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OPOE
TRIBUNE

T.Nijdam".

, zichzelf ins;:>e,nnen, zichzelf geven niet~ waar?
l Maar toch, nwt dat enkel maar toeschou~ vver zjjr1,

gaat n1e:nigeen . .veo'::'... ·be ïter"

! Hebt F wel eens opgemerkt, hoeveel men-

hebt wel eens een mooie weä.str·ijd mee- l sen juist tegenover de grote a_:Lngen van
gemaakt, zo echt interessant el'l zo ge-j het leven, ik zou haast zeggen, tegennoegelijk vanaf Uw tribuneplaatsje te
j over het leven ZE)lf, liefst maar toevolgen ?
j schouwer zijn?
En U hebt wel eens de massa's gezie11,
~ Tu1aar wie mee 11 t 1. clat ~'l}j het lev·en doorkodie zich verd.ring,en orn. een plaats Iliac1'1- ~men kan:J enk:el maar als toescl'louwe1".' die
tig te worden. En het enthousiii:sme van
1vergist zich toch heel erg! Jl!len heef·o
die allen, en c1e opgewekte stemm'ïng van l dan zijn kennissen en vrienden, die er ook
d:i.e duizenden, clie iets meemaakten öp
l zo over denkenr~ en die tezar1ien een soort
dat gebied. Ook weet U, hoe populair die l publieke opinie vormen, waard.oor die geschouwspelen in 2J.le tijden geweest zijn, j dachte gesteund wordt en waardoor. een
om het even of het nu wagenrennen in
l va,ge ongerus·cheid, als die z:Lch eens voorGriekenlancl of Rome, gla~iatore1;gevech- j doet, weer siooedig wordt verdreven. En .
ten of stierengevechten in SpanJe1 of
l het liefste geniet men dan, zo op. de trisportwedstrijc1en van allerlei aard betrof,! bune des levens zi tt.end, van al)..erlei
in Amerika, Engeland, Nederland, of waar l tijdspassering en tijdverdrijf. En dan blijkt
ctan ook 7
l de grote misrekening!.-.
.
Welnu, dan weet U ook meteen,. dat het
j want wie zijn leven lang gemeend heeft,
een van de meest menselijke eigenschap·-. l toeschouwer te kunnen zijn, zijn leven lang
pen is, om gaarne op de tribune of een
j vergeten heeft, dat hijzelf in het speelandere waarnemingspost gezeten, het
j veld stond, do et tekort aan de gemeenschouwspel der werèld aan zich te zien
schap, heeft geen begrip voor gemeenvoorbijgaan.
~schapszin.
Want het toeschouwer zijn, dat ligt de
l De -boeschouwerswaan is een der grootste
mensen zo goedî zelf buiten geding te
!vergissingen, die men kan begaan !
blijven en maar te kijken!
l De toeschouwershouding, als levenshouding,
Het g.ezellige zitje ergens aan een
lhoudt missêlih.ien in; "Tevreden met zichstraat met veel vertier, het genoegen
l zelf" maar ach, wat is dat een broos bevan de dagelijkse courant, enzovoort_, ook l grip.
daarin sc'huil t al tijd iets van hetzelfde. l Daarom laat ons allen de toeschouwershouEigenlijk zijn wij allen in ons hart zo
j ding verfoeien, en begrip hebben voor ge-graag toeschouwer. Ik zal niet zeggen,
j meenschapsz.in, ool<: .in het verenigingsledat dit altijd verkeerd is; een mens kan j ven. Dj_e dat doe-L, weet dat hij allerminst
nu eenmaal niet voor alles en allerlei
1toeschouwer is,
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NIEUWE LEDEN -

. TlJ AI\ERIKA BESTAAT Rl~EDS EJBN VIDTIA-VERENIGING MET 300 LEDEN.
Sober oi::gêzet·, zonder grote voorbereidirgen werd tweed6 Paasdag· in Sneek een Wyriia-dag gehouden.
Deze ,:b_ljeenkomst was bedoeld om het eerste contact. :tussen de verenig it"f) en ~e Wyn1a-fam111eleden
tot stan~ te brergen, alvorens Wynia 1 s, Nydam 1s ·an Vleer 1.en gezamenlijk de bijeenkomsten zullen
houdèn, Deze bljeenkanst is buiteroewoon goed geslaagd,_ want niet alleen uit alle delen van: Frte_sland waren ~Jynia's vert.ege_nwoordigd, maar ook uit. Den-Haag en Haarlem waren familieleden naar·

Sneek gekomen ,
OfENHll.

Reeds een half uur voor·de aanvarg wären 15 familieleden aanwezig en alles wees direct op ~en succesvolle bUeenkomst. Qri
2 4 15 uur waren in 11 0nder de Linden" een zeventig-tal W}'nia 1s
verenigd en bovendien neg twee bestuürs leden van N:gdamstra ·en
drie porsvertegenwoordigers·. Er was een Zekere si:annirg _merkbaar· ant.rent het9eori wel kpinen zou, daar· een dergeltjke vergaderirg voor allen nieuw was·, Toen voorzitter Ntjdam opende,
was het muisstil in de zaal ert·met aandacht; volgde men de
voorlezit'9 van i:le beginselverklarirg en doelstelling.

DE VOORZI1TER SfREEl<î •

·-uv,~'or·~ttt·~r~.dáM ~i'~Yd;;aäárnä•;;sêri'·~~·.:,0ver·'"hötrra&i:1~m stre- .
ver!: van N~dams~ra. Met vele voorbeelden toonde.;spr.' aan dat
een familieverband in deze tU<;i noodzakelijk is en las verval-·
gans een brief voor. van· een ·Zeer enthousiast. lid, die zich als
6én der eer.Sta \~y~ia 1s aanmeldde. Üit deze brief bleek duidel!J!<: hoé. groot het en-1;.housiasme in, de Wyn.ia-r:gen is en wat men
van de ver:enigirg verlargt_. Irgaande op d(;> geschiedenis van
het .9eslachl;-, toonde .-spr. aan, dat het niet een opz_ienbare_
htstórie -1& 9~e .ons doet· a?neensluitent doch de. ee1:woud el'l ~e
vr~heidszin, d~,e. het sten\pe.l op dit ·geslacht. gedrukt hobben,
waardoor 'wu vandaaa ons nef) é6n voolan1 zttide, on~nks al ie
vcrsch1llent toch gelijk naar afkcrnst·.
ln:J~ande. op:.df;1 ·financtö~e situ~~ie van de vereniging, be~ocgde
de Vool'.'Z1tter, da~ h<:t .·hard noqc!Zake~jk 1s dat nieuwe _leden
geyi.onne~. worden en oo~ adressen worden medegedeeld aan do
bestuurslec.lcn·. T~ veel. famili<;ileden .z!Jn ons n.Cf) onbekend on
daardoor ook onbokend met de veronigirg.
110e l~)!n_1a,.•s 11 Z<? vervolgde de hee~ N!)dam, "behoren tot N:ydamstra, hoe _onwaarsch!Jnl.!1k dit aanv~n.keltïk ook leek. De-bewuzen
ztti:i:ir voO~ en nu,.41t een feit .1s 1 hebben we gemeend U b!j~en
t~ moeten roe~r. n1et andat u een aparte familie bent, _maar
omdat U tol; :N,:\:)damstra behoort. Do eerste indruk,_ het e~rsf.e
cont?ct is van dien aard, dat we veilig kunnen aannemen, dat
U .zich in onze verenigirg zult thuis voelcn11 •
Tenslotte w~es spr. op ons m~oie lied, op.onze doelstellirg en
op de b~okenis er van. Mot. een 11 In N!jdamstra z.Jjn w.1j één 11
besloot. Sff'. z!Jn rede.

