLANNE~ · ZEER GERIN'.l WAS. 

Sl.ECHfS EEN BRIEF MOCHf ONTVAN'.lEN WORDEN, DIT MOEf ANDERS l~DR 

DEN l 
MS~~.f~.V~n Floresteifi-Wy~ia schreef ons: 

ZAKENLIEDEN, WAAR BLIJFr' UW 
ADVERTE11TIE ,, ? 

SUCCES IS VERZEKERD ! REEDS TIENTALLEN 
FAMILIELEDEN KOPEN VOORTAAN BIJ HEINS! 

lvuooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Het .was een. prachtig plan om in de Tyrge vacant.1euitwisselirg te 

organi.sereti, en ik wil U dan even Op]even, voor m'n dochter en 

zo9n •. t-'\jjn dochter is 19 jaar en wil grac.:g een meisje van haar 

~ee~~d b~ oris ~ebben._ Ook.zo van l&-20 jaar, gaarne boeren Of ~ 
fliflke _m_i.ddenstand. Het meisje dat U voor· ons weet kan op 10 Juli-',_~ 
konen~ We_ zullen ze afhalen met onze.auto. Het is hier mooi en 

vlak_.,b:!j de_ Grebbeberg. Laat ze vooral de fiets vooruit sturen of ~ 
op de ftet"s komen. Ze kan dan wel' tOt. -.de . 19e of 20ste Juli blij'... ~ 
ven. Mijn dochter wil dari 'graag e~n· weekje naar i=rtesland. Mis~ 
s,c,hien :·kunt u· ons eerl adre~ _-sturen dan kunnen ze- roeds gäa~ càr-

respond'aren, da:t is wel zo áardig. J 
Dan heb ik neg eon jo~en van 12 jaar, die wi.l _ook graë:19 een 1 
vri.end te legeren hebben. Misschien is er iemand voor hem. U kuntt 

een jorgen van ong. de zelfde leeft!jd sturen. Ook die halen wti ~ 

af en. br_ergen we weer ·weg. Ook wil mijn jongen gaarne na~r Frie:a-· J 
land en .daarom is die uitwissclirg zo mooi. Het kost niets, dan ~ 

een beetje reisgold en de kinderen geniaten er zo van. Van be_ide_, i 
kanten kan het een prettige vacantie worden. Ik sluit enige i 
postzegels in voor eventuele correspondentie>, Ü b!j vciorbaat dan- ~ 

kend, met vriendelt)ke groeten. Fam,R.van Florestein-Wynia, Il, 

Ooistraut 6. Hotel-Pension 11 de i~1tte Zwaan11 

annex bákker!j. Echteld b!j T i3l, 
Tel. K 34M-225. 

0 N Z E DOCUMENTATIE 

Niem·and heèft zich aargemeld v'oor medewerking aan de document.at·i'e

dienst van onze verenig1rg. D1t·-was wel een teleurstellirg, 

vooral daar er klachten komen, speciaal van Groninger- en 

Drentse z!jde, dat er nooit een familiebericht uit ~eze fami-

lie geplaatst wordt. Er:- blijft dus geen andere m1'.9eltjkheid_ over, 

dan zelf deze dócumentat1e te verzorgen, , ,. " . 
' ')•_,," ". - ""• _'J ,, _,._" • ' ,, - "' ;:-1 

Uit 'de 11 Leeiuwarder Couranttt ontva1'9en \'4fi-'èeds de· à'dvertentios 

en artikelen • Oe~e worden uitgeknipt door de voorzitter van 

dé afdelil'E Leeuwarden, Sybrcn N:gdam. Doch· wie zorgt er 11.1 

voor dat we ook uit andere bladen artikelen en advertenties 

krffien 'toegezonden ? Het gaat voornamelljk om:. 
het 11Fr1es Dagblad", 11 d0 Friese Koerier11 , 11Nic;:uwsb~d van hot 
Noordenll en _de ~ndere meer regionale .en plaatsol.!1ko bladen. 

Het .1s een kleinigheid an.hieraan mede te werken on U dooi;. 

de redactie V.;in 11de Tyrge11 een groot plezier •. Is het uitknip

i::en U te veol werk, stuur dan do hele krant. De portokos·

t~n worden vergoed !- B!j voorbaat dank voor Uw medewerking 

W.Tsj.Vloor, 
11 de Swanneblom" 
dci" Kaag - .post Abbenes. 

~oooooooooqoooooooooooooooooooOoooooooooóooooooooooqoooooooooooooooodooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

DE NIJDAMS'l'RA-BIBLIOTHEEK, 

belang in stelt deze boeken te lezen, 
Iedere _maand zal er eon varantwoording 
worden gegeven in "de '.rynge" va)l de werk
zaamheden van de bibliothecaris en de 
financillle toes'0and vai1 het boekenfonds, 
Er zijn nog a:nclere plannen, die ik echter 
zal .bewaren voor een· ai1dere keer, Pr_imair 
is nu .zoveel mogelijk boeken en oude jaar
gangen in te .sturen en aanvragen ( plus 

postzegels in to clienon voor het lezen 
er van, 
Hier volgt nog het aclres voor alles wat 
cle bibliotheek betreft: 

J.A.NIJDAM, 
Li1111aeusstraat 129 

DEN·-HAAG, 
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DE PERS OVER DE WYNIA
D A G , 

In de FRIESE KOERIER werd geschreven: 

Levend verleden , Want uit dcii· boe.16'1de 

voordracht van de heer Vleer kregen ook 
de Wyn1a 1s een inzicht in hot leven -'van 

hun verre voorvaderen, voelden zjj vreug
de, wanneer er verteld werd· van tjjden 
van voorspoed en.zaten zjj mee in span
nirg, wanneer het fort~1n onguns'tig .was; 

in tjjden van oor leg, nood en ontberirg. 

