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De kroon van cle ouc:Lers zijn de kind_skinderen 
en het sierraad JC:'.or kinderen zijn de voor" 
ouders. Sp1·euirnn 17 :: 6. 

In de 11GSnea lcgyGke Paedwizer11 door· R ,S .Roardû (zie 

boekbespr0ki1;9 in clit nurrine:·) troffen wtj de volgende 

·inleiding aan, Wëw.rj.n he·h nut van do genealcgie van 

ae~ bolnrgr.fjko Z~jdo ba licht wordt, Not tciestannirg Vraagt dus de yo1·ige geslachten, en tekent 
0J? __ 111rf\)!_: h!.1.i:1r.t,.'.).";:v·a.,{~.o~:'S}l1: vs~J'.~am,e.J;d"·'heb ben 7 .lJirè.nt 
zelf zijn wij eerst van gisteren en·weten 
niets" Job 0 o 0·'9· 

1 
vai1"de.:s~hr,Wver- µ.;tllèi!ir.;:;1'.-iijJ d1t. ar·tikel' in dé ~ieder·' 
land se taa 1. , ' 

' 
Zo staat geschreven in de Bijbel en iecfor mens 
gaat de weg van cLe wieg naar het graf, want "stof zijn wij en tot stof sullen. we 
wederkeren". · 
En zo laat het zich verstaan dat de clichter vraagt' 

Sk0 ep God de minske om 1 e no oht ? 
Dat is de frage dy't men docht, 
Ao men de dea sa faekeri sjooht 
By jong en il.Id op iera_e, 
D êr 1 t tûz 1 nen hert en bli ede . 
Hwa minske kin de d ea ûntrirmG ? 
Hwat jowt dan jild en macht en oar 
Gjin vdtnis spil et i t ji t klear, 
Of kin à_e dea o.erwinne. 

Maar de grote apostel Paulus, clie dit ook wist, zegt in 1 Oor, 15 ' 53:-54: 
"Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aan doen. En zoclra dit vergankelij
ke onvergankelijkheid aangèdaan heeft, en dit sterfelijke onste1·felijld10iLl aangedaan 
heeft, .zal het woord_ werkelijkheid worden, dat gescl1reven isc. De doocl is v'erzwol~ 
gen in de ove:citrlnning." 

En hoewel 'ifij weten. dat de dood onze voorbestemilling i~, weten wi.i ook, dat de 
voorou.ders yoortleyen in het nageslacht. Men neemt aan, dat de twee genen, é~n 
Van de Vader on 8811 Van de moeder, in hot bevruchte ei nie-~ met elkancler ver-· 
smelten, maar wel .invloed op elkaar uitoefenen. Zo kan men loegrijpon., hoe d.e eigen--
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8Chappen va11 LLo v·oorouc1ers i11 de Jcind-sltlnderen vve~.r tot ,.ititdruhJ;::inG' l<.:on1e1i., 
Gevor1nde do1011 ~101.JlJon 7ich van het ouderljjk licl1ga'1n lotJn:oranal-ct on1 in 00r1 nieuvv 
geboren lichaam vorc10r te leven" De erfelijkheüLsloer leert ons, dat bepe,alde 
e11 lichainolijl<o oi[_;'enschappen i1iet allee11 va,n de qudors op .de l:i11deren, i11aar 
zelfs ov.Grsp~ci:nc~ond VB:il één en meer generaties óp 11~-t ncLc·eslacl1t 01terü·aan" 

Volg"onrJ a,arcl o:'.1 \Iü~?ie11 is l1et g·eslacht ·van. 11ede11 cle voortzetting vo.11 élo vooroU·· 

d..êrs.va,n g'isl!ereno 11:0011 zullen nim1ner twee kinderen vc"11 clozo;lÎcle ouc!.ors (uit"· 
g·ezonderd tvroulii:13·011) yaJ:i aard VOlkornén g·elijk zijrl" f_;:.r,11 J:-J,Ot ene l;:inc1 zal 1TI8ll 
n1et. een OOCJ'ODEJlar.;· zia11, dat liet- ee11 zoon van zij11 vac10r ls 9 cle andere zal meer 
op de moeder lijkon. Ook gebeurt het wel, dat het kim~ eerst op de 6ón en la·· 
ter b]j J:1et opg·i-·ociier1 op de· ande'r ljjlcto Zo kuime11 cle oc'on van ee:n :paae;ebore11e 
eerst blauw rrnhijrwn on later toch bruin, en kan het blonéle haar .steeds c1onker·· 
der wordo11.. JJ~j ee11 pasg,ebore.n baby· k:an Elen r1ooit ze1';:er va11 (Le l{:lour zijn.o 
JEorst r1a vele vrok:en 1ra.n 1nen zeg·gen; het heeft bruine of bl0,u\ye OGe11, 

Sibben.9 die v8ol iri_ ollca.ar cm 
Srouvrc::n.~ zullo11 0:~1 do dtLUl'' 011. 
-vrucl1tbáar l".u1111on vrorc1en, Oy; 
zich zelf beJ1ooft 0011 l11111velijk · 
tusrrnn familiolodon i:;eon reden 

· :bo"t degenore.tio van hot nage· 
·slacht te ,;ijn. Uit do (lieren 
en pla.ntenworolél weten wij wel 
oetor. 
1l1ot het einde~ :.v.E:,n do 18e ec~U'.V 
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aanvvezig- \1Vai1!.1ecr ~n de sib"ben g Loef in het Voll;;::? vvaal" e·ij a.lfl vrij o,a:n toebe'" § 
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·de bcoten to laten voort;olanten 
VVanneer 11oo:f 011 nicl-1.t boicle van gezonde familie zijn 1 zullen 
deren k:rijg·o11b :oonl: n1aar aan Abraham? die raet zjjn halfzu_ster 
Izaak, die i;rn'c zijn achte:cnicht Rebeldca trouwde en haar zoon 

zij ool;: [;'eLonc1.e ldn.·~, 

trouwdo oü z:ijn zoon 
Jacob t~'ouwde weer 

met zijr1 boido uicl1ten. . 
Biologiscl1 is 11ot ooi<_;: vrel duido.lijk? dat- oe11 te grcyhJ~ raen:c;i~p en. samo11otelling 
van eigendcl1ap11 on (~ie vaale.: ·raet elkaar in strijd _~Jijri 9·:".:s11annïne;en tev.roerr .n1oeten 
brengen e~ cle inh~ucl vu,11 b .. et vvezen_ tenslott.e ui tel~ta'a1:· .c1oe11.' .s.chot1rc11·~ ·Zijn de 
meeste karaktervolle f'igurcm niet juist uit karaktervo.lle geslachten voortge·" 
kome11 ? 

( 
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:Poer 011zo voorot~dGl'G zjjn 'v.ij~ biologisch gesprolren, clie vrij zijno Zo is liet ook 
met onze aist[lj'rnling, die maakt dat wij tet dit volk beheren. En tet vandaag 
aan de dag l1eei·b l!'riealand ·zich nerge11s voor te scl1.nr11e11, al is do ir1teel t hier 
grctei· geweest füm in Holland. Wat een groet aantal ministers, hoogleraren, 
predikant<on; ingonieurs, architecten, advocaten, Cl.cldcren, leraren, scheel·· 
meesters onz. heeft Frieslancl geleverd in verhcUcling met de andere provincies. 

Deer de kru.ising heeft men het l'r:i.ese schaap me't zijn vele geode ciccnschappen 
vernietigcl. l1wt de varkens is he·t niet andors gegaun. Dij de koeien hoeft men 
eeuwen inteelt ·boegepast en de gevolgen waren een veestapel met opbrengsten 
zoals nergens anders in de wereld. Ons eigen Friese pr1al;d heeft men clccr krui.
sing met andcr<J rassen haast deen verdwijnen, deer inteelt is m01'i thans weer· 
op de go ede weg. · 
Dij oud Isra~ll zien wij, dat deer een Goddelijke wetgeving gezorgd werd veer de 
raszuiverheid bij de mens. 
En eek bij ons op hot plattdand is lange eeuwen het ras mooi on zuiver bewaard 
gebleven. ll~j mijn kwartierstaat ben ik met vele kvmrtieren verclor dan 1600 ge
komen, maar daEr zit geen druppel vreemd bloed in. i\f(et heel voel bcorengeslach-
ten zal het wol niet anders zijn. 
In de steden kivam nogal veel vreemd bloed in de kwurtioren, ·bv. clccr veel sol-· 
datenvolk en anderen die daar kwamen wenen. Of ons volk er betor ... van gewerden 
is ? ·Hot mon(;"on rMit gaaf bloed uit andere gwesten zal rroen kwaad gcclaan hebben, 
maar dat ons volk er behoefte aan had geloof ik niot. 