HEf GENEALCGISCH OVERZ!CHr.
Daarna sprak de hcór Vloer in hot FriGS o~or hot ontstaan van
do verenigil'f), de moeilt!kheden bti het gonoal03,isc.~ ondo;zook en
vervolgens over de ontdekkirg dat de Wynia 1s ge~rent·eerd Z!ln
aan de N!Jdam 1 s. Uitvoerig schetste spr. de moeiljjkheden, waa'rdoor het zo larg moest duren ~t deze vondst gedaan war.cl. De
heer Kruimel, Conservator van het Centraal Bureau voor Genea log te, zocht naar de verder~ ~~)_'~ia-stamvader~ e~ vond die niet.
\{l;j zochten naar nakomelingen van Sytze S:ges en vonden die ntet,
totdat het mlj duide~k werd, aldus spr., dat de nakomelingen
van Foeke Syl;zes z1ch geen N:!jdam, maar Wynia noemden. Toen ·was
09~ h~,;!OJ.enb~1~ . _aaYE,eb~ok_en
___ dat, de..d~ren, werden ~pe113_oZ~·- orn.
1

d6VJ;n1~~;~· :,t~~~trift~ b'1h ~e~ ~t~· ~ l~t&t '1~ -.,~~ ;'~è·?eri~ 1r:sr~· vOivöl\... ·
1

gans behandelde.·~pr. de a'fsiarrm1re en k01 vr~wel allen gerust
stellen ·betr. p..inten die v~or velen· nef) nie·~ cliidel!lk waren.
Ook de Oppenhuister afStarrnning en. het nagesl<Jéht van Douwa Jans
Wynta werden-ondar'.de l~pë gencrnen: Spr. was ook van menirg
dat we geen ondersc~id m03en makeri tUs~en N!)daro-i~yn1a 1 s en andei--e
Wynta.'s, daar beide famili6s nauW aan elkaar ·verwant zUn·en wU
de.gehele. ~Jynia-geîschiedenis i:ull6n bèschrijven. Daarna vertelde da 'heer ·v1eer over. andere· familieverenigingon in binnon- an
buitenland. Vaorboolde;.·,-ais ?~ ~Greri1girg der Soldi 1 s, Gro.enoveld1s we_rden aa1'9eh3ald en onder applaus vertelde spr. dat deze' middag bCkend. geWorden wa.s dat_- iii_ .1930 oen Wyn1a-familiédag
·1n South-Dakota ~Var.Staten) was· 9eh:ludcn met 280 famili~lodon.
Een aantal dat w!:j na] rirrmer b!J elkaar mochten brengen. Het
bleek nl., dat een l~y~ia een foto had me~obraCht.., .waarop dez0
familioleden, a:llén nakcmolingon van Ulbe en Foeko Wyn1a; die
reeds in 1840._naar.:de.U.S.. A,, vertrokken; op verzamold war011 ?

VRAGEN •
Adel of ge on Adel'.
Na do pauze warden vel(:,· vragen gestold, ,Hot. zoo ook niot anders·
kuntien of .er· Wa'rCn' Ook de bekende Vragen bij: HollandS of Fries;
A_dol of g_~n ~dûl; .Wynia of W~ia. De gcrnoodoron worden hierdoor
MCf!al .offiewonden. 'Do. hoor U'lbo ~~ynia Uit.Heorenvàon·meendo dat
op da· b!Joenkomston Fries .or:J 'gea.n· Noderlands moost· wordon gesproken. De heer VlOer antWoördcki niorop, da~ dit practisch onm030l!Jk was en dát 'dit· a'iletin kon geschieden ·op vorgaderirgen waar
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K!'J~je op· de Wynia~ag te· Sneek - De·vaorzitter· î'.Nijdalli utt· (_eeuwa~de'n aan het

wrn?rd -- ~ast de vobrz1tter 1 de genealocg,W.Tsj.Vleer· uit dé l<aa:g.
'

'

..

.

Nadat de voorzitter ntg enige ~rganisatorische vragen beantwoord had, begonnen vele Wynia 1s -te· vertrekken, want hot was
inmiddels reeds zes uur geworden.

allen het Fr.tes verstonden •. De meeste: aàl'iWezigen fiirg-en ·h_i8r-

mede accoord.
qyer,_ a.d.~l pf g~en adel _volgde een

'

dui~e_ltjke uite~nze:ttirg

.. V,leer

;:.,-. meenda· dat_ .~t- --.be ~obe 4Jk ~a.$ ,-t~.-_1 .sfJp~:~1~~:·:·.~J~·,. -:9f,~~;r:· WYiï_~·~; ~~:: _?~-, . '
andere families van adel zouden z!,)11

z0o1l~-w!1

de

~dèl

thans

kennen. Dit is de feodale adel. Frieslàt1d had een allodiale
adel, een eigenerfde boerenstand •. \lf11 mè~ d1t · adal4Jke afstainmirg noemen,- dan heeft men misschion gel.Uk, docih hot kan verwarr!rg stichten. SFf', toonde aan hoe Fries:Latid ger~_eerd werd
en dat het .leenstelsel hier niet _bekend fs gewees-h, .waardoor
Friese do~pen en grieten!:"jeri rechtstreek'~ stonden on.der gezag
v<;tn de. Keizer van hot H.Roanse. R!jk. Het ~delssprookje werd'
hLormedo, niet tot tevr_cdenheid 11an.alli:i. leden, OF9ehelderd.
~ !1 n i a .
M'1ndo~ eens kon men l1ot worden ·over hei uitspreken van de naam.

Wy n 1 a o f

Vleer vertelde dat het aan do ambtonar0h van.de Burgerltjken
stand te w~jtorl was dat er 1-J!jnia •s waren, doch adviseerde allen
om de-namen met een y to sch~i1vEKI inplaats van met oen fil· De
voorouders hebben inrners alttjd van Wienia gesprek.on en nooit
van Wo~:n1a of Woinja. Uitvoerig werd· _119ajaan· op de schr-!jffouten ~n ambten~ren_. Een \llynia vert_e.lde d~t _d9 an_ibtenaar gewe_ig_eJ"_d had .e~n z_oon_ ~n ~e sch_r!'jven .z'?8_ ls .h!J bem wi_lde noemen
en· dat f1B zich _er b!1 neer had moeten leggen. Ee~_gunstiger
voorbeeld werd ook genoemd 1_ nl. een. ambt€111él8:"'. die__ van Wjjnja
weer Wynja mëÎakte -! Uitein~e)J.jk wa·re~_vele, leden 'het met_ de
heer Vleer .eêns, anderen bleven i:iPhter .het hoofd soh..idden en
w-ilden van geen Wynja Of Wynia weten. Er zal dus naar de men119 varl- eeli Friese ·n~mendeskundige gevraq:i_d moeten worden.

Op dit probleem Ziill

nc~:r

,

-wel eens teruggek_çmen wonde.n !

'

•

"-1,;

·--,' "'

-,

_,,

..Met. Mt _, ti~ $111 "va.t:Jvhetr~~Y10W.t;~1~~~.~dh~~'!? ~~~!:~~~,~- .9, ~Ja.a~
de b!jeenkomst geslol;en •.
·
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382. H.t{jjdam, Dokkumerstraat 26, Leeuwarden.
383. Mevr .J .Mu.lder- :NJjdam, SoerabajaS!traélt ,l5a 1 Gron1rgen.
384. J .H .Mink, DeimanStraat 296, Den-Haag.
385. Mevr .F .v .d.~~erff-\·Jynia, Grötebuurt 309,

~~irdum-leeuwarden.

386. Mevr .P .Agema-Winia, St_at1onsw1:9, Dokkum.
387. U.Wynia, Tynjed1Jk 60 h,,,,~eeuwarden.

388. S,Wynia, ,',~1llemstraat JJO, Slikkerveer, Z-H.
389. M,Wynia,_ l~illemstraat °I:?l~i:,S~ikkerveer, Z--H.

1

390. K.T j ,\•lynJa, 168,_ OppenhUtZe:n:
391. l<orn .G .Wynja, E ,Ha lberternqsti:~~t · 60, Sneek.
392. \•J.Oantuma, !(loosterdwarsstraat 21, Sneek •.

393. Tj.Wynja, Napjusstraat ?b, Sneek.
394. H .Wynia, Zuiderlaan 1, Schr'aard,

395. G.F.Wynia, Oosterend.
396. Mevr .A .de Vries-Wynia, Stationsweg 15, Koudum.

397. Mevr.T .T .Osirga-Wynia, 349;

(

~loudsepd.

390. Mevr .B.Cnossen-Wyn1a, 66, Oosthem.

M E D E D E L I N G E N.