Een hobby,kan men zeggen; ·Zo~ls men 

duiven houdt, postzegels verzamelt .of 
figurer uitsnfjdt. Maar hi9lemaal,ju1st· is 
deze· verg~Jijk1rg· n'iét. 
Want' het'"'1ev·~h van- ·vandaag, de_ dag. 1~ -b.ti 
alle moeilijke dirgen toch vaak zo VIclk'~ 
het l!Jkt smis zo klèin .en zonder z~n, 
En dan kant uit de ·g.r.Jjze 01..1dheid de [es· 

en de veriro~tir~f. Immers, ai les -~~t; 
' . , , I' 

daar toen ook gewoonte en sleur scheen 

te zljn, ,!<rrnt nu voor honderden .. riakome
lirg_en -kleó~ en· betekenis. Da·._mems staat 
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Neg eon 'foto ~ah -de Wynia-dag, 
. . --~··· 

niet alleen "en leeft /'.liet ·zp,ma~r·· toe-

vallig-. :<1.-. 

Voor':tlé foto die wfj in het Aprii7nummer p;blic.1f;'lrden wa~· het clfché bereidwillig afge

$:1:,aailr·-'.d~or de redactie van iid~ Friese l<9_,e_ri_~~ 11 : ÜE? fOt_o 1f1 ~!t nummer. danken wij aa:n. 

een,. a·-~:~?_h~:. -~an h~t . Fries-D~~~~-~-~~ ,d~1.: .. e~~~ '._.·~~~-~Z-~,w~};.1~~"~~ o~~~e~~19-~~ _, i~ __ a_f3 ~::-., ",:._ Het FRIES DAoBlAD meldde:' 

Zo i_; ee;st ~~Ertje. vdor:-_~;~~je; na jaren 

van lrgesp::mtien ·arbeid .. de. helE? geséhied-

s'j:..a~n~::P~, ~edacties·_van beide bladen bet~~~:~!/ W!J op deze P.~ats._claar-~oor onze hartel!jke _ 

G. ~•' 

schrflv1rg à~reedgekomen •'Een geschiedbeschr!jvirg, .,die ~·i"termate 
interessant en leerzaam i.s, Qie Wein.:lg roemrucht:1ge· Wàpenfe!ten 
kent, , d;ch die gewaagt van ee~. trou~. en !jverig gesla·cht·-·dat zich 

door hard ·werken een eigen bestaan W1st·te verzekeren. De NLJdam-
'· 

stra 1s hebben er geen .gra~ over later •gr.oe~en. Niet_ z_odra was de 

voll_ed:lge geschioden1·s va~ .h?t 9es'iacht bekend c;if,~r ·werd besla-

ten tot de oprichting· van..-_:e,en Ûigen -.fàml lioveren_j,g ing, tot het 

ui"t$even -·~an een ·01gcr:r· 1, 1 NtJ_çia~~t~a-T§'f-ge111; diq al.ie wetonschap

peli:lkheden· cimtf-ent·.Wfl~em WillemS'-hàzaten bevqt, en tot het ver

vaartjige!'l vari eeh farn:l,Jievlag, al.$ een S}"f!lbqol_ dat de N!Jdam 1s, 

N!euw4a~i's;' Vleer. 1s en Wyn_i~, 1 ~ -hun ci.ide stamvader niei zl:jh ver

geten. 

Het SNEE'KERN!EtMS8LAD schreef: 

De ~nderzoeke~ mOet: Nel~.,· __ zo t1iet ·alle wer.keri. d;~~~
1

rsteleh, 
honder~en':Zake·n onderzo,eke.n om é6n·geslacht_~uiV~r te beFB"len. 

Maanden··g~an er mee heer1,"_.maar -het· is met dit werk :z:o, vati hob···. 

by groeit' het uit tot-.,s,tu~ie ;Óbject, en daar:-na wor_dt het een 
levend w_erk,: wanneer._m~n_ ·~i. -het· eigen voorgeslacht voor zich 

ziet o~.gzen: · Eîgenerfd.e,· bo~ren-, Friese· landade_l,' e~nvoudig ar-·· 

OOidend .en t·och'edelman.,. _op 11.in' bOerder~en _leven~.. , 
... . ···! 

f·\' 

TROUiJ pub liceE1qÇe.: 

Men, kré63 -in do· zaa 1 overigens niet de indruk dat hier mensen 

bjjeen war~n 'die· e1kaarh.nauwe·_ltJks of in het geheel niet konden;· 
' - ' . - . .r 

dank -z:!:j de "Friese famil1az1ekta1i voelde· men zich. één:~~-' c,I~ · 
wetenschap afstammelirgen te Z!)n van hetz~_lf~e. cu~e b~~~r;Je:..!. 
slacht. 

De 'ilEUVIARDER COURANf rapporteerde: 
·'·· 

Op tje.b~eenkomst kwam uit mededeling6n van· de aan~ezigen naar 

.va1ten dat _behalVe de-vole_\rlynia 1s in.-Frièsland, deze tak u!tge

ZWQ(';o/ert is over ons -.hele land, doch dat è'r ·ook vele Wyn!a 's in 
·Am~ri~ zi-iJ,ei1~·:~-1:11o·'daar een· eigen fáfntlieverenigirg ~b~en, 
·.wa.a~e~- N:gdams-ii-a thans contact op za'l nemGY.J. 