Over de voor en nadele11 van heel jong troi;Lwen zjjn clo ci'eleercle11 }1ot niet eenf?_,• 
Wat evonwol veer oen gezond, sterk en gaaf nageslacht van do allorgrcctste be·
tekenis ir>, is dat de vader en mcoder voor on in het huwelijk eon rein en zede.-
lijk hccgstau.nd leven leiden. · 
Gevaarlijk verg·if veer een gezoncl nageslacht' isz alcohol,·. rdcrphino, nicotine, 
vei"giftiedo înó-Go.le11 als lood en kwilfzilver enz .• 9 n1aar zeer zeL:or ook: geslaclits··· 
ziekto11, vvcllco ziok·ben hoe langer hoe meer ons volle bec1reig'e11. Lo..a:t ·aTts ·waken 
over 11 i t 6,ldfars erf11 1 
Nu gebeurt hot wel dat con kind helemaal niot op do vader of mccclor lijkt, maar 
wel de oic;onschappen .van oen gr.cctvader of grcctmcoa.or, ccm of tante etc. heeft. 
Soms moot men vole genoraties teruggaan cm tot klaarheid to komon: waar die 
jongen do oigonscha:pp·en vandaan hooft, Om zulks tet eon oplossing to brengen, 
of al thans oon aannomolijke verklaring or veer te yinclon, zal or niets anders 
cpzi tton, clan Uw kwartierstaat op te bouwen. 

R. S o Ito~-i.rc.la o 
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lIEUWE l1YNJA t 

Vrl:jdagayon9 25 September j .1 •. ~.erd :Lieuwo li.J}'l'lia uit Dron

r.1jp het _·slachtoffer _-viln. daze, ~ljd. _\/oor_.~ wa_s. geen 

plaat~ meer in dezei weireld van· snelheid. f-ltj 1 _de .vra~ht-
·r!Jder van het oude stempel,_ met paard en wagen, reed ja

ren larg de we:ig 1.-a~ Drónrijp haár Leeu~ardon en ter1.9 , 

Z.J:jn Wóorden waren; zo · lan$ h8t ei.id~ r:aard het neg doet 

doe 1k·het ook en dan'Sche1 ik er·u1t. Het oude paar~·wás 
al tegen d0 dertig ·en :oajê·twJjÎèld z·a..i hot, niet larEJ-·ge-~ 

duurd liebberi of LieuWe Hynia was of; ·de· n·orma-!e w.uze van 
de weg verdwenen, z.wi plaats overlatene uan ,e_~n- S11e'l1e 

auto. Dit hèeft niet· Zo meg en z.Jjn, want· de vrachtr!Jder 

van het oude stempel werd. het slachtoffer van een vracht
auto, waarvS.n 'd9 chau·ffeur verili6ède4Jk ver.blind was dèor· 

het li_cht van 6~n. tegen ligger. Deze ·vracht.auto ·reed over 

de lotende vrachtrBder, het päard én de wag~n heen •.... 

Een troosteloze ruine ••••• 

Lieuwe W~n~~ 1s niet_ meer,; Betreu.rd door familieleden en 

v0 le vrienden,, clil3nten en bekenden r heoft h!J het- t-!jdel~ke 

met het eeuwige verwisseld. Onze gedachten vertoeven een 

OJenbltl,; b!l dit familielid en z.!jn naaste verwanten. Hij 

ruste in vrede. 

Lieuwe \1lynia, slachtoffer van de ·sneJheid van onze ~euw, -

slachtoffer van tie"t ?~bormha~t1ge zenu~slopende leven, 

Vert~enwo?rd~er. ya~ een: r'uSti,9oi-"t':jjd''.· 

Het ·is-alsof dit 01"9eluk meer tot ons sf;reekt dan welk 

ander ook. \.'Jaar gàan· w.i.; mensen ·heen, wai'meer hot varkoer· 

dergelljke ho.;.ie tol eist ? Het is een afschuw hoe roeke

loos sorm1igo .chauffGuf-s, vooral van vrachtauto's, ·er· op 

100 r.ijden, wetende d~t' &l'le~ wat ~n voor de wïcilen kant 
toch mout--buigen voor t.i.u kracht._ Het .is even roeke.loóS 

hoe hardnekkig automobilisten 1$ avonds niet de lichten. 

doven als et -oen tajonliggor is, vooral niet wanneer d:i.t 

een wagon, kleine auto of motor botreft. 

Een paar weken voor deze 11a,anr:fjdirgn, zoals hot hi;.et, 1· 

werd ~Jieger Wynia het slachtoffer van een verkoersorge

luk. De juiste toedracht van dit ongeval is ons niet be

kend. Het is echter· -treffend dat in zo korte· ttJd twoó' 

familieledon hot slachtoffer wordon van de moderne tud. 

~~n -dood is voor do weggebruikers oeÎ1 aanmanif'B om extra 

voorzichtig te zun en na to laten datgene waarvan z.1j hot 

slachtoffer .wer-don. MqJe hun· bloQd nlet ver'goOfs ge

vlo~id hebbQl1 1 dat is ons aller Y1ons,, ••••• 

. . . ' 

. wmmw111111•!11lliiiiUIUUJnllll!IID1lflJllm1ID11l1/11/Jj••urillill•lifililll 
Het· ~e-~_l1;1ur · _$.}e:_l!;;_ het steeds op· pl"tls geboorteberichten, 
huwe]4:jksaank0ndigingon en overl!;]densba_richten te ontvan

gen voor opname in de N!]dë:ims{ra · Tynge ·e~ de -documc:;ntatie 

van het advertentie-archiéf. 

i 
· l 
1 
j 

FA MILJEBERICHTEN 

·. 

Dronr.1jp, 25 Sopt. 195:1.; Rlotsolirg ·Word· Van· onS :wajgb

nanoo; ... door ·con ~oodlott.ig ongeval, onzo i1ovo man; 
v.ador. on grootvader 

lIE'UWE W Y N IA 

in' den oudordan van s~fjaár, na_ aan golukkig(::l ocfrtvor·

on19i~ v~n ~uim ~O jaar·.· 

Do diepb~droofdon : 
\'1/ed, L.Wynia 

Bolsward:. 
H,\rliin'ia 

G .Wi)n1a-./\dama, 

S:J!jke en LieuWè_. 

De ~ouwd1enst ~ia~d ~ehouden op Dinsdag 29 Se'pt,ember, 

,' ~; 2 uu~ ·in' de Ned,!-lerv. k~rk .te Dronr-!jp _• 

1 
§ Heden .ontvirèeh WtJ uit'Canada de droeve tljd1nj,· dat 

1
00

° "' • ~~j;se ling is over leden onze ge liefde broer, . zwa.Jer en 

CORNELIS NIJOAM 

i 
! 

1 

op dé l<rachtvolle leeft~ .van 30 jaar, 
-: W;;iaxens ( Henn . ). 5. Oct . 1953 

De diepbedroefden :. 

Oudehaske: St .N!)dam 
A .Nudam--de J"!J . 

N ieU"'.'eschoot: R • Post-N!Jdam 
J.Post. 

~~aaxe,ns: J .N!jdam 

M .Nljdam-l;J pna 

\~arga.:_ F.Biesterbosch-N-!Jdam 

Th. -.Bies,terboo9~. 

Weidum: H .Hiedana--N.Jjdam 

~.Mietjei:na. 

Rottum: J .IJkema-Ny:lam 

Th.!Jkema. 

Flansum: Il .N!Jdam 
A .N-!-jdam-l<r1kke 

De rouwdienst wordt gehouden op Donde_rdag 15 Oct. 's mid 

dags 1.30 uur, 1n de Nad .Herv .kerk te \'laaxens, waarna de 

;~eraardebes:t~llit"B. plûa·~aJ10Eift .. op het kerkhof a klaar';· 

~ 

DeJenen, die de overledene de laatste eer willen _ _bew.JJZen~~ 

wordén"daarbJJ beleefd uit96nodigd. .. 

Neg s;tei;ids kant het. voor dat·. fam1lieber1c~ten cns niet 

bereiken. \1JtJ verzoi;iken U .daaran vriendel-!Jk•-Wanneer U in 

de kra.ni; . een bericht. tegen. '.kant,. dit .aan ons op te sturen. 

Ber:~chtel'! :'il1 d~ Le~.w" •. C:euran:t. en_ FriR-~ ·'Dagblad komen. 
\.\'.ej in ons b~~it, doch van berichben tn andere .bladen 

ontvangen w~ niets. 

( 

( 
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09 01, De Z\~eden .be'zétten ·RügOh· en Stralsund. 1~lt'ona 'do'or hen 

in üsch gelegd, 

29.01. Holl.ond sluit vrede met Fr,ar1kr.jjk. Ergelandi krrut bezet

tirJJsr.ec::hten in Veurne; .. l<nocke,._ Yperen ,, Meenen, Doornik, 
i'l.02 Bel":)en-_, Charl17>i::;9~- e~ Nq~eti• -_- .. :, ' · .. , ,_. . , _. . 

11.02, De Turken, be~tqrmeri de_ 'zW~~d~e :l~~~pÏ~afs. Kot-iirg ·K~rAl 
door ~e ·Jar;i1tsqren ·.$~V~~-e~ 'ge~~en". 