399. Mevr.E.Wyn1a, Herostraat 41, Bolsward.

400. Mevr .Travai lle-\.~ynia, Sexbierum.
401. J.Wynia, Nû 127,. Oosterend.

Bü voldoende bestellingen is binnenkort

402. Mevr ,\·~ed .\l\/ynia, Franekertrekweg 32, Har l~rtJen.
403, G .Wynja, A 79,. Snikzwaag.
404. Gerben G.Wynja, 61, Oppenhuizen.
405 •. H.P.Win!a, -82,_ ~t;ga, .H.O.N •.
406.. '-M~v-r .·E- .Wyn"1a-de\

·,soer; \"aexens ·:

401. Mevr .~Jed .T j .van der
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416 ~
417.

Br'ug-~"ynia, 25, Cubaard.
J .Wynia, 242, Tzumnarum.
H.Wynia, 7, Tzurrr.erum.
H.K.Wyn1a, St.Jansstraat 2, Bolsward.
J.J.Lamme Jr., Marsstraat 14, Haar.lem-Noord.
O .\../ynia, Vier Hecmskinderenstraat 128, Den-1-àeg •
A.Winla, TynjodiJk 96, Leeuwarden.
P.s.Wynia, S~ationsweg 19, Dokkum_U .R .Wynja, Lelies-t.raat 43a, Heerenveen.
M-evr .K.W)'nja-Kramer, \•a lhelminaplantsoen, Enkl-u1Zen •
MeVr.F.Vree-Ntjdam, Cudegracht. 47 1 Weesp.

\"1.lj heten vanaf deze plaats alle leden hartel!:lk welkCm_ en hopen

da·t z.lj vele jaren mot genoe;:ien deel zullen u1tmake_n van onze
verenigirg.

Het bestuur.

~
i:_:',,.'

verkrjjgbaar~

HET FAMILIEWAPEN. (Enkel schild met de
naam Ntjdamstra er onder. Als schets afgedrukt in olieverf. Geschikt om in te
l~j~te11)
,.
Prijs. f,2.-

~,: Tevens is nog verkrtjgbaar;

STAi'liBOOM NIJD.Al\1 1 generatie I tot IV.
Prtjs f .. 0.75,
Te bestellen bij: W.Tsj.Vleer,
"de Swanneblom"
de Kaag, post Abbenes.
giro 318202.
ATTENTIE:
"GESLACHT EN VERENIGING NIJDAMSTRA"
en
"ONS VOORGESLACHT VAN DE VROEGSTE
TIJDEN TOT 1600 11

z ij n
n i e t

ONZE O.OELSTELLING IS:
1. De bela°rge~ yp~ ons geslacht te behartigen;

2~ De band tul'l·~n de leden vnn óns geslacht te versterken;
3, De studie over ~ns voorgeslacht te bevorderen.
W!j staan neg slechts a'an het b99in van de verweze}jjkirg van dit

mooie doel !

uitverkocht
en
m e e r t e 1 e v e r e n

Z A KENLIEDEN

UW ADVERTENTIE HOORT OOK IN
DE NIJDAMSTRA TYNGE - HET
'SUCCES VAN uw ADVERTElr.rIE IS
VERZEKERD, WANT FiltHLIELEDEN
KOPEN B;J;J FAMILIELEDEN ! ! !
·----~----
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Nr. 19. Een reoipis bij Douwe Willems gepass eert in da t.o den 31 May 1717 waaruit
·geblijckb dat wijlen Bate Idzes een Reverzt;tal ten laste van Gerlof Ynses
cum uxore leggende heeft verschoten een spmma van driehondert car. gls.
oapi tael weloke reverzaal onder hem Doiiwe Willems 'als een mede·; credit ..
is berustende aen ten aJ.len tijden te verantwoorden a.its cap± tael f .3()0 •,"'.
Intres van voors. dato.
· ·.
Nr, 20 . . Een ·obligatie op Claes Eesges ter sommg van ·een hondert. oar.guld, cap]..,, . ·
tael in dato den 12e Mey 1705 à Vijff per cecnto intr'es van Mey 1713 dus
aan· oapitael f.loo.- lntres ..
Nr. 21. Een Obligatie op Cornelis Gabes in dato den 16 July l 7l0 .. ter sönuna twee
hondert vijff en twintigh oar, gls. waarÓJ? aen oapitael res.tee1't 'volgens
.rekening een somma van twee honc'lert car •. gls. met de intres van Mèij 1717
á.. Vijff per Cento dus oapitl. f.200.-· Intr.es.
Nr, 21. ,Een .Obligatie op Jantie Jllieckes cum uxoris. in dato den, 1 januar 1716 ter
somma •vàh Vijff hondert 0 ar. gls met de in tres van voors. dato à Vijff per.
cento clus aan oapitael f,500.- Intress, voor twe jas.ren en ellif maand.en.·

f.73.Nr. 22, Een Reversael in dato den 8 den July 1711 tot .1as·ce van Sybren Jaspers
oum uxore ter sorha van eenhonder't veertigh ggls,· capitaei met de inti-es
---vànvdo:ts. dato à 1714 dus-crapitael aen Car. gl, f.19'6, Ih;t'r.eJ? '-5 p;.c.to·. ·
Nr. 23. Een Obligatie op Pytter Abes cum uxore in dato 5 Jtmy 1711 ter soma van
vier hon<l.ert car.gls. cap± tael met de in tres à vijff per Cento van de 5 ·
Juny 1714~ Dus capitl. intres.
Nr. 24. Een Oblie. op deselve Debit(mren in dato den 22 May 1708 ter sor,una van
drie hondert oar" gls. capitael met de intres van den 22 !Vlay l-'712 .à vijff.
per C to onder reduo.tie van negen L insgel. van de. intre betaelt dus Capt.
intres.
Nr. 25. Een Oblie: op deselve Debiteuren
in dato den 12 !iley 1712' ter soa
van drie hondert acht en sestigh
1 3 8 p oalci tael met de in tres van
vijff per Cento. van voors. dato
dus cap± tael. ·
(wordt vervolgd)

Een Friese boerderU uit de dagen van Bate Idzes Nijdam.
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~/EST-FRIESLAND
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N~datn.

door Andr.

•8

vervolg pag, 31;
De reder!jkerskame,rs heten veel.al: i 1De Rozenknop11 ,
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De grashalmn - uoe drie Lelien' 1 "Het mosterdzaad.:. ~

'

.

'

t De .kleuren

goud en rood worden algemeell
de kleuren v-an adel en vrijheid be- · 1 h·. .
· ··t zegge n· a del
• se ouwd • Ad e 1-·· wi
ier nie
nen 's morgens
001 10 uur met het ~erste deuntje-dansen. Vroe~
:
l
"
d
·
'"
n.
r
adel ·~
·
.
~ zo,a s WJJ
ie .r-..e11ne ~ maa_ d e f r i'·ese c~
ger gebeur.de. dit met; vioo_l en piano en telkens wanneer er drie =~ b es t aand e ui· t ·d e e i' ge n· e rfd e b o erenstanc'
- La
dansen waren gemaakt· ·werd ieder paar verzocht een dubbeltje
~Er wordt zelfs b GWeerd ( Gong·rjjp g De_ -Frie--~
te betal.en·. Het ,z_·~_g. ·dubbeltje dan_sen.
~ 8 che eig~nei'_f~.\e:nyVap en.s ) dat de eig~nerfde
De ouderen vermaken 41chmethet biljarten en kolven. Dit
~boerell voortlr.1rV&nen uit de Athelingen, de
laatste is een ~pel áat gespeeld _wördt op een betonnen baan,
~ OuCLe Friese lcoi1 ings-·sibbe~ Il'l ieder geval
de kolfbaan, waarin aan de einden een paal staat en waartegen ~had de eigenerfde boer een. bijzonderé p·osi~
men een massieve rubborbal van ohgo 15 c.M. doorsnede met een ~tie in het vrtje~lT1riesland 0 De rode. vlag is
stok, waaraan eelj gebcgen koperen p.lnt, t03en aan moet slaan. ~zeer dilcw:ijls het vrijheidssymbool_ geworden
Er z.j.jn n03 vee.l kolfclubs in \·,rest-Friesland.
~De oude l~riese vlag (l\{agnus-vlag) zou volIn H~denes blj Hoorn is neg een school waar door dè dame$ het
gens de legende geheel rood zijn geweest
kantklossen ~pr~t beoefend, Ook is daar een Wijdenesse dans~De Noormai'lnen droegen i-·ode lcleding en hadgroep, -~elke 'de oude l'iest-Friese dansen uitvoeren in oud West...:.~ den rode zeilen. De l_iJederlandse vl8.g heeft
11
11
Fries costuuni. De dansen zijn o~a~ De donder in het hooi ,
1de rode klellr bovenaan" De Franse revolutie
"Grofkappen1r "Boereskos" etc., begeleid door v1ooll Ook z~n
~bracht het l"OOd in de FrallSe vlag. -De soar n03 .~nk.f>"le 11 striekgezelschappen°, voornamelajk Kees Stel
~ cialiS.tis che be1.1veg·ing, 811 in navolging
uit Aaf..tsw~d~ welke in sappige \tJest-Fr'-iese taal de zaal we·•
l
daarvan de cornrarmisten en 11at~ona:al~·soc1aten te vermaken. Kees Stel is al enkele malen op:Jetreden in
' list en, voerden rode vlag:;-en met hun symde Bonte treih.van de AVRO,
l bol en. 'ral rijke landenvlaggen, zoals de
Tér gelcgenbe.id .viin ,de landbouwtentoonstellit;g,, jaar.lUks, in
!Deense, de oude en nieuwe Chinese, de AmeSeptember te.Hoorn, wordt alt~d ringsteken en schoonrDden
l rika13llse en ook cle Turkse hebben het
gehouden met paard en kar.
lrood in hun vlag als vrtjheidssymbool.
\'!est-Friesland is mooi. 1 vooral in het voorjaar, wanneer in
!Mocht men enige betekenis aan de kern van
de Sangert· blj Hoorn, de Betuwe van Noord-Holland, de vruchtl het wapen wili'en toekennen, dan doet men .
bomen in·volle bloei staan. Het polder.landschap ziet er dan
i hier het beste adel en vrijheid voorop te
verrukke_lijk_ uit tnet d0 groene weiden en prachtig vee, de weistellen, hoeirvel voorzichtigheid geboden is
den gesch_eiden door sloten met aan de kant de wilgen.
l
en blijft; De betekenis van het merk zulDe streek tussen Hoo~n en Enkhuizen is een aaneenschakeling
j len we later nog behandelen.
J• ·
.
· ..·
j als
De boerenkermis speelt zich meestal in de cafè 1s af. Te begin·· = .·h