In ITT VRIJE VOU> ·~tond: 

NU<;!arn?t.~a kr:Wt steeds meer leden, CIS genea lq~,: 11~n de vereni

gire. J:l!;i~}t 9r1tdekt" dat_ ook do ~ynia 's en· ;_de Wynja 's afstammen 

van .~e_ N~èfa~~s.: Op 1n1t1at~~f._,v<;in· de _Y:eren191m l<Jaren de \rlynia •s 
e('l wY~jn ·_S.;rlá'èr·Sneek genod19_.d -~p Paà-smaandag_. Uit de gehele 

.provin_c'te en elde:rs uit het. lat:id' waren·'-z:tj ge};an,en Om naar de 
. u1teeP:Z.Ottin] te··1• luisteren •. ,._.,.. - .. ' 

--,-: 1 
ff. 

'i;L 
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Best Qegr!jpel;jk 1? het dat men kinde;i:-~ ;i'l~·et "gaarne Seike 1 'Sjutje,i 
Lut~ke1 Loltje• T~tje ·.etc. noem{.-·:pit·.~jn '9'êeh"à,ardJ,ge !'lf\lllen· ~ 

- ·,- • '· '~·.:: )"• ' ! - • • - - " - ' ' ' - ' -" ~"- . ' ' ' ' " 

v.o~~ ~ meiGJle :err de ·ouders dienen-··a<ik i11 ~è zien ~t het kind ) 
hierc!.6cir; g·eplaa9~·wo"rdt. t·Jil men· ~:ie~Ycior andere namen, bl!1f . ~ 

[?~~§~,~f~;f;§y; 1 
mennamen of be1"9namen te geven. Flora, Erica, Narcis, Crookje, 
B~onia, Lotus, Madelief, Edelweis, Dalia, Hyacinth etc. kan men 
wel mooi vinden, maar het 1~ geen,st~l deze namen aan Uw kind 
te geven, terwljl wy over duizenden-oude voornamen beschikken. 
Officieel mag een ambtenaar van de Burgerljjke Stand dergel!jke 

namen ook niet inschr!jven, doch de ervarirg leert sans, dat ~ 

weig.ert Sytze of Wybe in te schrtjven en geen bezwaar maakt tegen 

Clivia, Orchidee, Etna ( vuui"sp..1wende borg ! ) , Adoea ( bergvesti09 

in Ethiopië), Delphia, Gigant, Goliath of Swastika, 

BETEKENIS VAN EEN NAAM • 

Elke naam heeft aanvankel!jk een betekenis gehad. Deze betekenis 

was in ·Noord-E~roi:a van andere aard dan in Zuid-Europa en in 

Voor-Azië weer anders dan în China. In Noord-Europa hadden de ' 
oorspr6nkelijke namen"": wáar later diverse andere namen. uit· ont.- ~ 
staan z!jn, de betekenis Van stryd, roem, eer, vriend, dapper, 1 
gelukkig, lief en daarnaast namen van kracht19e dieren als leeuw, ~ 
beer, wolf etc. In Zuid-Europa hadden de namen het karakter van i 
heerser, keizer, grote, kleine, larrme, blinde, schone, verruk- ~ 

;:~~:::=:~'.':'.::~:.-:::: ::.::.:,: ~, i,I 

DE NEDERl.ANDS~ NAMEN • , . . 

Laten we Ql1s echter bepalen tot de Nederlandse voornamen, welke 

we kunnen onderbrengen in drie verschillende soorten i~ vo~-· 

orde van ouderdan: 

1. De FriSs-Nederlandse namen, sedert 300 v.C"hr:-.;~··i. · 

2. De Latynse-· en Griekse. namen, sedert orçj'. "1000; 
3. De Hebreeuwse n?tmen, B!jbelse namen, sedert 'óng • . 1500. 

1. DE FRIES-NEDERl.ANDSE VOORN~;EN. 

Deze Zijn voortgekanen uit de algemeen Germaanse. riam~n, die w!J 
in diverse varianten tegenkctf!en in het gebied wa~r de Germaanse 

talen worden _gesproken: IJslai1d, Faro9r, Nocirwegen_, Zweden, 

Denemarken, Fin1<iind, Duitsland,· OoStenr.1jk,· Zwitsér"land·, Frank- ( 

r!jk, Luxemburg, België, Engeland, s~r.otland en de vt:i~schillend~ 

door Noord-E~ropeanen bevolkte gebieden in ·Amerika, Azië, 

Australië en Afrika. Deze namen· Strekkeh Zich nieit alleen Ui~ 

tot het Germaanse taalgebied, maar ook in de Slavische-, .Romaan

se- en Keltische taalgebieden, die vroeger onder Gennaanse in

vloeden stonden. Ûp;Jemerkt dient hier te worden, dat Gennaans, 

zuiver wetenschappel.Hk, slechts betrekkirg heeft op t a a l, 
daar een Germaans v o 1 k of r a s , ondanks de vele bewe

ringen en leziajen, nimmer bestaan hebben, Misschiein kan men 

spreken van Germaanse volkeren, doch dan brengt men hier ciOk -
gebieden bU onder, waarvan de bevolki113 zeer z.èker niet datgene 

is wat algemeen onder 11Gonnaans11 verstaan wordt. i·Janneer men 

èFreekt van blonde Gennanen is dit onjuist~ Bedóeld worden de 

blonde Noordse mensen. Het Germaanse taalgebied'loopt, echter 

verder dan de woonplaats van deze Noordse mensensoort is. 