11.04. Savoye, .H9~land, Pqrtyg~l e'.1 Pru_isen ~Äder·t~ke~~n vre-· 

d0sverdrag.-111~t F_rl:l~,krtJ~. Hol_land en. 11'-uis~n kOmat:t"er het 
slechtste af. 

26.11. Mê!arscl~.lk ~i_llar$ .. b.~:z;Qt fr0_iburg:." Pr1ns 'Eugen· in mOoi-
, ... ··'··· ' ,_' . ·:" . 

l!:jke pos,itie .• In, __ Ra:s~ad~ .beginnend~ vred_es_onderhande-· 

lirgen tl.!sS:':Jn Pr_.1rs !lvg~~ ~n Maarscha~k Villars_. _ 
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17.1 5 .. 

01.02, Do laa-Cste twee _maanden sti~rve/'1 32 ,621 koeien, 9394 

rieren, 10,336-hokkelirgen en 13.534 kalveren aan d0 

veepost. 

04.03, Nicuw-placcaat op de swanorechten. 

09,04. Benloteri wordt ee'n dam blj Stroobosch to 

·! zoute:wat1Jr te WEJren. 
15.06. _Jolke f11ntjo_$: te _BlesS,e moe.t z!jn 

11'99an om. het 

·op de· grens .. "'.an _Friesland _9~breken _. _ 

,-26 •. es. ~n1:1over_.en _Deh,~rken s!U1ten een ve-~dr,€9_ dat g_eric~ 
.iei."-j;~~n· Zwe.don_, Kon1i"~J- _Geor9e. van_. Er,j~l:and en Friedrich 
Hi lhe_1~· yan· l:ru~S~t:J- _keren. ~1.ch eveneens te9en. :z_wed~n ~ 

- 0.1.09. De Fi;anse.Zonnek\)fling Lode~~k XIV i· .. 1-13rt<!)' Ph1Hpi II 

··,~=,,_!· .vat1· Orlean~. v_olgt hem ~ls Reg~nt_ ove~· Lod6w.tik XV op._ 
14.11. Leopold.v~n De~sao bez.ei met 15~0ÛO 9e!'l~n en Pr_Ûisen-", 

hot ei-léind Rtgen. 
301.ll, Stata'l van Fri~sland staan -SneGk :toe 'e~· h8.ncÎs_P.,i1t' te 

kop~_n. 14.01. De sta:t"êfi 'Vè.iî ï-r1eS1aricl b0veJ.i:in dat de spillen uit de. 

mo letis' ·moeten- ·wbrden' gérrdlièf'I • · : 

25-.01. rWli1e.-Ka.r;1te1ris en:·a-rfic1oren·met 160"man te-':voet_-en 2~. ~ 
ruiter<$" 'l(rli:Jeri-·opciracht (tii'0n1ge--rnolffiispillen met ge-. .."f. 

ooooooooooooooobooóoo 

, Weid· t8: ":.iei'W!]de~cn, 
0?°.02, Vreddsonderh8.~delirgei-i afgebroken·. !t;cnirg Lodawtjk keurt 

het vOcrgeàt·eirJo' '0radcsvoi-drag- 'Elf.-

20',02. Gehe1i11" Verdraj tuisen Frnnkr!jk ·fin Beieren,; l(on!n::J· Lodo.·· 

w!:Jk ·van ·r:rarikr-hlk ·t11l ee'r\· "Eleierse· Vor:tit- a li Keizer van . 
Du!tGlcind. .,.,,. :~,;,·;~----:!' :·-i-

07 .03. zwèro stortii teistort Fr!e=sland-.-

MER'Kl<AARDI.G E G RAFsC.·HRI F.T E.N. 

~ Hestereinden : 

H!j .kocht ~~ol _beesten b!J. de boeren, 

Om die naar Hoii?..rid :Îo vervoer0n, 
.o'ocri·~ is~ va~"alles af· · 

--:•r':""-· ,-.;-i ;,i;'.·-.'JU.·-,- ,-,,+<,,! ;-i•<;.o, .,,,_; ':-! ', "!' ."·:.- ·-,,c 
Ën ~igt, ,hier 9p.,_z_tj_n rug i_n. 't _graf~-

.. '-\(·! 1u~"·-•','·:,1 , .-.. " 

Vredeverdra9 tussen Duits.land en FrankrtJk toch geteken'd .. ~,: ·, 

De J<e~-zor ,kr:rn-t_ sle .9J::Elanse Nedet:'landen .(België). Napels; 

Milaan, Sardir.iië en d~- ,li~ker R~naev~r i.eru:J. -B~ioren ~-'· 

0_0000000009,0000.00000000 

NIEUl!E L E 0 Ë N 
en Ke~len :in w~9~dig-h~id. h~rsteld. '. . 

'24 ,03. Er wordt bek~nd gerra.9kt. da:t· de v:B!'.ie" g~ok~nd .. is. 

09 .04. Schrfjven van Ged • · S·tat'en aan Mena ldumef.dee 1- -an ·dé pe 1· 

stenen uit de mOlens to· Berlikum en Menaldum te nemen. 

05,05, Franeker telt 3748 iliwoners. 

00008. Hè. v i. g e v· 0"-e p<o: $ t. In Fr1esland-z!jn r6eds 

40 .000 stuk$ hoorri\iee g0s-Gorven. · 

12 .08. Goorge Ludwig van -1-B-hnover b0St.19t -als Georgt1 I de 

Erge lse troon. VroüJere ministers als staatsmisdadigers 

a_arg ek J,aag d Mi-S! lukte .staaJsg t"0ep_ _der opp_osit io . 

30:.oe. De toren _van de t-hrtii:i.ikerk ·t~ Frarieker d;cr de blik~em 
getroff~n en ·b~ de h~lf:L ~fgebrand. 

14:o9.· De boekdrukker l<arst Tjallings te Leeuwarden voor eni9e 

jnren ui_i 'Fr.féshlnd verbannen ·wog_ens. het drukken-. V\:ln on-· 

stichtelijke lectuur.· 
17 .09. Een kapitein.mat· 100 nian ·s_olc.laten ga;it) naar- ,SurhuiZum cm 

ee~· mole'n :àf 'te· breken. 

01.10. J<onit1:1 -Karel-van" Zweden verlaat' Turktje. 

22 .11. !(onirg K_qrèl ·kant- te -Strdlsund 'op Zweeds gebied .. aan ... 

Turk!Je verklaart de odr°Icg -aan ·de Re'p.:rbliek-Venetio. 

31.12. FrieSlahèf te1t 129 .539· j,"nwoners, ·waä.'ro'nder •14!8"57 arm

lg.st igen. 

423. J.A .N~dam; · Linnaeusstraat. 129, Den· .-.Haag, 
424. Mevr.D.~ookóek~-Wynia;' Pa"nw€9 36,- Zeist. 

42s·~ Mevr. \\!e~:r~or!-uis-N~dam,- Kerkstraat -122,. Hoçgetand. 

0000000000~000000000000 

ON Z E DOELSTELLING 

De· leden va_n.de geslachten N,ljdam, Nieu\'Jdami Vleer, ~Jynia on' 

éindere geslacht~1~ op gtpnd Véri 9er:ne.ens~haPpoltjka_ afstammil"ê 

in 9emeensch3psverband samen. te brergen~ de belárigen, van· "doze 

geslachten te behartigen, de band tussen de leden er van ·!-,e· 

i verstorkon en dfrstudie over het:voorgeslachli·te beyordoren. 

1g000.0 o,oo OOOb.O,opo OOpOpO 000 0 0,0 00 OQOO 000 oog 
'0 . ' 0 . 
!o ·· ·· . . H E I NS · · o 
j 8 ÜURWl.'mIGT:.t{ GOUD EN 2' rINE11 OPTIEK 8 

· 10 o 18 Voorstroók 45,· Loouwarclon, 'l'ol.4381. g 

l8 VERLEJ~N'l' /IAlf DE LEDEN VAN NIJD.AMST11A 8 
l8 DIJ AÛTK.·.ooP EN ll.J!JBAl1A1rIES 8 
10 0 

18 10 '}~ K 0 11 '1' I N G. 8 -eo . · · o 
~0009ooooooooooooooooooooooooopoo~ooooooo 
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0 . ·' . . 0 
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Op ·17 Febi'Ua~~- ,~~!··~v~~~ed Auke' ~Jill~s Vle~r,~ _d~- ~ta~vader 
van hät'9e.sÎa~ht Vleer. Precies drie jaa_r J.a~er .qverleed z,-!jn · 

vrouw Sytske Johannes B.ottefüa: · Z!j ·woond.eh g_eci)~~nde,·de laatste 

jaren van .~n leyen·op-de-'buêrd~rtj-hr·. -63_ te:\·Jarn~~huizeri,. thans 

beoo~·a-'d~Or·· H.1ntje van dar !<rieke en Jikke V-le~r. 1 .Veel:1hGbb6n· we 
' ' ' . ' . 

reeds kUnnen y\'3rm~lden ·<rntr8n-\:. ·onze. Vlé"~r~tamvac;for.- Thans wil

len \·i8'z1en hoe het er b!J hèm 1n huis~"U1tzag en .hoe.grb'cit·:Z.)jn · 

voesta~l_ was.· /1uke Willems· was VolfJ'~ns ~r:ize b1;19ripperl eèn 

groté. boer, rnede-e-Îgenaar van de plaats, groab· 53. HJ,. wei--

latid,' d_ie ~-geheel in gebt"-Uik had. Nii:Ï min_d_er dan· 30·._á·4q· 
koeien· \~ar9~h g'!lmolkeni ·Waai-naast h!1 nqJ ve.el jorgvae bezat. 
Onder, ~t_,geinventar.t:söerde 'na zfti Ovorl!JC!l'fl mi;irken· we ook een;· 

s t a m ~b' o; e_ 1.< . op. -Denkeltjk -is· dit -~~n ·~de bijbel g'eweost 

met familieaantekonirgen. Stelde Auke misschi.on veel prü$ ··op· 

dit farriiliQ;s:tuk, _zt)n.zoon-Wiilerri eii' dochter Gepke bltjkbaar min

der, Want op hot q:ienblik van inventarisatie, gehouden op 4 Mei 

1830, v:i..nde"n w6 hst kostbare dOcwi:rJent in ..•••• de schuur. 