0

i

0

1

l

van dor-pe~. Ip Bovoncarspel · 1s een veiling van bloemkoÓl,

aardappeler en bloembollen_ met een millioenen-omzet. In Zwaag
is de grootste fruitveilirg v.;in-Nederland. Ook h8oft men in
West-Friesland veel zuivelfabr.ieken.
De hoofdstad van Viest-Friesland is Hoorn, een schilderachtige
oude stad aan het IJselmeer. Vooral wanneer per schip over
het IJselmeer naar Hoorn vaart is het een schoon gezicht,
Tussen het geboomte ziet men de statige Hoofdtoren met daar-voor de houten aanlE'gstejger 11het Houten Hoofd 11 , De torei:i
dateert van 1532. Aan de stadz1Jde is hij of:getrokketi v~n bak-.·
steen en aan de zeezijde van natuursteen, dat voor de camou·flage van uit zee. Deze toren en de Mariatoren zBn de overgebleven torens die op de wallen stonden an de stad te beveiligen.
De havenw~k rond de Hoofdtoren is wel het meest historisch.
Hier ziet mèn de gevels van de oude káaspakh.!i~en: die allen
namen dragen als 11 sleutel11 , ttslot 11 , 11 Gouda 11 , 1,1A.lkmaar 11 1
1"Hollandia 11 enz.
{wordt vervolgd)

l De

drie klaverbladen a_uiclen volgens soml mige heraldici op het lc.ndbezit en wel
jspeciaal greide (grasland) bezit. Dit zou
i dan 3 x 30 p.m. of grazen moeten zijn.
!Eikels in het wapen zouden duiden op boslbezi t en l.eli<ln .op bouwgi ond, Anderen zijn
ide mening toegedaan dat met de drie klal.vers de erfopvolging wordt bedoeld en dat
0
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- 43 Hiernaast een afbeeldi113 van ons volledig veren1g1rgewai:;en. Alle andere afbeeldl1'l3en z~n 'foutief, zoals bv.
de kroon of een grote helm met. pluimen.

De adel~ar stamt uit cle middeleeuwen,
toen Friesland geen ander gezag boven zich kende dan dat van de Keizer
van het )Ieilige Roomse Rijk. Het wapen van dat Rijk was de adelaar, zoals ook thans het Duitse wapen de
adelaar voert. Uit ffLIDSt verkregen
diverse Nederlandse s·beden het recht
van cle Keizér deze adelaar te .voerei:i'
.
bv, Groningen,
Deventer, Arnhem etc •'.
Zij, die in dienst van de Keizer landen of steden bestuurclen, hädden het
recht. ..om.
de halve adelaar.te.voeren.
·

l
(

-

\

. ',_ -,

In.Friesland was.\ iri feite een stadso'f grietenij,-bestuur i•echtstreeks in
dienst van het. Keizerlijk gezag, van-daar fü\t G,rietr~an en Bijzitters (we
zouden zeggen Burgemeester en Wet"houders) het recht hadden deze halve
Keizerlijke adelaar· te voeren,· Van
dit recht werd een dankbaar gebruik
. gemaakt, want hie.rmee demonstreerde.
men dat Friesland ·niet onderdani·g
was aan enige ·Graaf of Hertog en elke
Grietenij in feite een zelfstandig boerenrepubliekj e was. Dat de"'e veel voorkomende en grotendeels zeer juiste lezing nog aan critiek ono.e1·hevig is, kan
aanvaard worden, want Friesland is langen tijd ook cloor Graven bestuurd ge.wo:i;-den. Volgens Jeakel waren deze Graveµ
nakomelingen van de rriese Koning Red"
bad en dus Friese en geen vreemde heersers, ondanks dat hun wieg wel buiten
Friesland stond.
(wordt vervolgd),.

'

een geslacht eigcncrfd werd, wanneer drie
generaties elkac'r opgevolgd hadden. Ik
durf niet te zegi:;on of de eersten of de
laatsten gelijk hebben. Vast staat echter
dat klaverbladen duiden op veehouderij,
op grasland bezit. De kleuren zilver en
groen komen veel voor. Groen is de natuurlijke lcleur en zilver is misschien
aangebracht als de waterkleur, nl. de
greide te mifülen van het water in het
Friese l~ndschap
oooooooooo-00000000000000000000000000000000000000000000000.ooooooooooooooooooo.oooooooo
0 E AFDE.llNGEN
afdel!rg

FRIESLAND-NDCJ10
FRIESLAl,0-llESf
ZEVENWOUOCN
GRONINGEN
DRENTE
MIDDEN-NEDERLAND
NOORD-HOll.ANO
ZUID-HOLLAND

lN

19 5 2 •

abonné 1s

.leden

totaal leden·.

25

(2:i)

ZI

(19)

52

(44)

Bovèndien waren in het buitenland: neg 6 abonné's wöon;.
achl;.19 , ~çidat het totale l;>eelQ .als voJgt is:

12

( 14)

6

( 2)

18

(16)

Abonn4 1s

142

(1!00),.

18 (22)
17 ( 18)

8
'40

( 9)

26

(31)

Leden

136

(107)

(22)

57·

(40)

Totaal

718

(25J),

8

( 8)

30

(29)

38

(37)

Tussen haakjes staan .de C!)fers van

19

( 19)

29

(28)

22

(25)

JO ( 9)
JO (14)

32

(39)

15

( 13)

20

(16)

5

( 3)

... i."

31

o.c.

1951.

De grootste vooruitgang boekte de afd. Gron11"9en rTiet 17
leden, terW!jl de afc:J. Noord-Holland .het,,,sterkst achter
uit girg , nl. met 'f. ieden.

r, ,
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.HE'r.

VOORGESLACHT 'VAN

DE ST.Al\NADER

RUURD

JELMERS . 'V.AN DE

WILLEM

De ledeii. van clit geslacht waren meest
van boerenbedrijf. JTiigenerfden treft men
eohter•niet aan, mee::;tal wordt vermeld:
huisman.
·
·
WYTZl!lS. ·

.:·.1
11

°FLAERBOSK 11

i Da,i;. Fetj.de Sybes, Tryn Wigles' en Ruurd
[ .)Vytz·"" iriet '.L':lets.'G',jalts bekenden van el-

!'kaar

waren is cluj.delijk wanneer we weten.
; dat· een zuster van Tryn Wigles, Yd Wigles, gehuwd was met Gjal'G Ruurds, de zoon
van Ruurd Wytzes',
· ·

Hem .• vinden we eerst in Grouw, wanneer we
de· oudste Reoesboeken raadplegen, Hij
wordt daar vermeld als ko er bï verschil- j
lende boelgoeden. Later w;rdt ~ij genoemd
i'l de Weesboeken van Grouw In het Recht-' l
archief vari Idaarderadeel ;oekt men ech- !
te;r tevergeefs naar zijn echtgeriote, Het
toeval wilde dat haar naam toch Q<3kènd
'
werd. Bij het zoeken in het Hypotheekboek
x:.1. van Smallingerland naar de voorouders,. die op de Flearbos.k woonden, ·we.rd
.haar naam aan.&etroffen' in een aote. die
van veel bela.tig was en welke we hier in
extenso laten volgen:

U~ t verschillende acten lere:tJ,: wij het ge-,
zin var: R~urd Wytzes nader kennen en komen dan tot .de c?n?lus~e, dat hij omstreeks
1585 reeds met Tiets GJal ts gehuwd moet
zijn. Omtrent zijn ouders kunnen we nie;ts
met· z:kei"heid ,zeggen. Uit de Jleneficiaalboekei: v~r;, 1543,: kan. men sle~hts '7,eronderstellingert ,opb9uwen, .doch deze Z1Jn .·zo
(
vaag,· ~at het ge~;n zirt heeft oµs hier
nader ·inn te _verdiepen, . . . .
:· ·. . .
Wel kun en we opmaken uit.het huwelJJk
van ong, 1585;"dat Ru;:rd Wytzes ong •. 1560
geboren moet ZJJn. en Z1Jn vader Wytze, de
eigenlijke sta.nivad"r, .. waar de naam ons
; Fedde Sybis wonen, tot Flaerbos onder verbandt m!:iner goederen
. van bekend ·is, ongeveer in 153 5 het lede rato caverende voor Tryn W:lgles mljn tegenwoo.rdighe ~htel venslicht aanschouwd· zal hebben.
hutjsvrou doe condt lie ende bekenne ten oprechten en deughde;"
! Uit het huwelijk van Ruurd Wytzes en Tiets
! Gjäl ts' zijn 'zes 'kinde;r.eri .met name bekend.
1!1cke schu ldt schuldig h te weesen Rujjerdt Wytzes en Thiet
Geeltsdr. echteluBden wonen. tot Grou de sOITITia van drie hondert
Zeer waarschijnlijic zijn er in het geheel
golc:gl, stuck doe 28stv ter causa e~ herkanen van gereede ver- j negen geweest, t.w. Jesel, Rinck, Gjalt,
i Rierik, Jelmer en Antje;
sé~otene pen., dien. ick bekenne wel tót ~ne wille en goedt

1

1

1

benoegen

on~fangen

te hebben, ren1c1erende except.ie van erge-

telde gelde, ~er

neme ae~, Y.~qr mij en-m!jne erven voorschr.
drie hondert gg'l aen 'Ruijer~t ~~ytsi;is. enPe Tyedt Geelts ha.ere
erven of wettel.J:1cke thone~ 'ct~~ d?s.cw, wederomme op te brergen
voldoen ende betalen op de 1 Ma:g inde jaere 1626 met noch

1JES EL
1Jesel

RUURDS.
Ruurds is gehuwd omstreeks 1612 en

j waarschijnlijk ~~n van de oudste kinderen

~geweest. Zij huwde met Halbe Hartmans,
,achtien gouden gl. dus voor intre~e middels t:!:'jde weder v.erzoon van Hartman Halbes, wonende op Zynschenen sampl;. voor casten schaeden en alle vord.ere interesse
sma-State te Warga. Zij overleed voor 1623
genera4'1ck te onderp:int stellen .alle mijne goederen, roeren,.
en haar man voor 1625, Uit dit huwelijk
onroeren presente en, toecomende geen van alles exempt. en spewerden clrie kincleren geboren, nl, Willem,
cial!:jck nt!ine 1-llisinghe
sampt ontruimirge van Saete en Lands
geb. 1615; Gerben, 5·eb, 1617 en Jesel,
ti;genwoordigh btj m~ wordt bewoont en gebru!Jckt constitUeren mt1
j geb. 1622, Willem Halbes huwde I met Ande voorschr • goederen te possideren en besi tten van uyt name
tie Tiettes en II met Feyck Jansdr, Uit
van voorschr. cr8d1teurs~ soo lange en ter tljt toe ick de prin- j dit huwelijk werden geboren; 1. Hal be Wilcipa:le hooftsanmen met· die 1riteresse van dien in vasten sal
lems; 2, Ti tte Willems tr, Bauck Jorri ts;

1
i
i
i
j

!

1

hebben vpld~en en betaalt de selva· eers-ter·1nstant1e de 1--bve
van Vrieslandt .sampl; alle andere Gerechten oirc9nde mijn handtmerck anders niet conende schr:!:'jven, benevens de handt van
Petra T:!jssens Secretaris van ·tdaerdoradeel to·b ITl!jn bede de 8
Ma!J 1625, onderstonde dit is Fedde S!Jbis
handtmerck en P,Ttjssi;lnS.

)<J"

selfs gootelt

RE9istrata coram Grietmanno en mij ondergoschr. Secretarie van
Smallirgerlandt dosis de 28 ÄFf'il 1646.

H.v.Haorsma.

j 3, Jets Willems tr, 1. Syds Hoites, tr 2,

! Ysk Hilles; 4, Jesel Willems tr. Goye
l Jelmers; 5, Tie'Gtie Willems tr, Oene Geri bens; 6. Gerben Willems; 7. Sybren Will lems; 8. Antje Willems en 9. Hotze Willlems •

(wordt vervolgd)
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i Erger

DE BLIJDE GEBELRTEN!S.

is het wanneer be w u s +.·.deze tradit,ie vortrapl:.-wordt

In ieder gezin is een gezinsuit~reidirg va'n ve61 betekenis, Mei } en de kinderen een naam krUJent die in hu:i lat~re leven· een aansi:annirg Wo_rdt de blijde gebei.irtenis tegemoet gezien en vooral
fluitirg kan· z~. Hoe vaak heeft men niet ervaren, dat hol; noede eerste keer ie dit een beleven dat· maar zelden overtroffen
~ men van een kind naar éGn der grote politici~ lator noodlott·::~

i

wordt,

J

bleek, omdat zt, die vanda<g in de gunst van het volk of. een

V6ór de blijde gebeurtenis wordt 1n het gezitl_door vader en moe-~ deel van het volk staan, morgen vervloekt wordeno Als voorbeeld
der dikw.Uls gepraat over de naam van de a._s. wereldburger of
~zou 1k. hier willen nemen hel; feit, dat de kinderen naar staats-

ï
•

burgeres. Soms is dit _helemaal g!=len probleem, want de traditie ~hoofden of vorsten genoemd worden, Hoeveel Umberto's~ Alfonso's,
bre1"9t de oplossifg. In andef-0 geva~len werd de laatste 50 jaar! Michael's, Leopold 1s etco" z~ met de vorst of prins wa.lrnaar.
de traditie op Zy gezet en is de i-iaangevirg vaak een tw1Stpunt, ~ Z!"l·genoemd werden thans het slachtoffer, waardoor de politieke
waaraan niè'l:. alleen ·vader of moeder, maar dikwyls_ de gehele
gezindheid van de ouders blijkt of bleek, maar waarvoor z~ worfamilie te f0S kant. Het kan oorzaak:z!jn van mirider goede ver- ~den aargezien. Over Adolf's, 3enito· 1s, Winston 1s, Franklinls
standhoudirgen, maar:- ook leiden tot ontervirg etc.
~etc. zullen we maar zw!l=Jen" Het noodlot tf'eedt in zulke gevallen nog snel10r opo i-et noaneri van kinderen naar sporthelden of
DE NAAM:>EVINC
~ f1Jms·~erren is ook belachel.!lk, vOoral 'cfaar men dikw!jls van het

t

!