Dit taalgebied, dus ook na'."engebied, 'is echter hiet gehandhaafd 

in de odrèprcinkel!jke vorm. De tweede groep en de' ~erde groep 

hebben de vroegere inheemse namen gedeeltel.J:lk verdr~ven. Door 

de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk z!jn de R~·ansè namen ( 

talr!Jk geworden in Nederland en België. In DuitSlahd en E113eland, 

In Voor-Azië, dit in verband met het. voorkomen van vele Joodse ~ 

namen, doet zich het zonderlinge feit voor, dat scheldnamen b!J
zonder in trek waren. Uit de 13.Ubel kennen wy reaó~ betekenissen 

als hiollichtcr, valstrik, moederschaap, zeezand, steenrots, 

verleidster etc. en daarnaast treffen we mooie namen aan.als: 
= maar n03 moer -in Zwciden, Noorwegen en Üonemarken blrivèn de oude 

= namen beter bewaard. Door de invloed va~ de Doopsgezinden en 
van God, srcliefde, kind des Heeren, gGnado, mot God, etc .• 

In China zUn de namen grotendeels i1'9esteld op do verwachti1'9en 

dio men van: het kind !-ad. De ·hJiseljjko, de eorl!jke, de ·zedige, 

de vrouwel!jko, de stoere, de Wilskracht:lge etc.- kanen veel voor. 

De voornamen Z!Jn zo oud als de mensen zelf. Volg~ns Christe]fjke 

opvatti1'9 werden de voornamen reeds in het i:arad!ls gebruikt 

.

1 ~:~:~~~~t::n 1:n h:~ 1;a::~rB~~~·:a~a~:o~ . N~:::~:n:.:~;:) . 
~ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

(Adam en Eva), Vo)f!ens andere opvatti113en kregen de mensen namen 

toen i;!j in staat waren de eerste klanken uit te stoten, ·We heb-- ~ 

ben hiCF1r. <;Jus te doen met 66n der oudste cultuuruit11'9en, der ~ 
mensheid, hetgeen naast een aantrekkel.!1k, leerzaa·m en wetenschap-' 

pelUk onderwerp, ook n03 een geschiedenis van het.mensdom in- ~ 

houdt. 

Toch is over dit onderwerp maar weinig geschreven t En. dat ter··· 

wtil de mens zun·naam gedurende zun of haat..:· gehele lev~ niet . 

meer kan veranderen ...•....• 

UIT HET GAARDERSARCHIEF VAN RIJNSBU~ 1757. 

22 JE!t:i·•.IGideon. Buitend1jk W_eduwnaar van Janfi·etje van Egmond en. 

Jannetje Mes j,d. 1 der c1assis 3 guld.~ d~·s f~-S.-

Dit jaar bGgint !l)et klug_tig paar~. 

ten oude vocgd van s_est1g· jaaren, 

Trouwt z!:jn pupil, is clat_.geen kl1J3t ? 
Nog minderjarig en bevrugt, 

Getrouwd en na de eerste nagt 

Heeft z~ Twee kinders voortgebragt. 

Geen nE:gon maanden z~nde verloopen 

Als -d 1 eerste vrouw neg 1 t 003 1-ad oopen. 
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4. Gerbrig, geb. ong. 1626, geh. 
Sybren Reiners Jongema, 

5. Ruurd, geb. ong. 1634. 

RIENK RUlHlDS, geb; ong. 1600, overl. 
voor 1646. Gehuwd met • , .•.•• ATES. 
Kinderen 

l, Wytske, geb, 1630, geh. voor 1651 met 
Jentje Rinses van Wartena; 

RINCK of R:i:NSK RuU1lDS tr, 9,3,1617 recht. 
Grouw•met SYJJS WYJ3ES van Oosterend. Syds 
Wybes wordt ~nkele malen als curator ge
noemd over de kinderen van zijn overleden [ 2, 
zwagers • · ' 3 , 
Op 3i.3 .1669 blijkt, volgens Weesboek J .10 j 4. 
fol • 34 Idaarcleradeel, ,Syds Wybes overle~ ! 5. 
d;:m te zijn. JDr blijken clan vier kinderen ' 
te wezen, nl, Wybe, Gerben, Bauck geh. met! 6, 
Jörryt Simmes en nog een dochter, die ge- -
huwd was aan Tonis Arriens. 

3yert, geb. 1632; 
Wytze, geb, 1632; 
Baucke, geb. 1636; 
Ruurd, geb. 1638, woonde in 1705. te 
Syteburen; 
Gerben, geb, 1640, overl. voor 1705 te 
Goingahuizen, had één cloohter il.el tie. 

l JELJ!1IER RU1JRDS, geb. ong; 1600, overl. 
!voor 1655. Worclt meerdere malen genoemd 
~al,$ curator over cle kinderen van Gjalt en 
lnienk Ruurds, Wooncle te Nes op plaats 1, 

Wybe Sydses trouwde met Aeltie Gerbens, 
weduwe vaµ Wigle C.jalts, zoon van Gjalt 
Ruurds en Yelt Wiglos, dus neef en nicht, 
Gerben Sydses tr, I 8.G,1660 met .Reinu 
Gerbens. H~j overleocl voor 1682. Zijn wedu-· 
we hertrouwde met iJjoerd Cornelis. 