Tevens mochten wu er. in elagon uit oon andere acte de h a n d -

te k G n in 9. over;te nemen, eYenals:die van z!Jn vrouw en 

kinderen. , 

Het ligt i'ri 'de bedoSlirg meer 'Vcifr'd,:0f-9!'.i'Iljkei iriVent.arissen en 

handtekenirgeri ·van fami'l~e.ledetl 1,.1it 'de v.'ot--·:1ge eeuw t:e ~ublioe
ren, daar het anders wer'1aaj zou :duren eer dut -~eza" iiiventa

rlsSen als 'onderdeel vo~. _de stamboom-uitgave ·zoodeh ·varschtJnen. 

De mogel:gkheid hior·toe is thans geOp'end, daar .ik geen kostbare 

reizen meer uit Holland naar Leeuwarden behoef te ondernemen 

om. Oen halve of hele dag te besteden aan--het ávorschr.t]Ven van 

deze inventarissen. 
.~Lîsj.Vleer. 

oooooooqoooo?ooooooo 

Uit het Notarieel ïirChiGf 'vàn Friesland, nr. 353. i.rchief van 

Notaris Lucas Jans Mooi, residerende ·~e Oldeboorn·. Jaar ~8.30, 

nr. 28, gop. 4 Mei en 27 Mei .1830 •. 

l weduwe vnn Klua~ Ydes Er:gelpma, wonende aldà'ar, W· i 1·1 è m. 

~ /.1 u k e s V l e or, Lii.ndbouwer, wenende mede aldaar, J. o .... 

~ ha n n e s· A u k e s v· 1 o e r-, Lél.tidbouwer, wonende cp 

~ V lanrbos ander Boori:ibergum en L 1 e u w e J a n, s d e 

g J o ri g, Ländbc:Uwer, wonendG onder Oldeboorn·, in kw;,.1'lite1t ais 
~-voogd over Fok je Ki ·u zes· do Jo ·n.g, zonder be

~ roep, rildacir, nagélaton minderjarig kind van Wijlen H 'a n· t j e 

[ (\ u··k e s V 1 e e r (zuster van. de mede requ:i.rantenJ in 

~ och\;e verwekt. bij hiren·rnan !< 1 a a. s L ie uwe s d e 

·? J o n· g 1 medO oVo~_l_eden, gestt:irkt mot W 1 1 1 e m f\ \1 k e s 

~ V 1 e e ·r·; rn-igemeld, toi;iz_ionde vocgd. 

~ Zljn Wti L u c a s J u n s . M o o i, Ü1X3nbaar Notaris over 

·.-~.~et Kanton Ackrum, te Oldoboorn residerrndo 1 ·en nagenoomçf0 ge
i tuigen ,. ·!)verg_ajaan· tOt Inven±.8risatie van allo d~ meUbOlen en 

~ huisgeraden, 11nn0n, wollen, kloding, g·ood on zilV0r, .konta~té 
~ pennirgen, titels on rapieren, lo~_endige rave, boerengor~odschap
~ pen·, hooy en verder vee.der, voorts in - en uitschulden 1 on in 

! het a.Jgemeon _van allos wat bohorendo is tot. en. verschul~igd i"~ 
~door dt;i na.latunscifuppoi1 ·van 1\uke Willems- Vlc~r en Syl.skq Jol-an-

~ 'nos Bottema, ·bov0rgeiTield 1 waarvan d13 Req_Uirantö :!.Oder_. ~.oor. 00n 

i viordo, 1'::le rriirderj-arige Fukje K.lazes ·de Jot'(r d~r ·repreSentaf.te 

~van haro moeder· l·hr:t-jo i\ukes Vh~er, ab 1ntestato Erfgero.meti zljn 

~geworden. 

~En zulks ter bswar1111 der r~ten yaiJ p.ï.rth):jen en van ~1.llc çlie 

~ daarbtj belarg· zOOdol'i m~en tlfibPerft'. ·~n ondor voorbehoUdirg van 

~ het r~t aan de REiquir:anten tal:. aanva:ai--dirg_ of· vervie'.pirg der 

~ nalaten.sp~ppen zoo als z!J naar be~.1.nd1rg 'van zak~ zul l~n. ·_ver

' meen·en te beh~~n . 
~Op ·aargave va11 lJillEl"rJ.·/1ukes Vleer an Ge~:ke· flukes Vleert voren-
@ gonarimd, 'wélk_e -Sedert het. ovorl{jden van h.,tnne ~'uders in het be~ 

~zit. 'zijn 'gobJ.ev·en van h..inne ouders nalatenschappen, .z~nde ei:::hl.er 
~ laatstgehoemde eenigen tytrna haar vaders overlj:jden duarin"-ge-' 

i treden. 

l Zljnde ton gedach\".e"' sterf~izo geen verz03elirfJ gedatl~,· aan-jezien 

~de vocgd en tOOziende voogd, aldaar woonachtig en_ pre_sentt .zulks 

~ niet ·J~·r lat"Bden, , 
Op h<;iden den. v1eräon·"Mcaj achtt_ien hçirid~rd on dort1g, des morgOns -~ 
an zeven uren; t.on :storff"ui~.e -_va~. ~Ulon. ti ·u k 0 w i' __ i_') 0 _m 5 ~ ~Jelko goederen; voor zoo verre ~oor, tàuxatie vatbilnr, zgi ge-
V 1 e e r en s: y t 

5 
-k 

0 
J_ ~ h a -n ·n i 5 B 0 t · t".e m a, ~ waardeerd op do Sarmen achte1~ elk dorzelver uitc3edrukt docr 

in leven echtelibden_ hJi';iiodon onder OldebOorn, .. ~en. ·huize ~ Claas Frederich Borchert, Schatter van roerende en onrOercndo 

h d d ft d tg ~-~ noederellll '{tevens agent van politie W.Tsj,V,) 1 'wonende te OJ-
gekwote0rd rnot numero on et- zeven on v!l :1fJ '· e eers enoem- :.J 

~ deboornr en als zoodanig b0ëdigd -door den Heer Vredereg·{é·~ Vari de aldaar overleden cJen zeventienden February achttien honderd 

zeven 'en. twintig, en de laatst geno.emde den zoventienden Febru

ary achlitien honderd dei--tig .. 

Ten verzoeke va~ Ge p_k e /-,u kGs ·v leor,·boerin, 

~ het Ka rit oh 1\kkrum, den ·derden Metj achtt !€ln honderd ·~wee. l~ti tW.in

i t1~J 1 ingevolge prOC€ls.:..Yerbaal vali dien dut,um, b0hOorl.tik ·9 eraj l-· 
~ strBerd, waarvan deze-ive onn-.-Eien Expedii:.te verl.obnde; torwDl ' 

~·dezelve om daar en boven- GXhibearde deszelfs Patent Vóor· d~zen 

( 
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-jre acht>~ien -haiderd dertig, -aan c!en ze_iv~n afgeg_even door de 

Regee~!tl] van-l.Jt.irgeradeel, ende dagteek~nirg van den twintig
. ai.ie Maart -dezes jaars U·itgegeven o_ndor nummer vier: ·_e~ "'.!jftig, 

. ~ene vierkante tafel ............••....• , ........•..• 4.00, 

Eene ronde'tn:fo~ •·····-·················:'. ..•.•..••.. 0,40 
D~rt1en. stoelen . , .• , , .. , . , .... , . , , , , . , •.. , , . , , , . , .• , 8.00. 