Vroeger wae de naarrgev.ir'g geen probleem. Geheel vo]g_ens de re-:_ ~ privéleven van''io 1n ' sUr11 weinig afvieet..~. Later wordt een bio-·
gel en gewo.onte van de streiek werd het oudste kind genoemd naar grafie V~~-.de perSoon 'samergestèld eiri_.,alle, aak minder mooie,
de grootouders. ~t tweede <;>_ok e,n wanneer het derd~ ook tot. het feiten naar và~én gebracht.. Het-'kan·'·dan Z!")n dat ierrand zich tezelfde geslacht behoorde, dan kwamen ooms en tantes in aanmerrecht schamen mOet de moo.io naani·'Vàn DoriS gekregen te hebben,
k1rg cm vernoemd te worden. Heel vroeger was diÏ niet zo.". Toen ~ n°a.v. he~ feit~ dat me"l· cie tn het buitenland nu ·reeds.~ls ze'er
werd het kind een_®am gegeven die overeerykwam-.m~ h~geen m_en
pikant bèkenCl Stàande D6r1s Day~ hief-· zo 111 aardige filmheldiry
1

i

i

f
J vond•

van een- kind verwachtte. le!ter, anstl"'eei<s· de late: :niidde~eeu~e1:1-,.
:::; .
, '·'
veranderde dezf;l _gewoonte, dOordat tev_ens, naast: het. ~oemen v~n ·-, ~ EEN, GROVE::j FOUT,
:.-:",,_.
het.kind naar de gr:ootouders, ook dl?.. Y?l-9\31."Sl'.laam·aa,n het ·kind..
·i·.
werd -toegevoegd. Had men vó6r het jaar ,IQQO .l.!itsluitentj Ger~ Een meer voorkom<'lnd en t·och ook· i11e't g·Oet:Fte praten :fe1t.:.1s,
wald 's, Hildergard's, · Sibreciit- 1 1?- en L1uq,oor~s 1 na. 1000 kr.trJen · ~ dat ·wël .het k!.hd Sienoand Wordt nèa'r de-· fainilt.S/ maar· dàt de .
we andere vormen, wqaru~t de· Gerbrant Co.rneli~sen, Ja~! Pieter.s, ~ IFri1~8rJ of Gron.1.iiger naal!1 verbasterd wordt .to-~ iets.tdat-·er op
l•Jibrand Sjoerd13: u~t, voortgekomen zyn. _Deze vorm heeft zich · [ moet l.!lken, 'riiáar' een géheel. aridere betekenis heeft~ -Z-o --ken tk-.
~onderderr j~reri ·kunnen handhaven, doch moest cmst~èeks 1900
voo~~~êl~Sn dat Sytse' Siéger' ·werd, Tjitskei 'Jitt,Y, ·JoUkj-e Joy,
plaats maken voor een andere gewoonte,· nl" an het kind twee·
~ SjieuWke'Shirley, tJatske Agatha, Sytske CeciliaJ Froukje Frannamen te geven en ·n1et meer de vade~snaain er- bij. Dit·:·-ts 'te dan- -~ cisca •. Dit J.;jkt nergens Op. Wanneer:"nien· dergel!1ke. '\Joordel!Jke.
ken geweest aan ·he·t f~1t, dat men toen reeds drie g6nerat1Eis
namen in Amsterdam of Den i:aag, mà:ár helaas ook in Gr0n1rgen an·
lal'9 een geslachtsnaam m o e s t voeren en ook voor een groot '~;·l:-eeuwarden riiet vin_dt ··i:a-s_sen_,· däri kUnr'!ä<i :deze namen teruggebracht
i:feel aan hei feit, dat dB t ra -d 1 't i e moest:-W:gken voor ~ ~orden _1n_ de oorsj:ir'onk014Jke vormen~ dan zouden wU er b\i.:.. Syl;he,
het m o d er n ieme
~· Th1adli'1de, Joke, Sigrid; Gii.äewina of Fróukina Van kunnen maken.
~ Het teruggr!jpen op de oorspronkel!lke namen kan door niatiand
TRADITIE EN CULTLUR.
~ kwal:yk worden genanen~ daar de naàm dah voorgoed behooden blijft.

I·

i

De naarrgevirg is inderdaad ook een probleem geworden, In de
eerste p1aats-11gt er eGn Stukje lie'fde en eerbied voor heiï
voorgeslacht. in verzinnebeeld ··en in dé tweede plaats is het een
maatsiiaf\/~br 'de v o r k s c U 1- t-U u r, de eigenwaarde'ián
hei z e 1 f_- r e e p· e c ·t van ons volk ·in het a ]gemeen.: -oe
aantasf.irg van deze waarderi· bStekent zelfmo~~i van onie cul-·
tuur. en getuigt van geen respect rebpen voor onzè voorouders.
Doch de jQ"fl e gen6rat1e z1e-t eerd6f- naar een m. o o :i e ·naam
'
dàn naar het weien van dà naam.zelf~ zodat we terecht kUnnen
spr'ekan van een Ff'Obleem, 'te meêr· daar de aantastirg van deze
eeuwenoude eigenwaarden dikwyls o n b e w u s t geschleden.

J,',,I

(wordt vervol!Jd)

. '

.·,·· W.Tsj,Vleer
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UIT HJ' DOOP- EN

! Den 17

TROU~BDEK

VAN TZüM

~art heeft Lyckle'Atzes z\lnde opzigter b\j .de molen.

~ z!jn di"ie in eenet dragt.gebore 'jbi-tj"e zonen la1ien· dopen g·enaanrl;

jSadrach,Mesa.6h ~ Abedn~go,
~ deese drie gebroeders ztJn alle gestorven. tusschen den 9 en' 19.

" Maart 1743. Fro inemori

( kantaanteken_irg)

,\;
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K .I N D E, R U, J T W I S S E. 1 I N .G ,
T R E K T O'•C H T E N ,

WONINGRUIL •••.•••.

Nog enkele weken en de vacantietijd is
·1
(
.,
weer aangebroken, We bedoelen niet dat lt
.
. ·.-·~
~·.
-~ .. ·· - · ;, .-··dan reeds Augustus is, maar dat de Mei/
~.::'4"-r•l!JiitiRwU~"""'"~-.,.;;,'..L_."AtL.:11__Jllaand de .mogelijkhe.id sc.hept om met vacan.
· tie .te gàan, tenminste wannèer men geeic
··
schoo.lgaq,hde kinderen heeft, want dan is men juist aan de drul<lce .Juli. Gn
Augustus-maand gebonden,
In Groningen .en Le.euwarden kwamen enige .leden met het plan qm de familievereniging
in te schakelen bij de. vacantie, Er werd hiervoor plaatsruimte in "de .Tyr,ige" ge~·
vraagd en die wordt maar al te gaarne toegestaan, Wij moeten hèt immers to.ejuiohen
wanneer de vereniging ingeschakeld wordt om de belangen van de familie te behartigen !
·
·
(
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het. beste voorst.el dat gedaan werd was de
i KINDERUITWISSELING. Er zijn nu eenmaal ou'
u r T DE ·p ER s l N DE 1 8 e E E uw.
j ders die lastig zelf met vacantie kunnen
1 7 o 3.
j gaan en de minderen meenemen en er zijn nog
00.03. Keizerlijk offensief t'!)en Beieren. Regensburg genanen, j anderen die helemàal van geen vacantie kun01.0S. Na twee mislukte pcgingen dringt Maarschalk DE VILLARS · f nen genieten, het zij om zakelijl:e redenen
door de R!jnlinie en ·valt Wurtemberg en Beieren binnen.
~of f.inanqi~le omstandigheden. To.oh w.illen
o,;ar ·verenigde h!J zich enige dagen later met de Bclerèe i ook deze ouders gaarne hun kinderen val1 de
troepen.
l vacantie laten genieten en daar di.t zo
15.o5. Onder. leiding van CfWCHILL nemen de Eajelsen en Neder- j.weinig mogelijk moet kas.ten, zou men .hier
!anders Bonn in.
'j· elkaar kunnen helpen door de kinderen van
27.05. Czaar PETER legt de eèrste steen van St,Petersburg, het l"deze olidèrs een week of langer op te ll.E'.Ill8n
·
h.iidige Lenirgrad. De· Russen worden gedwongen in de ·
! en iri ruil daa1"VoOr de eig'el1: ·kinderen êen
nieuwe stad te gaan wonen.
iweek bij deze familieleden te laten logeren,
25,06. BlJna geheel Tyrol door Beierse troepen bezet, fl>rdnekkig !We hebben da.artoe in Nijdamstra een prachverzet in de borgen.
. ~ tige gelegenheid, want onze leden wonen
01~08. De Beierse troepen moeteti Tyrol·or.truimen. Ook "de Fran :j:over het gehelé land v~_rspreid.
sen In de Po-vlakte worden tot. de terugtocht gedwongen' j D
dt aan d. ez e ki n d erui. t.v11s
. s·e1.1ng
.
_
. --,
.
;
f aarom wo-r