GJALT of GUELT H\TG11DS, tr, + 1615 
YDT WIGLES, Uit clit huwelijlt-werden 

. Ten~ ' 

met 
gebo ·-

1.. Wigle, tr. met Aeltie Gerbens, die na 
zijn dood hertrouwcle met Wybe sydses; 

;;. Jets, geb. ong, 1621, geh. met Ohbe 
~iebbes ( Tio1nersr11a); 

3. Jesel, geb. 9ng. 1623, geh. Ubbe sae-
lces? :Y' 

lr ..w ,1 

' 
0

c;::p.><! 1 '\ 
j / 1 i - :~\-

i de boerderij gelegen ten Noorden van het 
jkerkhof, thans bewoond.door cle fam. Peen-
t stra. Hij huwde omstr. 1635 met -TIETS 
: GOYES •. Er zijn cliverse acten van hem aam·
iwezig., à.ie betrekking -hebbei-i op e11ige 
l ge.ldl.eningen_." _. -· __ , '·'--·'· '""" _·:. .- , ____ " ,,,_ 
j Uit cli t huwelijk werden geboren; 
! 1. Ruurd Jelmers, gehuwd I 30,4.1673 met 
' Tryn Jaoobs ï gehuwd II voor 1681 met 

Frouck Freerks, Uit het eerste huwelijk 
werd een dochter Riemke geboren. 
Goye Jelmers, geh. 21.6,1668 te Grouw 
met Jesel \lillèms, g·ehuwcl II 30,1.1687 
Oldeboorn met Lolke Pyters. 

,,::".". 

1 u ·:~ illf_ll . li~ 
.• 

1rin ]î~ ':~~-! . ~Jl! 
{ (. 
'··· GROUW, 

. /11_1 -, ,~çr~ t ,, '. \ ~r-"-----:f-; . !~j \ . '" -f.1 ""',''! \;.. - 'IJ --·~. 
- ; 1 • • ~' U ;r1h1 ")J"l, . , ~ ·-!;\\,,. .?i"i r ·· !; , 

1 JJ.-ffi r J 1' ;~~~~:(jt~J(r;:",,.,, - j) 1 f1~Jll1 H;i'fi. )~Jc-Jfî 
------ - ' _1· _,. '''" _._(/•1: . ·/' "· -· .. :<-~---· ., -·"';,.._-.. ,..__ '.,'.· -'__ ,;·_-

P. N 

waar naast vele NUdam's 
ook ·de stam

vader 
RUUR D WYTZ ES 

woonde. 
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0 . .· . . 8' behoefte, che in a_e stad versclnlde van 
8 0 N S F A tI I J, I E W A P E N III 8' het c1orp, bij de beeldhouwers en zilver-~ 

8ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo8i smeden nooclzakolijker vms clan bij de hu.is

H e t hui s - of· ha n dm e r k . 

Merken komen ook in wapens voor, doch 

:man. Ik geloof clat c1i t voel vergeten worc1t 
\en cle studio over cle merken in diverse 
1werken te eenzijdig is geweest. 

worden tevens veel aangetroffen in de lEen merk is zeer zeker geen analfabeten -
oude archivalia,, naar zij dienden voor de \teken. Meerc1-ere malen ziet men de handte
ondertekening van acten, Rondom deze mer..:jkening naast het merk. Anders zou ook het 
ken is veel gefsi1taseerd, Men is zelfs ·!merk niet zo vaak in wapens voorkomen. 
zover gegaan er oude magische tekens. uit ' · 
In 'Of men moet spreken van huismerk of hanél-

dill in te zien, tGrwijl anderen nuchter 
beweren dat het hier om het analfabeten·- \merk ligt ook geheel aan het feit met 
te.ken gaat,. Pennestrija_ is er geweest om !we~k me:k men te_ d~en ~eoft. Ik las, ninu:ier 
het probleem. of een huiomerk erf l''k .· ~dat ergens stoncL . h.eeit gesteld ZlJn hm.s.-

u e lJ is -m rk" 1 · t " ha él l t 1 
of niet. Ook ging 11Gt om de woorden huis---i e ' maar we ; me. Z1Jn n mer,; ge. e eend 
merk of h nlm , 1" z ~i· 'etc • Ook staat er clikvnJlS "met ZJJn eigen a c er.Le. ·Y1.en a.o· er l'oorse rune~:_- k t 1 t 0 mer ge ernnd" e c 
te_kèns in en anderen waren van oordeel l • 
dàt. zij verband hielden met Egyptische , ,~Dat een merk een magische betekenis heeft 
graftekens. Het zou te ver voeren om, .h:i.e,:d~ of uit Egy-pte en India. afkomstig zou zijn, 
tot in de finesfleS op in te ga.an. , i is een even grote dwaal theorie, als wa.n-

Ik h b 
. 
1 

~ .
1 

k k .. ~neer men beweert dat de Nec1erlandse leeuw-
e vee 0 e ozen over meren en oo in'f' · b él h dt t d 1 · d . . . ~ iguur ver an ou me e eeuw van e 

verschillende stroken van ons land merkem ,r · "th · · ~ . . . . ::: .t\_eizer van .i'... lOplöo 
aangetroffen in de archivalia.. Mei·ken ge--i 
zien in familiewapens, op grafzerken, op ) Aan te nemen is cla.t duizenden ja.r'!n gele
gebruiksvoorwerpen etc. Een e en h e i d~den een familie. en later een sta.m.-de be
is hierin. niet aanwezig. In verschillende' hoefte ha.cl om oen symbool a.'an te n.emen, , 
streken en ook in vei·schillende tijden ~waarmede zij het recht en eig-onclom van de 
heeft het.merk een ·anclere betekenis, 'familie of van de stam mee kon verzinne-
Een geschreven. wet voor merken, zoals ~beelden. Precies als thans eon vlag het 
voor de her!J,ldiek, heeft nimmer besta.an. ! land en volk. vertegenwoordigt, zo moet 
De. merken hebl,en zich ontwikkeld uit een i in de primitieve gemeenschap het merk of 