· -Eri hebben· di~ -b~ri--g~VoJ9e· ~{e1nventar1seerd te_ 9<:ldachten sterf

h.rize op-nEJ.volgende w.uze~ 

Een vuurhaardj_~···········•,i.-'.'.'','''·'','''.:''''''''''' l,00. 
Een schoosteenhaal .. , .... ,_, .. , .... , •. , •• , •...•. , ••. 1;25 

. Eene vuuri.ar:g " ... , • , .... _ '.. ~- "-~ ••• '. •.•• , • '} ·~ •••. · ·:· ...•• 0 .30 
In· de V06i-kamar ,, 1.:11t.z1·cht ·hebbende -1.1aa:r het zuiden en "tor. zjj~ 

·den naar· hèi :oOèten• eri·wl:"iste·n ,' 
:Drie ver lakte_ tr<?tJlpjes .•.••••••..••.••••..• '..\'· ·: •. , . 2 .DO 
Zes· stoven ... , .. , . , .. , .. , . , , . , . , . , , , , ..• , ...•.•. , , . 1.50 

É~ne klok i st~arhstuk) 18.00 
Eene kerkstoof ... :. ~-· ....... ", ...•...•....... ~- ........ 0. 75 

. ' .. · .. 
E9n0 _spii?9el me~ bruine lijst .. "., .. " ... ,".".". 5,00' 

. V1~r'sch;lde~!Jl;jes . ", ... "",."." ... """ """. 0.60 

t1c_ht en tw1n_t·1g porseleina sp?~~~-~pjes .•.•..•. " •.•• '4.50 

T !en blauwe pannen • , ••.•••• , -• • , , •• , • , • , .• , ••• , • • • • 2. 00 

Een tabaksvatjo .. , . , .•.•. : .............. .'".; .. " .... , 0 .50 

{)AA!' 
J'Vl/l~· . . 

' .. !}/}/) .. ·1 :., f. ~ . 
'ÎfUÁ-P11Z • ?~1-: 

Honderd v~ftig nederlancf:sche .. ·rwee Vrouwen Schcx.1darmanteltjes 3.00 
ponden spok ." .. ":: .•. ' •.. "." •• ·oo.oo - Twaalf halsdoeken ...•..•• " .•• 6._op 

· \1.-ler ·stukken r.ookv lees- .• · ; o ; • , . • • . · 3.,ffQ TWea.· Vrouwenborst hl ppen • • • • • • . 1,00 

: Een ·bed., -p:iluwe, v1er·kuss0ns1 mE!t Eeh.Z:Wàri:.e mut(;>·................ 0.20 

slopen·; twee k1kens- en twee dekBl'_ls '38,00 · Ee'n Vrè.:uwejakje. ".-,:."." ".. 0.75 
Een bed, pel.uwe; twee kussens met ·Elf vri:il.JWen onderinutsen. •• . ••• 1.00 

· slöpen, -oen doken en twee lakens 
· Een bod;- p3luwe, twee· ku·Ssens met 

slopen, twee- lakens en twee dekens 40.00 
Eén bruin·etken kab1n0'b ••••••• , ·35,00· 

Zes lakens • , ••.•.•..•..• , ••... , • , · 10.00 

o·r1e.tafàllakens ....•...... " •. ~··· 3.oo· 
Twaàlf toppen lakens .. ".""."'·" 15.00 
Adri; dito"".,","; .... """.,, 12 .DO 

·zestien vroUwenhemden·-.-. •.....••• , 30.00 

TWarilf manshembden "" ••.• "" .•.• 30.00 
Vier- kussenslopen •.. " .•...•••.••.• " 3 ~ao 
Drie mans bovenbroeken. ; .· . . . • • . . . . l .(f. 
V:gf ·vrouwenrokken. , " . ; -. •......• , :· 8,0Q 

.Vier dito jakken .... " .. "". ".. 2;00' 

Een dito .... "" " " .. ". ". " ", 0 ,50 
Drie voorschoten ..•.••.. , ••• , •••• , 4 .00 

Twee wollen· dok"eris ;: . •••••.••• 

In de zcxnerwon_ing: 

Een P., lpetum " . : " " " •. " • " • 
Een. Spind ·:··.·····;,,, ....•. ~··' 
E~n stooltjë5k10k.'~., ......... . 
Twee Vensterklèeden •..•.•.•••• 

~en vuurhaàrdje ; •. : ..• · .....••• 
Twee.koperen ·schenkketels •... ,, 

Twee 'blikkèri 'trorim~ls ••.•• , • , , 

V-l,er trekpO~ièn ". , . " . "."" 
ESn theebus : •.. -; •..... ." ..••••• 

Een., wt:tte · k8n, , , .... , .........• 

Ih. ·het. middelhuis: 

Een blikken. sche_nkketol 

14.00 

1.50 
l.25 
8.00 
0.50 

0.7?. 
2.50 
0,5() 

1.00 

0.25 

0.50 

0.75 

Een!"' the~!<ast_ ••·.·~··•:,'",!·_'~"'.' ·0.75 
Dr_ie. en tw_intig pors.eleil'!en, 
theeschoteltjes," ... "_." .• ". 2.50 

Zes en d_er~.19 dito- ~opjea. ! , ? •. 3,00 

Een dito spoelk<?P·•,.· '.",. ••·.•••• 0.25 
Eenditd trekpot." .... " . . . " 0. 75 

.. ~_estien bonte _pa.nnen ...• ,,..... 2 .20 
Dri_e steenen. tr~kpo.tteni , • • • • • • 2 .OO 

Twee su_il~erp~tten • , .. , ..•••••. • O. 75 

E~"!-spoelkcro " ... ~" •• " ... ". 0.40 
. /.chi; bonte borden". " " •... ". O. 80 

Een kor~j'~ met (jagelijks thee;ioed 1.50 

Vüf blikken theebussen " .. " ". LOO 

T~ee ~c;il?0ren dito '''"."".'."''' 0.60 
,y~~r-p9rq_~ll3,i\'J_ory sppelkop~n, ••• l.Oo 

Drie dito su1·k~pott~n, .• ·"·. ~ ~ • ." 1.50 
Vijf en. twintig theef"ntjes,, "" 2 .50 
licht. .. en dor;t19 dito koppen .• ._ ••• 3.00 

Vier dct1&Unen porceleinen thee-

goed.". " ...... ",""""..... 6.00 

Een voorschoç!; :• ... • ... -· ••. , .•• : 

. Twee_paar l~ous_en •••·;··-·-~-·-····· 
Een doek ...••.... , .. _ •• ~ ••••...• 

Een vroo~enhoedj~ 1 . tail!asten 

LOO 

l,25 
c.:n 

buisjéen vrruwermuts , , "...... 4.50 
Een. vµr~rl' kab;net. _; ..•.•• ~ •. " , 5. 00 _ 

-Eet)_ .tinnen trek pot : .•.. _. " .• " 0. 75 

4os spOêlkanmen .•...... _....... 0.60 

·Eon zoudkop_ ••••. " .•• '. •..•.• , •• , 0 .40 

Drie. ~n dertig blauw _bcnte'bor-

. '·'' ...... " ............. . 4.oo 
Een -houten baksemmer .-. • . • . • • • • 0, 75 

Een •Ri'(Jel • " ... " .. " ... ""., LOO 
J,we~ _ka_sjeis __ ,_. ..... ,-. • ._ ·.-·, •.•.•.• 0.40 

Z~s w1.t.t·e borda'I . " " "." • ". . • • 0. 75 

Een blikken tr<gter • . . . . . . . . . . . 0.10 
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Twaalf tinnen lopels "",,"" .• 1.25 
Drie oUdG st.OOlen .. ·. : . ... , .. , . , ... 0.50 

. Een f.oiide" .t.af~l · •... •:• .: ... " •.. , 0.25 

Ee~· asChSChOp "."" . ." .. ." .. "·, ...• · 0.50 

Een bed·, ·pe.luwe, twee ku·ssens,' 
. ,twc;o· slÛpen, iw8e ·dekens an· 

tw.èo ·i~J<ens ..... ; : ... ;_, ::;.: ; .... :2s.oo· 
· E~~~ ·.r:j~ms me·~ "kopereri hOOp:.:. 15 .oo· 

,Een 'kóPeren "kaaskei.el •. ·, ~ ." .•. ; 60.00 · 

Vijf h,;.;ten m0lkenm~ri; • ; "; "" ·3 ,50 
Eeii ·t.urf~8t ', •••••••••.... · ••. :. 1;00 

In ·de-kelder 

Eoti. SëhOtelbaiik 
. ' ' '· . 

Ac'ht niolkv~ten" .. ,' ..•. ," "." 
.Een·b~okaad .. · '.,, •.•.. , ...•.••.•. 

... .Een. ~·~ëiváijo:~ ••• . :~: .•.. '. . ." .•. ,. 

Een.Èvenàar met Schalen en vUf 

1.50 
6.00 

2.00 
0.75 

s-J;uk~··gew.iCht. :. , ..•.•.•.•. , .. , 3.00 

· ... Twee· b~nkJ0s .• "." ... '.· ....• ". ". 0.50 

Een. P:,nüci" ...... " "'" " " . • . o ,40 

Een. hargt)Zer •..• , , • ,·,., ..•. ·., .. ; 1.25 

· Een ·~,d koperèn gclel!rg " " . . • 0. 75 
'Twe~ ·houten .nappon. • . . • . • . • . • . • · O ,50 

E~n '1v161k.etrmer .............. "~.-.". o.so 
.Ee~Mandjo ••····~_'..'·-·•••••••·• 1.00 

Eén(;!· koeko~llF, •. :o. , ··-'•. ,;'r'•-,,.~ •. :1:•~ ,." · _1~00 
E~.~ ·k~rfje ·m(.'ft mes~~' v~rken .en 
lef::els ..... · ...•.................. 

, 1-Een boteraad •. · •...........•..• 

o~de~~Qheidene g ro.f aardewerk .. 

'Öp- do ~older. 

Een.b6Cf, .pelüwe, +.wee kus_Sens 

tw0e. Çi6ken~ .. · .. • .... · ......... . 

1.00 
3,0Q 

3,00 

"20,00 
6.00 
4.00 . 

J0,00 
3.00 ' 

Een cud0 tafel .. , . . "" """" .0.40 
Eena· vlees i:an •.. , ...... , .... ." ..• !JOU 

0.75 Twee wascht.obben 

Een tob ••... ............ ' ... ~. ' 1.2,5 
Eeno Teems ....... ;·,., ......... , ...• 

Eene vuurta~ . ,_ ................• 

o.3o .. 
0.40 ,, 

V{jftien koperen armers • , , •....•. 60 .00 

Een dito handketel .. , •...... : . . . 6 ,00 

Zes en veertig aden ........... " 48.00 

In. het E!u1Hu1s 

Levendige Ha 'v.·e. 

Een zwartbonte koey •.......•••.• 

~n drto .....•...•... _ .........•. 

93.00 

79.00 
77 .00. Een. dito 

Eén 'dito 

Een dito 

Een é.iito 

."" "" "" ... " ..... 90.ÖO. 

Een di:l;o _. '.'·"" •. , " ...• -•••... " .. 

Een blauwbont dito 

9ó.OO 
78.00 
ffi .óo 
1@.00 

Een zwartbont dito • , .- .. , ....• , 72 .00 

Eon dito •• , •. , •... 1 ••••••••••• , 00"00 

Een dito ..... , . , . , . , . , ....... , , 75.00 · 

Een dito .............•.....•. ~: ,70.00 

Een ditqn-•. ; .. ""-... _ ... ·: .. ·;· .... . : . • " : 12 .00 · 

Ee~ hla~wbOnte ·dito ............. , 7,~ ~oo · 
. _,,f ;._!",}:··-' 

- Ëén dito· •. ', .. " ....... , .. ,-,;_.,,.:.:.. ,60.00 

Een zwarbont dito •......•.... -, 78.00 

Een blauwbont dito .....•..... , • 97 .00 

Een 

Een 

zwartbont dito , ... , .•.•• , •.• 9~ ..• 00 

dito.: ... "." ....• """. '75.00 
Een dito , ............. , ..... ".. 85 .00 

Een blavw. bont dito , .. ,_, .... ,., 70.00 
' .. · '• . 
Een zwartbont dit~ ...... , ...... . 
Eèn d;i.to' ••.. _ .......••. • ........•• 

Een_çlitp •. _.": ....•.•.....•...•.... ,. 

Een. '.l-W~rt bon{ d_:l.tci .. ~ .... , .. · ·:." .. 
Een. dito .............. , •...... _ 

Twee ·kUsS8ns .........•. "" "., 
Vtjf,stoelkusset'ls •. _ .....•..•.• , 

TW~~ W01l6n dekens."",." .. ". 
Eeri ·koPer-~n· 'sChe'n~k~tt;}l .• _ ....•• 

Een_ lantaarn •.... , •.. -. •..•.... l.oa··· .Eer. dtt.o ............ •,• ....... . 

75.00 

73.00 

68 .. 00.. 

70.00. 
62.00 

66.00 

78.00 

58.00 

52.00 
55.00 

60.00 
60.00 
58.00 

55.00 

55 .oo., 
198.00 
15.00 

Eeni· oude kist .•..... " ..... ". . . • . 0. 25 
EenTolle ..........•.•..•..... 0,25 

Een Paa_rd~ereed ·en hoÓfdstar." 3 .00 

i'We6 .sPinnewi0ls. ~ •...••. ,_ .. ~ 
Éen..hispei •. : . : . "., .... ,., .•.... 

Twintig- koede'.kken . : : , .\ ..•...• 

. Twee" StUkken rookvlèes· .... -.. ". 

Een Oudá · leuningstoel .....•.••• 

Ee~ VUurkOnVootje· ........ -." ....•. ; 
Drie. kazen · .. , .•.....•...•. , ... 

\i1er zuipkann0n ..••..•••.... , ..• 

. Een bed, peluwe, drie kussens 

met slopen, twee dekens en twee 

lakens. 

2.50 
o.5o · 
8.00· 

1.00 

o.4o · 
o.t;o· 
LOO 
1100 

15.00 

Een dito 

Een dito .............. -...... ''· 
Een, d.ito •. , .... , .... , .•.. , . .- •. , .• 

Een blauw bont. dito , ... , ....... . 
Ee.n. _;\'!artbo~t .di-to ....•.... , , • ·• 

Eqn dito_ ......•.................• 

Een dito .........•............. 

EE;in qtl;o 

EE!l'.l .dito 

•,•• ...... ·-· ........... . 

T~en h9kkelirgen en een stier .•. 

'Een· Schaap rri<?t · Lanlmeren · .. .- •..•.. 

E1:31'.l dito .. _." ••.. · •.........•..•.• 
E0n dito .•. , ....•. , .. , . , ... , ,_. 

Een scl-eap ........... , .'·, .. , • '.·•. 

14.0Q 

'13.00 
8.00 

Een QUd varken .•......... , .• , .30.00 

Elf biggen , """""" ." ", 60.00 
Eon Paard 60.00 
t.:en ·dito •.. -....•.•.••..... , •.• 30. 00 

- Ve~rt-iati (<alyers . ..... ' ...... . 42.00 

orle'' nii.euwe bo·tervqten 3 .30 

Eon koperen'. goatlirg . ; . "." 2,00 

Een ladder • " .. " " .. " . " " 0. 75 

Een bak ."" """" .. " •.. , 0,50 
Eenige.mOlktoillen. en span~ 

touwen •... 

Twee konsr:e~sen .; ..........• 

!f:en koeltr.cg" • " ... : ..• · ... ! •• _ ._ •.• 

, o.15 
15.00 
7 .oo 

Acht boon.emmers , .. """ "". 6,00 
Een hooiroede ...............• 

Twee planken .'. '. .•.. " .•.•.. , 

Een1ge besems •;• ......•.. • ~ .: . .' .. i 

Eon!g' ti!illlE!rgere~dschal?: ·". .... '., 

2.50 

1.00 

0.50. 
2.00 

. Eenig cud !JZer .. " .• " """ r.oo 
Drie lepp:in .•. , .... , . . • . . . . • • 2. 00 

Ee'n roSkam • ·, .• :. " •.•. : .. . -"" 

Twee zuipl:.onnen ; .. : .. , ..•. ". 

0.30 
4.0Ö 

. 0.40 

0.25 
Een bak ....... " ... ·~. ;, ._" ... . 
[e11 koekbak' · ..•.•... ,;, .-; .. " .. ;- .. 

. ' . ' . 
Een. resj(r d:id 'hoUt~ .' .•.. '. ;; .. ~ 

Twee lodäen .... •. ·, ..... ; .. ,. ·, 
Twèe blokken ....... ,:, .. , .... . 

'.LOO 
0.20. 

0.40 

Een tyiî'lno ..... .- •..... " .•...•. 3.00 

Een r~sjS. ·l.1)1koeken ." ;-,·~. "-; 17 .00 

Boter, mBlk, en eenige'mond-

OOhoeft'en · . ~ ............ , , .•• 

In de sch.iut-. 

Eene klam po hoo)' 

Vier- kaasvatoo -'~· .... : ." .•.....• 

Eene part·h!:] .Schr:enkels ••.. , : • 

Een Scl'uifslede • 
1

• ,_, •••• • •••• 

Eonig besemr.tjs ...... ; ........• 

Eert1g :oud ·hout. en .stroo· ••.•. ;. 

25-.00 

140.00 
6.00 

1.00 

3,00 

0.50 

2.50 

Totaal. . .•. "".". " •• ,J .4192. :o 

· .De ·.1nvc11tarisatle werd .h1erna 

beëit'ldigd,-·.want het was ·al·acht 

Uur in de avond geworden.Hot ·laat-~ 

ste deel van h0tgene die dag ·be

sChr.even werd en hetgeen op da 

·~weede dag beschreven werd, kant 

in hot Eiorstv.olgende nurrrner _ • 

( 

\. 
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deFranse coll"fJa 's achter een misdadiger atinzaten .. De gehele 

dag achtervolgde .men de kerel en cm. 5 uur 1s avonds was h.fJ neg 

maar op 15 K.M. ·van z!jn. achtervolgers. De Hollnnders Wreven 

zich in de randen dat zo de dader weldra te p:ikken zouden heb-· 

ben, doch de Franse collega 1s stopten rustig, zochten 
en garage op en zeiden: morgen .korrrh ar weer een dag.! 

een hGtol 

Het is 11 uur wanneer ik in V<:ilenciennes rajjn ttpaard11 laat. uit

rusten. In de schaduw van.een zonnescherm voor.een café op het 

marktplein wordt de rust g·enoten; Eten heb ik geen trek in. 
Mechelen is een middeleeuwse stad. Ook weer talloze gevels en Dorst en neg eens dorst. De limonade· wordt gulz:lg naar binnen 

in de ~traat gladde klinkers en kinderkopjes. Het zcu te ver f ,9ewerkt on dan volgen neg een .. paar l~oeken. De therm001et.er· w!jst 

voeren an, iedere. siad te besclT,!:JVen, want dan zouden we maanden~ 28 gr, Dat gaat n<;9. Toch heb 1k het erg warm en dan. dringt het 

werk hebben om in Parfls te komano We t d·.w.z.: de mot.er en ik, ~ tot m-!:J door dat ik gekleed ben voor een matortoCht en ri:let. voor 

laten Bfussel links liggen, ondanks de verleidirg om de Belg!- een wandalinj. In mijn shirt krttJ ik hot iets frisser. 132 K,/vJ, 

scha hoófdstad ean bezoek to brergen en U ·te vertellen von de zitten er op. Drie ~ren z!)n we ai' op llstapll, maar Par!js 119t 
schoonhBid die ook deze stad b~d. Kant man· tegen· Kérstmis, nèg ver Van ons. 
dan 1s Brussel· da Lichtstad gewerden. Ondanks ~eze door en door 

Nederlandse ·stad, spreekt men Frans, andat dat d9ft:lg is. 

Schoon is BrUssel, :-cfe Brusselaren Z!J'l, over' het algen1ee1'1" n1et te 

bewonderen . 

Over de wr.g, 1)10Jet:i we ni'et klagen .• Het gaat no:::i, hoewel ik liever 

op een Holland~e vor~Goi:-sweg r!jê , Over Bll...lc.hain. gaat. het ·naar. 

Cambrai of het -cud f~ede.r.lqndse -KEimer:fjk. De Schelde, hier een 

i,-',:_ k la in riv.1ertje loop!;. eerst 11n\<s vari .de We;:J :en later· rechlfs .• 
Via H:tl gaat het naar Soignies. We ~cmen nu in !iet Franse taa.l~· Het wal:.er .1$ alles. b.ehalve. schoon on kan nt:Gt.de vorleidell.jkhp,id 

gebied en voelen_ dfit· we ·in. de vreemcle: Z!ifl • Hoe verder -~e _trw- qi:)_leveren· .om .een duik in tli.l nemen., Lator hebbelJ:We trein ~inks 
wens ketTien; hoe onverzorgder het landschap er uit zie~·, _hoe =,-:_:_ van ons.- Ge.en tjios.el,, maar een echte Çllld<arwetis~ m~ e·en·.slirge-, 
stoffiger dè,)i\lï.zen, hoe: donkerder en soberder de gezichten.·en ronde, rookpluim, die ·men zo ,nu ~n dan ~QVen h~· ha.ofd,krttJt rne,t 

hoe s lqr~tger. P.e_ .k.le.tj,i_r~t~J~~ _ r)ad~r_e_n,_,.Ef!9!'1. _industriegebied van da een ~eetje- .vulh;nQ roett~'"'tl<:t"tr·: de·:"9V~rhand ·wo.ldra ... ,z:wart- -en:.gr:Ds-1 · 

Borinage. Maar .t1;issen d~e tr1esth~1d ligt het ·heuV6lacht._iga .~ maakt.~ Hot .. is Zoride om .hi9rin 'te ·r.yden,. doc;h d9 .. warmte. ma.akt 
landschap en _dd~f. gr~ze~· zowaar:· ··•·zwart honta FrieS0 koeien.:~ het.:·noodzake:!Jjk •. OncJanks·.de:.cri'lroe en. rot ro.et voelt men .do 

Hier en daur zien we ze tusson de 
11

inheemse
11 

ko.éiet'l in; Later• ~ zonr;ebrand; :l,.oodreclJt, g<;\a-C. het er tog~n in. Hier en daar. bescher-

in Frankr-!jk .kwamen we, ze ook tegBn,· dOch hier in ·-de ··éfrgéViaj ~ men bom~n het gelaat tegen een al te veel vorbranden en de motor 

van Soignies on Bergen zjjn zo vrtl ·talr:tik. Daar· gaat een··ooseri- ~ tegen het heetlap6n. Het landschap hier tamel!:Jk v·lak, hEJt. kon. 

wagen. De boeren gebruiken ossen ii1pla~t6 van de:bekend6 
11Bels 11 ~ ·Noord-Brnbant zÜl•. Karnc;inük .!s een snoezig maar gr.oezelig sta"dje:. 

Een verschtJnsel da.t men ook veel in Fr~.l'.l,kr.Jjk en Duit~la.nd ziet.~ Jammer.dat· de t:!:)d. ontbroekt om dit. cuc:l.e Nederlandse·cUltuur-· 

. ~ element 1n· h~t FrqnE)fil Picardië \'lader t(.7 bok!Jken .• Doch dq .rois 
Fran.'kr~k; l 

~ gaat voott .. B!) een stalletj!;?. aan de kant van..de weg :·.wordt· wat 
Het cude ·~rg··~n of Mol')s z:ryi· w~ an half _tien sapas~e~;d: De zon i limonade gedroti!<en. Men. k!]kj; ffil:.i vorbaasd -aan want "de Fransman 

bEgint thans warm. t,e ,worden en warm wil hier. Z%:Jgen, wa~et" :~~.n ~ is gow:~nd bior of Wtjn te .drinken .• De ·hier· zo. g.oodkope wi~te· w!jn: 

b!J ons, Daar ._.<:fa ~-i:n~. achter. ons .is, me:k_en .we weinig f\.isheid · ~ maekt .d.e rnonSOl'.l .. vrolJjk, .:Dat heb ik, nu· juist .niet· nodig::· çn··boven
Zo zit ik in.rrajn ·colbertje op de motor en heb het. idee dat er ~ dion bl.!1f. ik gaarno .het -stut;1r rochl; hoodeh, .. ,Do klok slaat l \.lur 

eon·stof en· roetlaag an m!Jn gezicht zit, want ällo"$ ia hier t wanneer.S·L.Querr!;1n in ziciht. kant..,:. Hot ·is.druk in)1ot stadje· on-· 

stoffig en zwart. Dan" naderen we de dcuane, çJie geen Nederlands Î danks de hit.to, want e.on .iodor gaat naar:ztj:1' werk •. Gelukkig 

maar Frans spreekt. Do grensoverschr.ijdirg is tamelJjk gemakkel!jl~-~ behoof·tk 'or .niet helemaal door te r!:jdon en gaat het ovor Roup 

Wel heoft men hier een 11 carnet de pasaage11 nodig, doch het gaat~ on Ham naar Noycn, waar om twee uur halt gehouden wordt· voor oen 

hier gernoedaltJk en ti<e eens g6moedel:tJk. De .Fransa·douane is op ~ cafo ondor do banen, Eorl:ttk gozEgd on geschreven, was ik daar 

zulke warme !:lagen g,eheel van sleg en er_ wordt veel te veel W:tJn ~ doodnoe, Ik moen dat ik dio dag toon 250 K.M. goreden had, zodat 

gedronken. Men verteicte m!) neg dat een stak11"f7:.die er kort ge- ~ een welverdiondo rust. languit in het gras wol noodzakoltJk was. 

leden voor de zoveelste keer was geweest, de Fró.nse da.itine zoek i In do schaduw woes do thormanetor h1or 27 gr. C, Hot landschap 

was en men zo de grens kon over:-si:.eken, Van stakirgen gesproken,~ is hier weor heuvolacht.igor. Do heuvels wordon versierd met velo 

die horen bf] het. land en voik, J<len heeft. algemene staklrgen en ~ banen, waaronder soorten dio ik niet kende. Ook de w!jnst.ok groeit 

die kunnen dagen duren, maar daarnaa~i z~n er nq;i: avondstakin-- ~ h1or weelderig. H...tisjos op do heuvels in do verte lykon sprook-

gen, d.w.z. wanneer de klok 5 uur heeft geslagen houdt ieder ~ joskastelen en in die mooio OiîfJevirg leeft en gaat de Fransman 
mens op van werkt;.ln 1 die van 1s morgens 9 uur af in touw 1s ge-· ~ met z!fl donkere lokken. 
waast.. Er werd mtl verteld dat de Hollaridse politie to·zamen met= W.Tsj.V. 
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Genea lcgyske Paedwizer en list fan Îestaminten door F< .S .Roarda . 

Uitgavo van het Genüalcgysk ~·lurkforbê.n fan de Fryske Akadany. 

Pr:!js f .2 .25-. Voor _leden en st1i:ers van de Fryske Akademy f .1. 75 

Te bestellen b:g ·de_ Fryske Akademy, Cuu lonhûs, Doelestr,, Leeuwar 

den, Een handletding waar lang op gewacht werd, doch die_beant~

woordt aan de. gestelçl_o verwachtirgen. Het genealcgit.ch onderzoek 

in Fri'Osland. is niet zo eenvoudig a 1s ·o lders .1~ het land, zodat 

deze.'uitgave o_ok Werl<elfik eian WEgWljZer is in het genealcgischi:i 

Fricise doolhof. Do' f"lee:ir Roarda kan!;· ochter niet alieen met h.:it 
uangevón van vindplaat~en, d~ch geeft tevEine het nut van hot 

genec•lcgisch onderzoek aan. H!:) beschrijft u.itvoorig dat d:it Van 

nut -_kan z-!tJ vo?r de erfgozondhaid van hot volk. Lator gpet't N.j 
een _9ve;rzichl:.._ Van dè 'materialis·~~sc_hc zijde'. In Frieslar1d z~Jt, n .1 

nCB ve<l.l 11 l~nen 11 en hOol wnt Friezen !n en buit.on Friesland kun-, 

nm _daar vp.n_ profiteron; -indien z:t1 door middel van· oen kwartier

staat,: kunne~ aantonon rochthebbcindo te z!jn. Maar -a 1 to vaak 

b4:lkt-.1em_ani;i __ recht op een studi0beurs of .eeri erf:unis te hobb~m, 
zonder dit z0lf''te ':'eton·. Een opsonmirg van d~ gohele in~oud 
zcu _te vi;ir voorGn;"·docih·er is' niets vorgo1en·. Ook aan de boteko-· 

nis .van de nam(;ln is··aat1dacht "gescho\"kon •. T ohs lotte is een. l.jjst 

oP.Jcnanun, .waarin 700 vindPiaatsen Van t~_$tamenten worden aa!'Be

wozon. ~Jiçi boÎ~ng ho0ft btj do voor~dora oti z~lf" he·~ onder~oek 
. ter hand wil nS:non

1 
• bLgint mot dozo 11 ~odwizer1·1 aan t0 scf'affr.:ll'l, 

H •. N. 

'' .j!Orboekje fan· :1t Gone~ lcgysk ~~ÛrkforOO:n 1953. Uitgavo van 'do 

U I 'T ,D E . 0 U D E D 0 0 S • 

XUII 

Getrouwd i:.e WOOlllleis, 16 Mei 1874 

RUURD G. WYNIA en 

HISl<E· J. ALG ERA, 

[3eide van Bozum, Al3emeenC-. konniEgeving. 

t---------------·---·----- -·-------1 
Ondertrcuwd, 26 Apr.il 1874 

W. S. ~/ I N ·I A van Britswerd en 
E. M. K 0 0 P MA N $ van Hennaard. 

Eenige k~nnisgevi1'9 aan Familie, Vrie"nden f)tl Bekonderi. 

Heden morgen overlOed, in den oudordcm vari ruim 72·jaren, 

onze geliefde Moeder A N K E G E R L 0 F S T U I N -· 
s T R A, ~Jeduwe van GABË FOEKES WYNI/;\, Een laruzaam ver-

val van krachien maakte een· einde aan .haar leven. 

~J0011llels 1 den 29 AUS!us·tus f874. 

Uit naam der kinderen. 

KenniSJÛVil'fJ -aan -_1::-9mi lie on Bekenden. 

!JmIDmllllllilIDl!l•lillmlllIDilmlllllllllilfl~UDimUlilJ!UJIIDillllllilIDl!lllllllilIDl!l• 
Ho den __ be~~-~e · h'et de Hee ra~ door een_" zacht en. ka 1m oht-· 

sla~'Sn va.~ ·~n_e z!jd~ ·weg te· nanen, _m)j~e" dierbare Echtge

noo·I; en._ ha_rlf l<inderen zorgdragonde Moeder G E R B R I G 
U .L .BE S A N p-E LA-, ,in den gez_egen.den -~uderdcm van 

·: .73 jur011, w_qarvan 55-jaren en 7 m.9ande~ in·:~en 9elukkige 

.echt met_ haar mOcht-- levon. !-bar. leven wa~. Christus en met 

- : het blijde v~·oru.i;{;i:icht ·oot haar -i;>tr~old.e gi.rg ztJ d~, ruste 

in, die: ~r _overblyft Voor G-od~_vo.1k" Godo .z0-.Bend en op 

-:: z-!jn woord steunetld, ;staélr ik .·f'aUr na. in ond~rworpen ver-· 

., wachtil'fl 
·."" ;~~Q1lll0·~, 

op een_ zalige ~ereonigirf!. 

_le _Kerst?ag_ 1874. 

--

Fry"~k"è Akadeiily·. IJr~s f .3. 9o'1 voor leden en stipers. I .2 ,go·. -re 

b~~tollen··a"ls :voren. Be::Jonnen -~órdt met het geve~ van e~~ lajst 

van -Fr1ése insto lli~on die van beia·t'll"J · z!Jn voor de. gen.eá leg ie · 

in'_'N6drd·-Nederland. Daarop voJgt eeM· óvE:Jrzicht van' de ~-~rkzaam
hede~-; door R .S .l~oarda .• J .G .A .Fontein ·beschr~jft _,de 9eneal~'iG" 
Fotlteih, Mátak. F01:rbe_in ,en \ian Oa.lsen Fdnteih, J .W .Dtj!~st"ra kant 

1 m.et. · c .• een lovonsboschrt.J·;vi~i en R ,S,Roarda ·met Qe .k.wart.1.~rstait v~~, ,· - . E- -- in k 1 1 F J :.:i ·.on~e cnn sgev ng ,aari _ami ie,· Vr"i"ènden en Bekenden •. 
~Ja.lir-9 O.Jjkstra.-.·~Ir,Ch.C,v.d,1/11.s WJjdt -een artikel a_an '!Id~· 
Gardes 1d "honneur1Jvan Frieslf1.nd. van -A .r_= .• KOOpl)B/')8 ~$ 1106 nGi·-· OndeY:trcûWti: · ' 

·. 
H E R R E L. W .Y '.N I A eQ ' :" ' ': .;, 

~e1de y~n Cul::aard . 

MATZ EN ,J, ·J OUvlSMA 

. tin.Scan in dûmnysFOar 11t 1e sawntjinde 1eu 1
11

· A.P.Oosi~rhof 
~~sé:f:i!fft de goneal_<-9-10 Anton~des en tenslotte k~ R·.S_',Roarda 

~oor' met: oen lJjsi llHlfer kin men_test.riminten fine? 11
, Het .boekje 

't1:)1t · 74 bltidzjjden en is de moe!~e Waörd om uargeschaft._ te worden 

.. . . 

· H.i'4·i 

·1t Beaken, jrg .• 15, nr. 5, Öct. 1953; J,J!.l(alma ~o~kt'het 1n de 

8cr.St8 halft van de 160 eel,JW~ wanl na Grote Pier kom{; hij thans 
"btj ··Jeii- plUnderbendo 11 do Swa~te Hoop1 1 terei.:.(r\; m~_t een a_rtika1î11t 

ien ·~n·'·-oa-r oer .de ,Sw<;i,rte 1-bap11 (een 18zing gehoude~ ~p de Jaar

v1;Jrgadcrirg van de F .A,). 11 Sater'larid, Volk und Sprac~11 van 

Dr. Hans tvlatuszak uit ~·-!ilhelmshafen ·bohandQlt de geschiedenis 

van het Fries sprekende Sater land in Nieder-Sachsen.. J ,J .Sp:ih_r --

~krnmels, 13 Me_l. 1075. 

Een":ige kennisi;Jevir:g aan Familie Vr10'riden:·an fJek d _ :, , . - en en .• 

1 N H 0 U"D·S·O PG .A V E : 

~" De-.kroon va.~ __ d~ cud8-rs zljn de kindsk_inderen - Ons Voorge
slacht":- ,_..On,z,e Ere.liisf'...- LieUwe ~Jynia .. t - Familieberichten -

Uit cle .per:'i. in dë 18e eeuw - Morkwé:!ardig!=J grafs~h-ri ft'en -

Nieuwe l~en - ónze· doe·lstO-llirg :-:- De, i:ialaten6chap van Auke 

W1ll~oa Yl.eer en-Sytske Joh. Gott.ema ·- Över do grenzen -

Baekbf:lspr;e,k,1rg - uit. do oudG doos - In~_c;ucl$op:Jave: 

van- dor Hoek is he·I:. niet ê0ns met de hoer W1nsem1us oyer de f---··-----'-------""-~-'----------1 
oude rechtsoogaf'B in de F,riese dorpen, getuige oen artikel 11De 

stimkohieren fan 1640 en di;i r jochtsargarg 11 
•.. 

ABONNEERT U OP DIT BLAD 

H.N. 
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