fJ

c

.
f
.
'
i b..lJ wi'j ·ze
van pree·,
een zeer eenv:o1;1..d(J.ge
me'd
k
·
·
1
.
d
·
d
d
b
,· . ..
.
.
j
ewer ing ver een in' e vorm van . e ...... e··
Limburg door CHURCHILL veroverd.
'
h · kb
t 11 ·
"d T ·
11 voo.r dit.
10; 10. De Stat.en van Frie~land verbieden aan een Roansè·
. j s c 7. adar s · e
J.:ng ·van · e .ynge
·.
.
.
~mooie
oe 1 ..
. .
.
Priester om dient te doen in de kapel te Baijum.
iO d
d ie
· gaarne h 1111 lnn
· d eren d e ge .d ee1 •· · '
.·.
. ,. d h
; u ers,
26 10, Savoje schaart zich aan de z!)de van de KeiZOr, cc ·· 1 t l '"k
t ·
'll '1 t
d
b
•
d
ld · d
d F
· b et·
·
; e lJ e vacan i.e wi · en · a en oor rengen
wortwe ra oor e ransen ez •
=b"
d
··f· · ·
, t rt , d
d
1 lJ an ere·· amiliel•eden, geven aan de RE07 .12~ Zware. storm" t ei~ e --~~e er 1an ·
~
C I
_"·d ".
11
- 11
·t
08.12. De Woudd~k b~ Shjkenrurg breekt ·door. Lelliner onder wa- 'DA T E v1'."n · · e, Tynge . op,. naar we ~e S reek
. 'zij hun kinderen het liefste zenden en wanter.
!neer, alsmede hoeveel jongens en hoeveel
13.12. -.De Fi"ánsen heroveren A1.9sbUrg.
~meisjes het zijn met vermelding .van leeftijd.
25.12. Een sergeant en 36 soldaten moeten helpen çm de geha- ~- t h t 11
'Daarvoor moet
. in ruil worden
aangeboden
vendeze ed!J k by Sllk.
~enLMrg
e- ers een.
~-.
.:·..
.,
:
31 12 De Poolse Rtksda9 besluit Konirg All>UST II te onttronen.) onde:dak voor • ' ' ' ' • • '. kinderen, met. ver~
t
d
t
. j . ed n
' '
k P t
"
;melding
van
de data. , wanneer men de
.kindeOo
or Lfja 1 gaa in· e oor 1cg egen 5~n e me oo •
:·
·
, ,
·
-~ren kan herbergen, Jongens of nieisJes .en
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - i . d e leeftijd. Dus de volgende gegevens:
IN HEf VERLEDEN LIGT HEf HEDEN.IN HEI' NU WAT ~WRCEN ZAL. !Naam, volledig adres' aantal kinderen, jon---'-'-----'-;------'-'----'-----'---'---_,.,---;1gens of :meisjes,,. le.eftijd 1 wanneer, welke

.
20.09.
27 .09.

Augsburg en Baden weer in handen der. Keizer l!Jke- troepen· ;:

.

.

.

Fra.ns-Be!erse overwinn!rg bij Hochetadt ·

., ..

- 47 s~reek of plaa·os; ho.eveel kindereti men
zelf kan herbérgen, wanrieer,. jongerifl of
meisjes en leeftijd,
·
Men kan dan zel;f 12i t de adref!sen inèî'
vraag en aanbo.d in "de Tynge" een keus,·.
doen en zich verder m'et de opgegevéh
adressen .in verbinding stelliln. ·

Zijn er fan1ilieled.en, die wel kihderen
· kruinen huisV'esteri en zelf geen kinderen
hebben of flJJll:Ïlieleden,. die wel gaarhe
hun kindeJ;'.en èel1 vac&ntie willen·bèzorgen, m_aar zelf geèh andere kinderen .kunnen herbergen, dan kunne.n zij ook hun
aanbod of vraag in "de Tynge" stellen.
IlOE_HET SPOEDIG> WANT IlE VACANTIEMMNilEN
NAilEREN .SNEL,

,,
(

u'r T' DE o-o·D_E D 0 0 s XXXVI.
Familieberichten Wyhia' ,
Ondertrouwd:
Wonrne:J,s,
den 29 September 1844
Een1ge kenn1sgev111J.

'

J .S .ZWAITT .

-

'

'

'

Heden morgen ten drie ure· oVerl6ed

1

i
1

WONINGEUIL -,: Gezinnen, die met andere ge - 1
zinnen veertien dagen of een week in de i
vacantie willen J:'uilen van won.ing, kunnen 1
eveneens gratis gebruik maken van "de_
1
Tynge", .met ui tv:oerige opgave van g.ewens te streek, aantal personen en tijdstip.
( ook vragen naar blijvende woningru,il
worden al tijd gratis _opgenomen )'.

1

1 .'

'

in!in

dierbare Echtge~:

noot en onzer kinderen zorgdragend~ vader
LIELWE Tl-EUNIS \INNIA,
in den ouderdom van 72 jaren.
genoEÇJel~ken

en

ri_6ger) .maanden, ria enne

echtvereenigirg van yiet ëh'veert:lg .jaren.

~osterwierum 1

S.R .TANJA.
lfad. L. T.Wynfo.

den 10 December 1845,

--

Heden morgen stierf, juist op de.dág harer geboorte, op
welken zfj de ouderdom van 45 Jaren bereikt.zoude hebben,
irntin ge;:il.iefde .Huisvrouw

MEONTSKE DOLMES 3DSC8,
na _e~e echtverbintenis van 21~' jaar.,-.
·kinderen.
Blija, den 26 December: :.~.s4q-.

mu .J'l~~aterlda

zes

H.A .•tlYN!A ,

- -TREKTOCHTEJï ::-Ga.at_ de. J';'::"gd~ ~r_e;_!<:];:_';',1;_1 ~a;r; 'f:_'.'
zijn -er jeugdherbergen, Gaan oudèrs' trek.:..·· j Heden over leed m!jr \.""tarden .Mat\·
ken,- dan is er meestal geen ·11 herberg"
F R A N S P 0 P E S W Y N .! _A:. ,
'!!"ooi' hen, Wil men nu een trektocht door
· in den ouderdom van ruim 61 j~ren .
Nederland.maken per fiets of te voet, dan
8er Ükum, den 8 Mei 1852,
- SYTSKE 'JAl~S WYNIA
kan het een bespa~ing van de overnach~
gebi HI&IA,
tingskosten opleveren,,>·wanneer bij famil_ie
leden wordt overnaclJ.\;,- qie op hun beurt
lnllllillüiillll•••iill_,•llll!ITirrmllllilllillll!llJllJll!BllllIIIllllIII•••llllIIIrnn/iJ
later weer .eE!nS geb.r,-µ,ik ~a.k8lf' van een
ê.
Heden avond OTI tien u1,-1r: ovèrleed m!Jn. w~rde Miin
overnachting bij de- trekkeJ;'S op hun trekE E LT J E s J o u· K. E _s 10 N r A ,
tocht thuis.· Wil .-:inen clµ.s .·èep.·" trektocht
~ Landbouwer en Kerkvocgd alhier, ïn den ouderdan van b!jna.
n1ake~, geef dii ·ool-: o:f>
_"de redactie,
56 jaren,. en na een ruv~ifjksVere·eniging v~n.· antrent 26
mogeljjk. lcan er dan uit _de ietnteress eer...
jaren, m~ nalatende viér. ·kinderen,: w~ar.van drie h.in
den een kleine· te:-eldwrsclub groeien, waar ' zwaar verlies 1'1'9 Net kunnen• beseffen.
in van elkanders gastvrijheid genoten
i_'
Hitzum,
. - 4USTER RUlflDS DE VRIES
wordt. Ook leden, die zelf niet trekken, l den 18Maart 1851.
Wed., Eeltje Sj. Wynia• .
doch logies VCOr een nacht kunnèn aanbie- , Strekkende deze tot, b!Jzondere kennisgevirg va.n FamHie,
den, kunnen zich opgeven. CorrespondenVrienden en Bekenden:
tie kan volgen n.a,v;
de ·opgegeven adres- ll~umm•llllllllllllllllllillllm•••••••••••lilllllll 1
sen in 11 de Tynge 1-'•
1:
"

j

. _

!

0

\

-~

aan·

•

.HET BESTUUR EN DE REDAOT IE AAl'IYJl4RilEN .
l
VANZELFSPEEiillll'D GEEN ENICE;LE 'VEllANTWOOR~
IlING VOOR DE VERDER8.UITVdERING DER PLAN- 1
NEN, ZIJ BIEDEN SLEÓHTS'H1JN DIENSTEN AAN,
DIT BIJ 'WIJZE VAN PROEFNEMING,
'

Heden werd ons ou·Oerhart diep getroffen daar het de Almacht)gen God behaagde,
Dochter AAFJE, in
den jeugdigen
van B.jaren
4 maanden, na eene
ziekte van slechts twee dagen, van_ onze z~de W'!J te ne-

leeft~d

°''"°" g_eÜêfd~

men.
i~i tmarsum, 6 s·Sptember l~5.

,... ··

00000000000000000

.·.,

en

F .D .\INNIA
L .D .DE Ja-Il.