···1 

ooooooooooooooooooooooooooooo-oooooooooo6öoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ZO IS VIEST-FRIESLAND 

door Anclr. N~dam. 
vervolg van pag .42. 
Hier is de sfeer van het verleden neg vr~wel ongeschonden. De 

voorover hargende gevels hebben de ee~wen getrotseerd. Hoorn 
heeft iets van Delft eh Bi-ugge. 
Largs de haven lopende komt men aan de Slapershaven en hier 

heeft .men de Bossel--hutzen, .In· deze huizen ziet men een fries 

waa~op do slag van Bossu op de Zuiderzee in 1573- is afgebeeld. 

De Graaf va~ Bossu heeft dr's jaar te Hoorn geva~Jen gezeten. 

De beker van Bossu bevindt zich neg op het stadh~i~>. .Dicht bti 
de Bossuhuizen staat de Oosterpoort van 1578, deze -poort me~ 
zljn grote houten deuren en zljn mooie brug··me_t 7 ·bci.:Jen is· het 

bewonderen waard. 
Aan de buitenkant in hot fl"'ies leest men een latljns ·opschrift 

ontleend aan P~ .127 : 1 11Niet·s [)aat het waken dèr wacht·ers, 

niets wapenen en geweldadigen dreigingen der muren, noch de 

donder van het rauwe geschut zoo g-!j, o God, deze stad niet 

zoudt willen richten en beschermen 157811 • 

Van dei Oosterpoort zien Wij op het GrOOte Oost, de Oostorkerk 

·met het zo typisch over de straat stekende wJjzerbord van de 

·.klok. 
In deze straat staan n·cg de oude kooFfllanshuizen met voorover 

hollende gevels nlet- van oudordom1 doch in _verband mot de 

i:;erspoctiof van_ deze hcgo gevels. 
Ik verzuim de n~ :te ,vermelden dat kort blj di:: Hoofdt.oren het 

geboortehuis staat van ~~iliem Boritekoe {geve i~teen. met koe), 

die in 1615 met ~~illem Schouten om Kaap Ho'orn'' (van~ar dez~ 
naam) naar Indië zljn gevaren . 
Midden op de Roede Steen of Kaasmurkt. staat ~~i standbeeld van 

Jan Pieterszoon Coen, g~boren te Hoorn, stichter van Batavia 

! eYf Gouverneur-Generaa 1 v_an Ned. Oost-Indië. 
öOk ziet .. men hier het·West-fries Mus6uln met Ztin hardstenen ge..:. 

vel en smeed:gi:eren hek.· In de gevel zien w!j het ··waf:en van 

( 

( 



' J 
( 

• 

- 59 -

UIT DE OUDE DOOS XXXVII. ander teken de stnm of familie hebben 
aangeduid. Familieberichten \~ynia, 

Later was dit noodzaak voor ieder gezin, 
L-nmers, E!en veestapel moest gemerkt wor·· 
den om herkenbáar to zijn, Zo werd het 
m<;i:çk een pezi tsmerk, Daaruit kwamen voort 
schapenmerken, botennerken, handelsmerken, 
eigendop1Smerken. Aanvankelijk zal in ~<!in 

famil:i,e, we bedoelon hier de grotere fa-· 
milie (:in. het fries: cle sibbe) hetzelfd(.l 
merk zijn gevoerd1 doch het verschill·ende 
bezit maakte het noodzakelijk dat later 
in. ieder gezin ee1i ander merk gevoerd 
werd. Ik meen dat we hier tevens met de 
overgang van het z, g, lmisme'rk naa:t:' het 

· :.z,g, handmerk te maken hebben .. 
dJ)eze .handmerken waren soms erfelijk; ·Doc.h 
dit zijn volc,-ens mijn ervaring niet>meer 
dan vijf van de honderd gevallen. Ih ande-

. · l'e gevàllen waren irnt zuiv'er<(J persoohs
merken geworden. 

In de tijd ä.at de merken op de wapens.wer
den aangebracht, waren het merende<elE! nog 
erfelijke merken, dus huismerken. In. h\)t. 
zuid.en. :is dit, è1-oor de oudere bronnen, 

.... beter~ria ''te gaan dán in het ridórdei.J.;' 'of=· ·· 
schoàn in het noorden veel meer in.erken op 
wapens voorkomen dan in het zuide:n. De 
pµtwikkeling van huismerk tot .hand~1e.rk 
zal zowel in Friesland als· in Holland 
];let zelfde zijn govreest; 

W.Tsj ,Vleer. 

ooooooooooooooooobooooooooooooooooooooooo 
Oranje-Nassau, het wapon van ltJest-Fr1esland en de wapens van 

Medemblik, Ed~, Hoorn, Alkmaar, Enkhui'zen, Mon'nikeodatn en · 

Purmei"enQ, v~Stgehouden door leeuwen',' In da gevel Z!}n .verschil-

lende. stljlen aange_bracht. 

A'i1!1 de arder~ zude ,zi~t- men' de Waag voor het wegen der kaas,i:net 

een har~st~n~n gevtl en' hooten luifel, gebOuwd door Hendrik de 
K,~yzer. In de gevel ziet men het wapen·van·Hoorri, in zilver een 

hoorn van ~ood, h~t schild vastgehouden door een eenhoorn .• 

T:!jdens de kaasmarkt .dro09en de kaasdragers van he~ kaasdragers-· 

gilde ·witte pakken met rode, gele, blauwe of groene hoeden. 

Verder tr6ft' men in deze buurt neg verscheidene 1-uizen met· oude 

gevels aan. 
De roode stáen, waaraan het plein de naam te danken heeft en 

waarop de voltrekkirg der vonnissen plaats had, ligt midden op 

het plein. Ook heeft.men hier het oude St,Jans-gasthuis en· ver-

schillende oude poortjes •. 
(wordt vervolfld) 

Getrouwd: 

Sneek, den 16 November 1848 

H W. W I N I Á v•n 
Bozum en 

A.M. J 0; G SM A 

Het behaagde Hem, die niet antwoordt van z~n daden, heden, 

na eene langdurige ziekte in den ouderdan van 25 jar~n'. 

_e_n eene ec~ve.reenigirg van b:!jna een en een half jaar, 

door den doód v·an m!j weg te rukken tn!:Jn hoq]gesc!Btte 

Echtgenoot 

GERRIT FOEKES ~JINI.A 

Treur ik met z!jne .~n mijtie .. ~d~rs over ;dit ~rtgr:ievènd 
verlies, met· vertrouwen evenwel wensch ik te zien op God, 

de man der we~wen die ook geljjk ik hoàp voor C?ns eenig 

kind eet:i Vader za 1 z!Jn. 

IJSbrechtt1111; 

cjen · 7 ûct·ober 1849 
A ,J .BOLMA '· w0duwe Van 

G .F .WINIÁ. 
FarTI1l1e, Vrienden .. !9.n.Beke~den gelieve deze als Algerrieene 

kennlS]éVitl] .aah tçi i.J'.l.emen •. 

! 1" 
. 

H_ed~~ .b6V101: dC?or Gdds 'goedheid van een· meisje:· , A .,M, 

JONGsMA', gei1efd9· Echtgenoot van H ;WIN!A-. 
sOzum, den--2 ~uny· 1853 . 

Eenigsté ke.nn1SgêViifJ'~ ". 

M.!:jne onvergetel!jke dièrbare Echtgenoote 

JAAPKE NICOLAAS VAN kLEFFENS 

overleed heden morgen te v~f ·ure, in den ouderdan van 53 

jaren, waarvan wij negen en twintig jaren door. eene·.ge

·noegel!Jke echt mogten verbonden zgi. 

\~answerd, 19 Janu_ary 1857. K.L.WYNIA, 

Heden r:n_orgen ovetli:jed, tot onze·b1tiere droefheid, ons 

geliefde jorgstei Dogtertje T ET J E , in de q.ud~rd~ 

van b.!Jjia 10 jaren • 

Sneek, 1 Ju ly 1858. 

. .· 

J .F .wYNIA. 
A .S .KLAVERSMA. 

Op den 3 Maart 1860 óverleed te C1ncinnat1 in Noord

Amerika, Staat Oh,,o, otize dierbare Moedei-- en Befl.lwd:-

moeder SYTSKE JELLES SYBRANDY 

huisvrouw van T h e u n i s L i e u w e s W y n 1 a, 

1ri den ouderdcm van b-!jna 65 jaren. 

MAAIKE TH. WINIA BERN.B.HDLTROP UI.DIJK. 
GEESKE TH. WINIÀ MARTEN H .BOL.MA 

. 

" 
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BOEKBESPr1EKING, 
11 Fryske Nammenkundel 1, foar-· e~ skaeinammen door Or, P .Sipna, 

uitgave van ·de Fryske Akademy. 
Van de namenstudies,_ die er tot nu 'toe 1n Nederland.Verschenen 

z!]n, is dit de besle uitgave. De grote WSrken van .Johan \~inkler 
kooien er bij in de schaduw, niet wat de vele gegeVens aàrgaat die~ 
daarin vemeld worden, doch doordat' Dr-.s:ipna in z'!Jl w~rk een ~ 
onderwerp aansntjdt dat door de. andere sch~vers, _was verwaar loosdJ. 

_nl. het- ontstädn eti dS'geSchi"édeni~'-va~- de ~~~~~ami;in met vennel..l.. i 
ding van de ~ :~ o n .n e. n waarin de oudste namen z:gn te vinden, 

waardoor h!:1 tot andere .in;::icht!'ln kwam. dan dB vorige schr-!:]vers, 

d~e veelal afgirgen op _Duitse namen·studies., Dat dit werkje 

overal een uitstekende recensi6 verkrttJt, is vanze"lfsprèkend en 

w~ kunnen ook niet anders dan onze lezers, die belarg stellen 
in namenkunde, aanraden hiervan kerin1s te nemen. 

"De gr.ondslag van de Friese Vr~hoid11 ; door Dr:.M~P.van Bû.1:jtenen, 

Rijksarchivaris van Friesland, Uit.g .. ·Kon.Van .Gorcum en Comp., 

Assen, i:rlJs f .6.-, voor loden Gn stipors van de Fryske Akademy 
! .4.50, 

In dit werk wordt aang~toond hoe een sage kan berunten op wer

kel!jkhei~ en -hoevee 1 waarheid er il'.! de oude· Friese.' geschil.eden is 

neg kan schuilen. De Magnus-sage, door.-de meeste historri:Q.1-ver

wezen naar het R!Jk der fantas.ie, waar een nu.chtere historli::us 

zich ntet moG bezig· 'fîQ\Jdt, wordt .door .Dr ,van Bu-lit~l'!en uit _de 

nevelen. vandclan gehaaid e~" in het' ~o.lle licht der historie ge-· 

plaatst. 1-fjj toont aan· dat··de zovee1 g.ehoonde 11 oude Friese vr!j

heid11 een realitei-t.··was· 0~ dai; in 11ane ·daar het.bew!j$ ~an is 

gevonden. f-~cme wordt van groot belarg vOor Frieslánd en de oude 

Dan van Alrnenum een symbool voor d6 Friezen_. 

Moge4,:jk wordt op de·ze'1fdo· ÓnVerw0chte wijZE.i ook n03 eens het 

raadsel OR'.Jolost rondom het Friese Konirgschap en de oudste 

historie van Friesland, want de grondslag van de· Friese vrijheids ~ 

lo;iende is in moe~der~ dirigon en werken aanwezig dan, a1lJ.een"in ! 
de Magnus--sage., Ook dit book _dient ·gelezen te worden dootr: iedQ:- ~ 

re Fries en Nederlander, die belargstel·l111:J 'heef-t voor de ge-· ~ 

schiedenis van ons ~alk, 

11 It Beaken11
1 jrg. ·~5, nr·. 2 - Chrisf.1a~~ Sgr~ot·e~i;;. J<aert fan 

Fryslän door J .J .Kalma - Eri6h Jof'ansen, de skriuwer fan ·de ' 
11 Frier fan Marssum1! door Prof .Dr.Walther Steller "-Ulrich v_on ~ 

\'lerdum und seine a ltfriesischen Si:rachproben door ·Or .G .D .Ohl111:1- ~ 
- Plato Mozalsoar jemd door Dr .G .A .Wumkes - De :bibliotheek: van ~ 

::s:~ ~:;::~ WORDEN BESPROKEN ALLE WERKEN DIE ER OP H!SfO-· i 
"RISCH-, GENEALOJISCH-, PRAE--HISTORISCH-, VOU<SKll'IDIG-, TAAL-

EN LETTERKUNDIG TERREIN VERSCHIJNEN • 

UIT DE PERS IN DE 18e EEUW, 

1 7 0 4 
14.0l. Theodorus van Tuinen krrut van Ged,Staten van Friesland 

500 gulden, daar t'aj, no.:J geen ·20 jaar oud z.Jjnde, -prcrno
veerde als doctor in de theolcgie, 

30.01. De Stan.den te VJarschau verklaren Augustus II vervallen 
van de troon. 

20.02.· Ged~~taten van Friesland bevelen de schoolmeesters één 

·of tweemaal, per week catechisatie te houden voor de kin
deren. 

17 .03, Menno van Coehoorn over leden -:- Te Schraard komt het tot 

een_ botsirg bjj het invor:deren van de belastiaj, De deur

waarder met zljn ausistenten mishandeld. 
27 ,05. De erfgenamen van Rixt va.n Donia verkopen geheel Ameland 

voor j'. 170.000 aan StadhOJder Johan V·lille!T) Fr-iso. 

12.07. Stan~slaus_ Lezensky gekozen tot Koning van Polen-.: 

04.08. Ridder Rook.een Luit-Adm. Kallerib~rg nemen met tja ·ver. 

EtB• Nedl, vloot Gibraltar in. ( 

11.08. Prins Eugen achtervolgt de Fransen en verenigt; zich aan 

de Donau met Churchill Hertcg yan Marleborough. 

13 oOO. Grote neder laag' der Fransen bj,j Hoohstadt, 20 ,000 gesneu

velden, 15000 kr-U;Jsgevargenen. Frankrtjk moet.Duitsland 

beoosten de R~n ontruimen, 

26;09. De Le!>UWarder vroedschap kr-l±Jt ·order an de 11 P!'Jnigtoren11 

af te breken. 

1 7 0 5 

05.05, Keizer Leopold. I over.lee.kin. Z~n oudste zoon·,Joseph-1 volgt 

hem op en ve~klaart de oorlqJ met:.alle middelèn te· zullen 

voortzetten. 

04,07. De Fransen heroveren Trier. 

lQ.08, Slag !J!j· Tienen. De fransen door de Engelseti. en· Hollanders 

versla:;ien, 

03.10. S·~anislaus I tot _Konirg van Polen gekroond. 

09.10, In Spanje breekt de bUrgeroorlcg uit. 

00,00. Johan IV wordt Konirg van Portugal. 

1 7 0 6 
08.01, Karel van Zweden begil1t !3en v_elct.t~cht in Lithauen •. 

·13;02. At.g.ustus II met zljn Saksi~h leg~r v.erslagen, De Russen 

vluchten Uit Grodno. 

19~04, De Fransen boeken een grote zege il}_~ ~lakte. 

29 ,04. Keizer _Joseph proclameert de Rt)ksban ie<Jen de ~eurvorst 
van Beieren en de A~rtsbisschop van Keulen, 

OC.05_. _3o.'ooo ï:i~ri.ugezen~ 12.000 Hollanders en Britten vallen 

EStramadura. binne~, Madr.~d .wordt bedr':'ligd, De Spaanse 
Konit'E gaat op de vlucht. 

oooooooooooooóooocicioooooooooooooooooooooodoooo_ooobooo.oqpooooooo 
INHOUDSOFGAVE. '· · . . . . 

Do N!jdam 1s van Drohrljp - Bri~f u1.t .Cu.r:iqda-:.,-Mocht. U 1ets hebben dat niet besproken Werd in de eerste twee 

maanden na de verschgnirg, dan zal.de re9actie dit gaari:ie ont

vargen an te bespreken. BetournE!rirg volgt na lezirg. 
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