- 48 262. Mevr:oE.NJjdam, 11îulmnhoeve11 , Dantumnwoude.
a.
277. Mevr.J .Ve,enstra-.. N.UdQm , Burg. \'/uiteweg 96, DraclTt.en.
304. Zr.J ;Vlea~·, Noord"er~·ingel 88, LeaiWEirden.
305, Zr .J .Nt)dam, Noordersingel 83, Leeu\'ie.rden ._

316. Mevr .F .N:gcfo.m-Schouwstra, Kle::genbu.rg 16, Leeuwnrden ~
317. J .Kindermnns, Kle!:Jenburg 16, Leeuwarden.
318. Mevr ,8 ,Kindeqnn~s·-N!jdüm, Kle1jenb.lrg 16, Leeuw<'.irden,
!

-~_:

BESfl.ILR:
voorzi ttár: S .N!]dallÎ, Aohtflr, dè lic>YSn 248, Leeu\.'41.rden •
secretaris: J .J .He:i.ne, VOÖrstreèk ,45, LeeuwardEfl•
penntrgriteester i A.• N!Jdam; KoekOekstraat 12, Leeuwarden.

lECENLlJsf •
7. ~ac.Vleer, 26b,
8. H.N:!jdam, Robert

Kochstraa~

i4 1

ll. Mevr T .de Swart-Vleer,

. 2lj LeeUwarden,
MarsSum •

27. C .N~am, Emma kade 78, ~euwarden,
~.Tj

320. S.N!ldam, 2, Teerns.
333. Mevr.G .Heins-Smid, Voerstreek 45 1 Leeuwarden.
335. G.J.van Essen, veehouder, Straatweg 359 1 Marssum.

a.

336. Mevr.G,van Esseri,,Straatweg 359, Marssum.
343. Mevr.G.Feenstra-Wynia, Achter Landbuurt 10, Leeuwarden.a.

344. W.Feenstra, Achter Landbl....rrt 10, Leeuwarden.
Dronr!]p~

23. S.N!1Cfam, Achter de Hoven 248, Leeuwarden.
28.

319. Mej.J.N!Jdam, Klet1enburg 16, Leeuwarden.

.NJJdam. 19, Idaard.

31.·J .N:ijdam, L, Î~erns.

41. Mej.IJ.Nt1dam, Pretoriastraat 4, Leeuwarden.
61,). · H.H.N:!-jdam;· Hêflê:n 71, Grouw.
67. 'Joh.N~am, 54, Cornjum.
93. C.Kiest.ra, ~lesterparkstraat 22 1 Leeuwarderi.

345. B.Feenstra, Achter

Lan~buurt 10, Leeuwarden.
346. Mevr.J .de Jorg4~.rn1a, Ypeysit"Bel 8, Rljperkerk.
347. M.J .Wynia, 11Touten burg 11 1 19, R.!jperkerk.
351. Mej.J.~~ynïa, 22 1 !<looster L~dlum.
356. Mevr.J .IJpna··Hynia, 1-liizumerlaan 10, Leeuwarden.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

363. J .Wynia, Academiestraat :'"•, franekar·.
365. R .i~yniai Binnend:gk 11, Rtjperkerk.
366. Mevr.J .~~ynia-Kuperus, Binnet}c4'Jk 11, R.tJpe"rkerk.
367, Mej~T:Wynia, Binnendfjk 11, R:gpèrkerk.

2s; 'GroUw.

99. Mevr.A.de jorg-Boersma, P.de HocBhstr •. 36, 1-USZum.

=-

Mej :T .\~yn1a, Binnendfjk 11, R!jperkerk.
369. Mej:LMynia, Binnend.Uk 11, R!jperkork .
372. F.~lynia, Ramstraat 31 b, Leeuwarden.

a.

~78.

a~

379. · W:-aam$-; Kare-1 ·Fa.briciusstr.aat 24; Leeuwarden.

J.Nijda.m, Kle.jjenburg 16, Lèeuwarden·,

300. Mevr.~ ;Ji lderd'.3-~-Efdee, Zt.Jidvliet 256, Leeuwarden.

100. D".de Jorg, ·P,de HOO]hstrti.at 36, Huizum.
101. S.de Swart 1 14, Marssum.

381.

110. Mevr.M.H.N!Jdam-N!J~olt, Robert Kockst.raat 211 Leeu'wardon.
114. C;N!ldam, 407n, Wirdum.
117. Tsj.H.N9dam, 30a, Idaard.
118. Meivr .S .î~9dam-Overd!jk, .2·, Teerns.
150. M~vr .E .N!Jdam;-_HoinatZki, Achter de Hoven 248, L~euwardeJ'.l.
152; J !~~9am. Jacz._1 _Leeuwar9~w~ 41, Franeke.r:~:::-~:· - ·
169. ~;y1èêr, il, Beers.
170. ~1eVr .He1da-8oersma.1 • tfRi.rzj ia~stato 11 , Blessum.

a ..
a.
a.

173. W~~~dam, 54, Cornjum.
184. Me'vr~Wed.r:s1ebir9a-N~ë1m, Goutum.
185. H•.N!jdam, le ·áa~ter·veltstraat 12,, Grquw.
207. J·-,J .Heins"~· Voerstreek 45, Leeuwarci6n.

a.
a.
a.

209. L.Miedema, Molenstraat 1, Leeuwarden,
210. J".-Ntrda~·~ Kle!jenbui"g '16; Leeuwarden.

a.
a.

1 368.

94. Mevr.C.Kiestra-Nydam, Westerparkstraat 22, L$el.lwarden.a.
96. Mevr.A.N!Jdam-Pfjl, Stationsw03

.'

Mevr~A.N!Jdam-van

Tuinen, Coornhertstraat 12, Leeuwarden. l

a. ·.-.'·

386.-M~Vr.P.A9ema-Win1a,. Stat.ions~.' Dokkum.

a.

387. U.Wynia, Tynjedyk 60 ·h, lepuward~ri.
'400. M6~.Travail_le-lil/y~ia, Sexbie!"'Üm._.
· " 402. Mevr .~J.ed .Wynia, Franek~rtrekweg 32, Har li03en.
· 408. J .Wyniá, 242~ Tzummarum.

'

. •.I !

a.

413. A.W1ri.i.a, Tynj.edyk. 96, Leeuwarden.

a.

414. P .s~Wyii:1a, Stat10nswf9 19, Dokkum.

a,

409. H-Jiy~1a·, 7, TZumma.rum.
~ • bete'k.ant : abon~d:
.
D6 afd. Friesland- Noord telde op
- afdelit'fl van Neder.iand , 80 leden !

··i",, ·

a.

., .(_.\;.

382. H.Nljdatn·, Ookkumerst_raat 26, Leeuwarden.
385. Mevr.F .v.d.\-lerff..J,l/ynja, .Grotebl,lurt 309,- Wirdum.

a.

15 April 1"95~;

als grootste
I.•.

.

211. l-l';N!jdam 1 KoBkÖekstt--aat· 12, LeeuMlrd.en,

.~

212. T .Nljdam, Coorr.h ~rtStraitt 12, Leeuwarden,
a.
208. f"levr. T .Schat-N!Jdam, S.de V11eg_~i:-straat 20, Leeltlarden.

'l INHOUDSOfDAVE.
O-p· de tribune :- Geslaagde \~ynia-dag te Sneek - Hededelihg
1 V~n de Pennii1gmeester - Nieuwe leden -. Familiebericht - Me-..:.

214. Jac .G .Hout.man,. B 30, N.)j03a {Sm;f
255. M.B.van der Goot, 67, _Lekkurr.h··
256.
258.
259.
260.

a.

Mev.'. .T .van der Goot.-8iernia-;· .. 67, Lekkum.
J .N!)dam, Frans l"b lsstraat -5, "•LE!euwarden.
J."vnn GeÎ.deron, Ab1rgastraat··l4, Leeuwarden.
Mevr,J.van Geldaren-i'J~am, Abingastraat 14 1 Leeuwarden.

261. J.N-Udam, Tulpenburg ~~' Leeuwurden.
. ,-,

··a.

oooooooooopoooooooo

~ d~delit""Ben-· De nalatenschap van Bate J.dzes Nf!dam - Zo is

..

~-'· ~est-Friesland -

Ons Fami liewap9n - De afde"lirf1en in 1952 - ,
De betekenis van

1-l~t voor9'éslac~t van .Willem Jolroers -

·.i,,_;':,: ónze voor...:

en'·9eslacht~.namen

Y.acanbiepla~nen

- Uit de pers in de l& eeuw -:. U1t de.'. Oude Doos - Nieuws van de afd.

Fi:-iesland-Noord - Inhoudsomave •

, , r:

