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]ij d.e verbouwing van d.e boerd.erij "Ponga-State" te Marrum, thans bewoond. door d.e 
heer Terpstr.a, werd end.er d.e klimop een gevelsteen gevend.en die meer dan een hal
ve eeuw b ed.ekt was geweest. 
De steen' heeft aai'.ivankelijk ook een alliantie-wapen gehad, dat in' cle Franse .revo
lu,tietijd. werd uitgekapt. Er staat op te lezen: 

K e m p e W y n i e e n K a t e r i n e S y a r d a 

h e b b e n d. i t w e r o k 1 a t e m a k e Ao l 5 4 8 

Keimpe Wynia werd begraven in d.e kerk van Mar.rum, alwaar hij op 16,8.1578 overleed.. 
Katherina Syarcla was zijn eerste· vrouw. rn 1548 werd de state vernieuwd. Ponga
State is in 1757 afgebroken en toen d.oor een nieuwe woning vervangen. 

Dit bericht heeft heel wat opsohud.d.ing in de Wynia-rijen gebracht en velen menen 
een vroege voorvacJ.er te hebben ontd.ekt. Doch helaas moeten we d.e Wynia •s van d.e 
NJjd.am-stam teleurstellen. Voor zover bekend. bestaat er geen verwantschap tussen 
het geslacht wyind.a te Marrum en elders in Noordelijk Friesland en de Wynia 's uit 
d.e Zuid.-Westhoek. 

Nogmaals wijzen wij er op d.at d.e naam Wynia afkomstig is van d.e voornaam Wine, zo
d.at het niet vreemd is d.at er meer geslachten van d.ie naam geweest zijn, overigens 
is er nog een Wynia-stat·e bij Anjum in Oost-Dongeradeel en denk ook aan Wynjeterp, 
Wyns eto, Î 

Wij hopen weldra in ons 
ond.erzoekingen naar de 
artikel verwacht. 

blad. een uitvoerig overzicht 
wynia~voorvaderen. Ook over 

N I E T V E R I~ A C H T E N T 0 C H .G É K 0 M È N 

t,e geven van de stand. d.er 
d.e wapens wynia wordt nog een 

Op 12.6.1813 troowde 1n. Uti1'9eradeel F r a n s D i r k s 0 n v e r w a g t met Minke T J1tzes. 111 was 28 jaar oud et:i. geboren, 
in 1785 als zoon. van Oirkjen. Franzes, toen orgeh.iwd, 45·jaar en• 11Bolkoerr1nstern. Dirkje Yia&''geboren 1n 1740 als docht.er \JFln: 

T jitze Aukes err Griotje Oebeles. Zfl overleed in 1000 te -Akkrum .• 
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., 
DE WERELDGESCHIEDENIS SCHUDT 

óP"HAAR FUNDAMENT EN ............ 
ZÀL DE ATl:ANTIS-STORM DOORSfMN WORDEN ? - DS. SPANNUfH 

Ml;ENf; PAT IEf TROfSE GEBOLW VAN VEERTIG EELWEN ALS EEN 
KJ\,\RTi;NHUIS .INEEN ZAL Sf ORTEN, HET AAl'l3EZICHf DER WERELD 
ZAL ::VERANDEREN EN FRIESLAND HEr OUÖSTE CULTUURLAND DER 

AARDE ZAL BUJKEN TE ZIJN ! ! 

OmStreek~· 15~0 i:rofc.it.eerde de waarz83ster. D e 1 b o. r a 
te Rome, dat er een nieuw Friesland zou kaner.11, De wereld 

zou gerc:geerd worden door aen Frias, die de antt,-ohrist 
zou overwinnen. Ook' de bekende voorspeller N 0 S--t r. a ""':' 
cl a m. u e kondigde de ·kanst van een Friese wereldhe0rser 

aan. 
Hoe deze Ff'ofetes aan Friesland gedac~ heeft is een. raad'."" 

sel. Dat Nostradamus, die, hoe men.ook over de 11zwart.e 
kunst11 mag denket:11, in. de 16e eeuw een werelctJeschiedenis 

voorspelde, waarin zelfs Napoleon en Hitler als figUrantan. opbraden. el'l ook verder in grote lijnen. v~rlqfXJ'n. is, zoals ~ hel:. zag, 

aan een Friese wereldheereer gedacht; heefl:. 1 stemt Cns tot nadenketlt wann~r w!j tot. dusver geen Friese machtswellust of wereld

regerlrg hebben zien. kanen opdagen. 

Toch is de wereldpers in beroarirg gekanen, al staat Friesland 
zelf - bijv. de Leeuwarder .Courant bij monde van ha'ar redacteur -

tamal!jk scept,1sch tegenover da berichtm~ -IIJ Duitsland en de 

U.S.A. ziet het p.ibliek - nu er straks geen aardiheid meer aan 
Korea is - met sµ:i.nnirg_ de rasu ltaten van de onderzoekingen te
gemo"&t.t die D s. J u r g an s ·pa n nu t h ·op~ de boddm va·n 

liet verdronken land tussen He l g o land en de No o r.d -

F r 1 e s e k u s t. verricnb1; 

Reeds vorig jaar was een kleine kri1'9 van deskundl$en en geinl:.e
resSeerden van ·os.Spannuth's theorie op de hocgto en vernamen .z.y 
het nieuws dat een van ztti. medeworkers, H a n. a B e e 1 t e, 
er in geslaagd was een stadsnvur·van 900 M. te vinden o~ de bo
dem van de Noordzee, wàar "de historici nOoit ëai Stad 1-adden 

vennoad e"' wat meer z!j~ n.tat i-n. de geschiedenis geplaatst kon 

worden. Deze maand is DS. Si:annuth met z!jli men~ weer aan hat 

werk. Hl.j vindt reeds ~eer dan verwacht. werd door de realisten, 

en met spann1f9 zien.dlii.1z~nden., ja welliohii.de gehele historisch 

wetenachapi:;:el.!1kê wereld Uit naar nieuwe meldin;:len die uit Noord..:. 

~ i".1e .-ÓF9GbclJwd iS, Waar Oigen.l_!jk geen speld tl.ISS~I is te krijJên; 
~ dah moeten Wfj aannemen, met de 'nuchtere geschiedvors·ers, dat 
~Atlantis behoort tot het r~k der EgypUaora fabelen e" met At-1 latrbis de zondvloed en n03 veel meer. 

'A t 1 a n. t i & • 

! Atlantis, waar u1to1ndel!Jk de 1'J, deie t~d Of!lebo.illde AtlOnUsche 
f gooieeri5chap naar genoemd isp .treft merl aan. in de g eschieden1s 

~van. de eerste cultuurvolkeren". de ~rieken) en Eg,Yptenarer.i~ tèr.:.. 
~ ~i bij tientallen. andere volkeren - wac:ironder in: ·de eerste ploats 
~ b!j de Israelieten in de B!:jbel - ges~oken. wo~dt van, een; 11zond-

I-vloed. '.'• die de mensheid 1. n het begin ·v.an z .. !in b.··.eechav.irg·et.· !Jd ... zou. 
hebben rneEf}anaakt. Het vreemde' van-1 d.eze legenda is welr dat 1m 

~. 1498 de Europeanen. de:ze ook o.<i~troffen: by de Maja 1s in: Yucatan; 
~ (Mi,ddelo,.Atner'1ka) en b!I de Inca's in. Zuid-Amerika. B!f de Maja 1s 

~wdiléfü ook ge~proken. van oen AtlaHtis, b!i de" ander"e Volkere1111.van 
iaoo za'ldvloed. Verder Vertocr.t d~ Indiaanse beschaVi~ in. Amerika 
j eGn grotei over0enkcmst met de ou'dste Egyptische beschavi~, iets, 

;waarbver de 9eleerdEfl h.ln. schooders Ophalen .. 
Friesland zullen kC111en. ~ 1 

, . ~Volgens H om ,e r u s is dit Atlantia het he,rkcpi~tlarld van. de 
Dat deze onderzoek!rgen niet zo belargr~k z~n. als de strud an het 'Eg "' , s . r· i•~ t '·/!' "". ' - d d ·1 . . §" Yl"'venaren~ wrnerier$ en oo •"'l·S gewaes • v ::i ""'nn ... , eze r e 
beho.id van de Friese cultuur 1n fl>lgoland en Noord-Friesland - ; ok Eg ,_. . f' H ~i~ c" , ·. 1 SEin' i-" . ~o nOOOlen: Yl"'venaren 0 a11111 1;111en, '-'\.tmer.1.ers. OT ~"en, 

aldus de men1ru van -da heer Piebirga , redacteur van de Leeuwar- ~Toeliers of Jafei-thlet-en. Dit Atläntis ~ Y.tilgS_t:iS :de beschrt1-
der Courant - is neg niet zo zeker, wanneer inderdaad Ds,Spimuth §. bu t d t t Gibra". De t' -,_ · d hof"". >·d · §.Vit:E 1 en e s raa van "'"ar, ma ·en van e o Uölit\ 

er in mocht slagen het bew!js te leveren dat daar tussen Helgoland ~worden zelfs oi:gegeven. Er wordt verder gesproken van. een. b.J.oSi

en Sylt de bakermat dar bes .c h_a v 1 n g geweest ~ende bescl-avirg. Het water kwam~ steeds hcger in het land van At-

is, De list.er" van·het Oosten zou in licht.sterkte afnemen. en de ~lantis, de bevolkif9 moest vltichl.en, de goden en w!jZen.gaven. hen 

Poo1ster h6lde~der dan ooit gaan schitteren.. ~daarb!) raad. Tenslotte ·verdwe"an_ het land met alle bcu~Merken · w1 

Zover ztJn we echt.er neg niet - en vo.lgens mijn besche1den .. men1rg ~d.e z.ee, 'waf;1.rb:!j n~.--Cuizenden 1-et leven verlorE11. Wat hier-waar 

za·l het• ook waf niet Zover kanen, 1-àt is ondookbaar dat er geen·- iv~ is w~ten. W:g h1et. l'Je1 -wetOO we dat het n.tanand ri03 gelukt. 

enk13:le aanWiji1rg· is geweest arrtrent een verdronken-At 1 an.·- .1.'.:1s ook maar iete van Atla_nt,;s te vinden .• 

t 1 s .zo .dicht b1J oos eigen .llJis. ~ wetenocrnp gaat nie~ over ~ . (slot volgt) 
éái nacht. !16 en wanneer W!1 zien dat stukje voor .st,ukje oen thep':"" 

( 

\. 
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Vervolg van pag. 65, 

Profijt el. _:rnscl~en voor soo veel 1)ekent. 

Andrijs Romkes Tjallehuysen de1iet wegens een gecoght peerdt in de nasomer 
1717, omtrent Appingadamster merck de soma van vijf en •t seventigh F 
allif strv. dus · · 75-11- o 

Jakob Joukes tot O:ffingaier debet wegens een geooght peerdt, eenigh tijt· 
na boven gemelte clato de somma van drie en •t sestigh F dus 

De Coopman Jan ·ninties debt van een vercoght peerd tot Deventer vij:ff 
en vijftigh Car. gls. · · 55-

De Coopman Jan tien Miekes Swager Huysdebet aan de Boeclel, de somma van 
hondert acht en sestigh F seven stv. door wijlem Bote Idzes aan Dirk 
Gabes betaelt, dus 168-

Deselv:e debet wegens coop van twee koeijen den 10 Mey 1717 ontv. de. som--
ma van taohtigh F dus 80-

Des.elve debt wegens reeckeninge ·met Siuck .Andrijs gehadt op den 18 Junij 
. l 71.7~de ;;l9llll])f' yalf eon .hondert. :veertif)n F twe stv:i;-. dus 

'' ,. " •,l''·' .. ,,/", ._,_, __ ,. -,. ,_,:,,,W. 1••·1,·•1"• '·• '· 0

" .·";r '·' • ~· -\- ''i ., • '-'L'L-'·'' 

D·ezelve debt wegens twee peerden öp · Rienstermerck 1717 vercochtc, de 
somma van een hondort drl.e en •t · Sestigh F e.en stvr. voor gereed gel t 
in de boedel moet dus 

Dselve nogh wegens een p·eerd aan Cornelis Clases op voors. merck ver
coght en ontvangen de somma van een horidert v:ij:ff cargls ellef stvr. 

De Ontvanger Idzert Botes Nidam, debet wegens ontvangen penn. voor een 
peerdt tot osterwierwn van Libbert op den 28 Aug. 1717 de somma van 
seventigh car. gls. acht stvr. · . . 

114- 20: 

105-11-

70~ 8 -

Item debt deselve wegens ontvang·en p enn .• van Joucke Heeres op den 3de 
Sept. 1717 voor een peerdt de soa. van acht en •t zeventigh F drie stv. 78-' 3-· · 

Item debet de$el ve wegens ontv. penningen van Gerben Pijtters voor twee 
Lamm~rden op den 14 Sept. 1717 de somma van seven Carol gls. 

ooooooooooooóoooooOoooooooooooooooooooooooooooooooo?ooooooooooooooooooooooooooooo 

NIEUWE LEDEN. 

420. H.!Jntema, 68b, N!ElMESCh\'.lor. 
421. Mevr. Hellens-N~dam, Tuindorp $7, HtlREN. 
422. Mrs.J .DOuma-HtJni~, e.o. Mr .Thooas Arthur, Sc'ot land', R .R. 

• ' 1 • 

4, ONfARIO, Canada. .. 
;;_:, J• 

MUTATIES: 

414. P.S.Wynia, Dokkum, vervalt, 
381. Mevr.P.Agema-Winia wordt Mevr.P.Agema-Wynia. 

ACHTER ELKA: •1. LOPEN. 

Vroeger liepen de rr.an en vrouw nd.et naast .elkaar als men uit- . 

girg, doch de vrcuw drie Stappen achter de man."aan. In. 1846 was 

dit hier en daar neg· g-ewoonte. In de Gelderse AcJ1terhoek kant. 

het· ricg voor bij ker1<9arg. In Gronit:g~ is de gewoonte het langst 
in gebruik geweest te Slochteren. en argeyirg. Na 1850 verPween. 

ook 'hier hèt gebruik en. sinds dien ~s de Groni~er vrouw. gel!J~ 
geSl:.eld aan de man wat hErl:i uitgnan ba\:.reft . . 

v. 
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BRONNEN. 

1 

Johan ~Jinkler: 11De Nederlandse g!:islachtsnamen. in oorsFrong en betekenis" 18ffi. , · 

G .J ,BcekenoCBen :11 0nze Voornanltin11 , De Gids 1000, III, 448 .. 

Jonc;n Winkler: 11Fr1esche ~aaml~st 11 11 0no.~stioUm Frisicumt1, 1898. 

J .J .Graaf: 11Nedarlandsche c..';)opnume:'I Jt'.J.ar oorsprdrg en gebruik11 , 19_15. 

G .J .Uitman: 11 Hoe karnen W:k"J aan onze namen? Oorsprorg en. betekenis vaii onze familie- en voornamenn 1941. 
A .E .H.Swaen: tlNeder landsche G.eslachtsnameinn 

1 
1942, . 

O.Postma; "ûver het ontstaan. der oudste Fr_1esche sesl?-chtsnamen.n, Saxo-Fr1s1a, III, 194.1. 

P .J .Maartens: 11 De beteken.is van de Nede~ landscha famj. lienamenn, 1944. 

A.Hallema: 11 Ht.mor en satyra in Friesche- en Noord-Brabant.scha persoons en b.tJnamen", 1944. 

O.Postma: 11 Forl1kir.ge fen de hammen ut de. Abtelibb.ens mei dy 11t de Gesta Abbatum Orti Sancte Marie", Frysk J1er:book 1946. 
E".J .~e Zee; 11 Oer Boanster nar1r.1eii.,en fanttenP, Fry~k Jierboek 1946. 

J .H.Brouwer: lllen. en oar oer Fryske nammnten", Fr}!<;;k Jaarboek l.946. 
P.J,Meertens: 11 Zeeuwse Familie.namen.11 , 1947. 

J.A.Mefjers en J.C.Luit:irgh: rronze voornamen~ traditie, bet.eken.is, vorm, herkomst, naamreg1sters11 1~48, (een werk wa~rqp veel 
cr1tiek kan worden uitgeoefend 1 vooral ten opzichte van de Friese namen, en niet aanbevolen kan worden) 

K .Roelants en P ,J .Maartens: i1Nederlandse familienamen in ·histor 1sch perspectief", 1951. 
P .Sipna: ".Oer narrmen" 1 De pompeblêdden, 1951. 
W .de Vries: 11Fr1ese persoonsnamen 11 , 1952. 

P .Sipm.: Uf·ryske Narrmenkutade I Foar en Skaeinarrrnen11 1953, (Dit laatste werkje geeft he~ duidel!Jkste overzicht van de ontwikke
l!fB. der voornamen1 en zal zekor in Friesland grote bAlargstellirg hobben) 

ÜE1:_9ro_et.~_l'.I ~e be1at9_.~t_el~:î.ll'.J .. b1"!:1kt ook uit _het _feit,_ dat véór de oorl<B slecht~ 4 noemenswaardige st1,.1dies ry1e~over ,versctienen:, 
waarvan 3 v65r.19o'i." I~ de "OOrïqf J~rschetl~t1. 5 studies, doch sedert 1946 reeds ·lO_·studiesr dit is meer dan: e~ vMr 1946' ..kn."de · 
pe~s kwam. 

Het wordt dus, neen het is r.eeds volle ernst met de naarngevifB want. deze naarrt 'r:a.st beter bfj de poes. EEllfl uit 1•1het water ge-

en het worci--C. opr:assel'.I; Bote.r ten 1-alve gekeerd dan ten heila 
gedwaald. U weet nu "-dat namen eun.s betekenissen hadden., _ 18ter 

do betekenis ver lor en g i.rg 

meen bekend za 1 zijn. 
on deze batekeni-? sti:-aks weer alge-

~ trokken· 11 M -0 z e · s za 1 ook a 1 niet vereerd worden1, Of A g -
! n, e s 11 de re1ne11 geschikt ·1s .a1s meisjesnaaffi .. _betw.yfel ik. 

~ B a r b a r a gaat · verdw.unen., want wie zal _haar kir:td _de 

i 11 stamelende11 noemen.? En; het schçine C e c 1 l 1 a is geen. beter 

~ lal; tOegeclacJ-rt:.. Geen~ moeder za 1 irrmers raar l<ind 11 d9 hlinde11 

B L I K IN DE TOEl(OMST 
~ noemen. 'Ee/'il1 meisje dat a lt!)d spint wenst me111 ook i11et, vandaar 

Wat zal irr. de toekomst regel en ge'vloonte wc:irden laj de naarrge- j He 1 en, a +. Mar g are t ha. en daarmede de vele 

vi~ ?'· Ik geloof niot het ver mts te hebben, wanneer men straks~ G r 1 et j es, eens zeer po,culatr, zullen) als. 11zeezand11 wel

iri de eerste plaats zal verlargen naar een moo.t klinkende naam ~ dra w~waaien, zljnde te licht bevonden,. Ook de 11valstrik11 zal 

met een scha:to betekenis. Het za 1 el"' minder toe doen of deze ~ n_iet meer· gesfBnneh.' worden. en R e b. e c c a za 1 ook historie 

naam lat;]ns1 hebreeuws of gerlï)6ans 15, hoewel ik rrdJ. levendig ~ worden.· De 11diensttge11 S a b i n. e is ook ntet veel toekanst 

kan indenken, dat iemand die een. studie van. namen. heeft ge- ~ beschoren en1 met het 11moederschaap'1 R a c he 1 zal het mliet 

maakt., de vooi·keur za 1 goven .aan Fr.iese- of Nedor landse ·namen. j andi:lrs z~rl. Of het "schitterende sn~der.ide .~~ard11 neg larg ir.t. 

Vele namen zullen Ui{; de raf}isters der Burger41ke Stand succes- ~ ere zal bl!Jven, kan. geen mens geloven- en. dus. zullen.Eg be r t 
àievel.!jk verdwynen" Ik denk aan vele, he.laas mooi klinkende ; en Eg m o n. d geen. lange levensduur meer hebben .. De 11sperenl1 

gerl'll?anse; lat!Jnse en hebreeuwse nc:.men, waatvoor g!3et1 ·plaats ~ G e r r i t, _ G e r h a r d en G e r b r e c h t deden het· goed 

meer zal z!Jn" A d a m.= aardm3n, zal mtnder poPJ~ir worden.. ~ b!J onze h_eldhaft.tge voorouder_s, doch r:assen ·minder- 1n1 ·een tyd-
C la t.A d_i ~ s, =de lamne, zal verdw!Jn~ .• E m._i l . of ~ perk waarin men vre~ voor oorl03 koestert, tenz~ men.-de speer 

A 13 m i 1 1 u s zal als 11 neljveraar11 hetz~lfde lot be~choreni 

00

;_--- met de at_hletiek. en nie~ m6t. d~' strijd 1.t:i' verband brengt. 
z:!jrh I g nat .1 u. s .is voo:~ onze or;gevil'\...J te nvurig 11 • E 1 b,.e = JOdenboaw, zal de naamdood sterv9n1 en niemand zal er 

I s a._a :c =hij ,lacht en J a c o b.. = hiE;1llichter, .k~en. in. een = om treuren.. De .11volkswolf" L u d o 1 f is hier n11et meer po-

geheel ander licht te Staan.. Ma u r 1 t s =-moor, mag. gedra-

00
.~0~ p..ilatr · 'itn, v,oor een herlevii'B behoef!; geen.. vrees te bestaan" 

gen. worden door iemand uit Afrika afkanst:l.g, de Nederlandse 
·(wordt vervolgd) 

moede~ zal er weinig "voor voelen ra.Hr zo.on. 11Moortje11 te noemen, 

( 
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0 V E R 0 E GRENZ'EN. ' werkel!1k anokkelern wilt, loop je er als amateur vast en; zeker 
1 in.. Trouwens wanneer je vee 1 Over de grens kant, on, voora 1 i in. het wi/:lterhalfjaar, kennen, z!j fun. p.ibliG 1< WGldra. De 

PARIJS 

2 • 

Zo voelde ik my verplicht. met de man, die 1n de regel achter 
het buffet staat, de helpende hand to bieden, Het karweitje 
was snel q:geknapt.. De dikke m!jnheer bood een S~Jaar aan, dooh 

daar 1k principieel niet rook, moest ik bedanken. Toen krees:i ik 
eensklaps een stevige zoá.n ·van de m.i, wat al te charmante 

jorgedame, zodat het goed was dat m!:j'l vrouw. het niet zag. Mat 
een blos op het gezicht; en mcgeltjk een rode vlek van de lip

stick ben ik zonder an te lqjkeh op de mot.or gesprorgen en weg

gereden, neg larg nadenkende CNer deze ontmoettrg. Misschien 

houdt het ook daarmee verband dat dit 11verpoztrgsoord aan de 
Moerd1jk11 mtl no,:i alt.yd aantrekt, hoewel ik niet eens de nacvn 

van. de rran achter het buffet weet.. 

Dan gaat het verder . largs de kaarsrechte wi:g naar Breda. Aan 

die weg is een FUnt dat ~ !-ut veren doet. Hier was het eens op 

een_.'.11o~en.'!8:t._1~ _e~ jas_ 1.Jitt_ro·k· v~wege ·het mooie 'weer en 
even later m1.Jl achterband leeg storid. Je bant. dEiär werke~k 
tussen Nergenshuizen en Geenkerken .• Ergens in de verte lag neg 

Zevenbergsa hoek, doch dicht.erb!:} stond een spoorwacht.ersh..iisje. 

Daar gevraagd naar rei:erat1emateriaal, want ook al vanwege het 
mooie weer zat_ het noodzakel~ke materiaal 1n de_ jas, die ik de 

vorige dag klets nat uitgedaan had. Neen, de baas had geen rra

ter1aal,_ rraar even verder was een garage die h.llp kon bieden .• 

Ik verdEr gelopen, b!] de garage was echter niemand thuis, 

doch Gen boer stuûrde m!j weer verder op. Steeds wëis het nee' 
maar yUf m1Men loi:en. Tenslotte was ik in. Zevenbergse hoek 

en daar kreeg ik het materiaal. Nu weer ter1..9, De band_ ome

panl; en , • , '." "," deze bleef hard 1 Juist wilde ik het 
geval er weer an.leggen, toen. de ormisbare an. zeer geprezen 

wegenwacht naast ITl!1 stond. Ik had geen_ pech .•. ·, •••• enkel was 

op onverklaarbare w!j:Ze de ba.nd leeg gelopen. Zo heb ik een 

'zwakke plek in miJ'l· hart voor de vierde p:irkeerplaats vanaf 
Zevenbergse hoek naar· Breda aan de weg naar ~r.ys. 

Vó6r Breda ga je de n.ieuwe weg op naar het. kruispunt bezuiden 

deze plaats an dan gaat. het over R!:Jsbergen en Zunderl; naar 
Wernhout. Gezellige dorpjes, ·een gemoedel!]ke bevolking en een 

onafzienbare r!j bomeri aan de we:.:i , De Neder land.se douane heeft 

in- de reJel alt!jd meer wachtenden, dan de Bolgisc~. Het·gaat 

bij ons niet:. zo gemakkel!]k en bovendien is er ook no:;i het 

grenswisselkantcior. Alle respect overigens voor de Nêder

landse douane 1 plichtSJetrouwe vriendol!')ke· lui, waar Je ·tiieJ;s 
voor behoeft. te verberg en. wanneer je met eer ltJke bedoe lirgen 

reist.. Ze lO:Jgen. op alle slakken geen zwt, maaar wanneer je 

--,

1,,. Belg1sclla deyane iG neg g001oedel!!ker. Ik hab, het b!J een and€!f"e 
dooanopost, b!) Maastri~ht. 1 wol ~i;gOO'ISakt, dat Z!) eon. grote 
annzwaa1 gaven on. je zonder contrOlo rustig kon, doorr.ydcn1, 

-= Over de grt.t 1s is er veel anders dan. by 11cns11 • Er z!j':I. andere 
~ verkeersbf:rden. en wegw!jzers. · E~ z!j'1 mooie nieuwe landhJisjeis 
~ zee ls die in. Nederland niet meer gebouwd worden. DaartegEl!nover 
~ staat dat er vele miserabele h.lizer:l z!j'l1 •. Kom, je verder dan rij 

~ j8 een i:aar ki~cmete~ deer het p.i1n1 want men is eindel!jll 1 

1 ::"~,:::i~;~!~~~:.,eu::~.;~:·~:;~e~~~~e~~~a~i:;e;~st~t 
~ · detacheme.nt G ale R!jders van de Belg lsche We;Jenwaoht. ·opvallend 

_:§',,,',,_' ·is het dat in Belgie meestal- B.P, benz1nei:ximpen,_z:!111 welke 
in Ned~rland zeldzame versch!lnselen. largs de wegen z!jn. La113s 
de w93 dendert een ·ouderwets trommetje en. men krtet sterk da 
indruk dat de trambaan f.lt9 ruikt naar de paardemeat. van de 

-,;,_! ::::;-~ ~-. ~-. ~ -·~ 
Vün Antwerpen. Z!jn. we dot stadje docr dan gaan we het viad..i?t 

= over en nadert het centrum van de Scheldestad, Neg wat Bel

~ gische keien errwe z~n, op de Italielei. Hier komen we op de 
~ prachtige autobaan. dwars door Antwerpen, diei breder is' dar.11 

~ de Maliebaan in Ut.recht en fi'1et~~m·et- enige stré.."at of· b8ari1 titll' 

1 ons land vergeleken, kan worderi" Het centrum van, Antwerpeni is 
§ heel mooi. B!J avond een. lichtstad bij uitnemendheid. De 
~ Keizer lal, de Mere en het Kon. Astridpleln. OOdem dan. int_ ~ee 

. ~ van licht. en men kr,rnt de indruk ebt. ra lf Antwerpen dan de·· 

§0_~,-0~0,:. hi0$copen en andere vermakeJ.ykhedoo. opzoekt.. Grote restaurarrlis 
en hOte ls liggen aan de boulevards en de bioscoper;i. mi;rt hun. 

nu·1zenhcge reclames maken e01 gigantische indruk. Ik meen. dat 

~ in Antwerpen over de 30 bioscopen z!j1, dat is oryeveer drie-

~,_:_~ maal zoveel als het gemiddelde in. een Nederlandse stad, Dè 
fihne zlJl. er orgecoupeerd, een filmkeuring, zoals hier, ba-

0:,0-

f:,':00;::: staat. niet. De daghladen geven een. a;Jenda en daar staat dap~ 
aan te bevelellJl - toe.;JafB voor meerderjarigen. of: af te keu-

ren. Onder deze laatste cat93orie z:!j1. de films di6 in Neder-· 

land nooit vert.oont mcgen. worden. en, wanneer dit wel zc:u kunr-

nen gebeuren, dan zou een stad in: rep en. roer kanen. Sterke 

= drank wordt er niet ge$chonken .• Bier des te meer. Het is er 

~ even duur als hier, doch dat deert de Belg, die meer ver-

~ dient., niet. RCX1dorm het stat.ion Z!itl; vele eet.hJisjes voor de 1 gewone rran.0 Maesta 1 iS het hier zeer druk. 

~ Dames , die van mode houden, kunnen hier haar hart ophalen.. 

~ Over het algemeen. z!)n de mensen, die deze vermaakcentra be

~ zoeken., zeer mondain gekleed, Doch laten we dit centrum-, 

;0_~ waar men op een 109e plek, waar eens een1V 2 terec_ht kwaim, 
een moderr:i. f"uis kan: zien staan ebt verloot werd, maar waar-

~---~,:~ ,~an. de gelukkige eigenaar van het lot nirrmer kwam. opdagen, 
ver lai:.et:l, en de \'/aj naar Brussel nemen. 
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N m D m R L A N D E N D E H E R A L D I E K n. 
Volgens. velen vo.erC:en cte Merovingers en Karoiingers het embleem: een bij vim goud op 
blauw, Bevajzoa Ii.iorvoor zijn er echter. niet. Bovendien is het geen wapenschild ge
we.est, doch was het eon standaard waarop ·dit symbool was ·aangebracht. -Eveneens 
wordt aangenomen dat de lelie het oer-oude symbool van cle Franken zou zijn, Ook dit 

-1-Bndmork van Karol 
de Grote, zoals dit mocr
(Jero molen voorkant. Na-' 

tuLr ~k was er in die da
gen n03 geen sprako van 

een wa ponschi ld on hebben 

latore heraldici er <.K:n 

wapon van gemaakt. 

is niet bewezen, ondanks dat de latere Franse koningen de lelie 
op het schild brachten, 

Wel is het monogram of merk van Karel de Grote bGl:ond. Dikwijls 
werd dit later in schildvorm afgebeeld, hoewel tijdens het leven 
;van de Keizer de heraldiek nog onbekena_ was •. 

Het oer-oude symbool van de Saksen is de. Saksenro'!. Aan dit sym
bool behoeft men niet te twijfelen, want overal in Saksenland ver
schijnt de witte ros op een rood sc.hild. Talrijke Duits-Saksische 
steden hebben dit paard in hun wap•m •. In ons land zien we dit 
zilveren paard op een rood veld nog in a.e· Twentse vlag, terwijl 

men op a.e Martinito:i.·en in Groningen, zowel als ( 
op diverse boerderijen in. het ·oosten van ons 
land de saksenros aantreft. 

. Is er dus volcto ende materiaal aanwezig om de 
Frankische en Saksische .symbolen te kunnen 

·vaststellen, over het Friese stamembleem is dit 
niet het geval,. doch daar zullen we het later 
nog wel over hebben. 

J) E J'! E,l)1 ;IQ R L fl, N D .s .. E L E E U W • 
De b!J,. het symbool van de 
Frankisch_o koningon werd later 

Noch het embleem der Franken noch dat der Sak
sers is verheven tot nationaal wapensymbool. 
Daarvoor kwam in de 12e eeuw de leeuwenfiguur 

ook aargobracht op ·een wapenschild. 

naar voren en deze leeuw, die we het eerst zien verschijnen 
bij de Hertogen van Brabant, heeft blijl,baar een .buitengewone 
aantr.ekkingskracht uitgeoefend. op de andere g'evtestcn in de 
lage land.en aan a.e zee. We zien e.en heraldisch leeu'lveng'ebied 
verrijzen van de Wezer tot het Nauw van Calais en van A:t"tois 
tot in het land van Nassau. Dooh ook ver daarbuiten vers·chijnt 
de leeuw op het .heraldieke schouw·· · '· • . ( 

Do Ftanso lo~io, _hot Qïlblocm., 
van do Frnnso Ko.ningen. 

toneel. In Engeland, Schotland, 
.Noorwegen; ja, rondom de Noord.zee 
wordt de Koning der dieren d\l. 
hoofd.figuur onder de duizend.en 
andere wapensymbolen. Zo lijkt het 
.tenminste. 

Of inderdaad Brabant het land van 
oorsprong is gevrnqst en vandaar uit de leeuw zich ver
spreid. heeft, dient ten sterkste te word.en betwijfeld. Dat 
we hem in de histori..sche bronnen daar het eerst aantreffen, 
zegt niets. Ook het jaartal 1163 zegt niets. De leeuw kan. 
wel tientallen jaren daarvoor ergens op eon schild aai:ig<;>·· 
bracht zijn, ·.m'.1'.·' het ontstaan van de heraldiek .dient men 
toch oli111treeks het jaar 1000 te sohat.ten. 

·oo fioi-o· saksonros1 001bloom1 
dor Saksen .• 

Niemand. heeft nog een antwoord. kunnen geven op. dé v~·aag waar a.i t - zeker niet in-
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heèmse dier - vandaan is gekomen. Een paar 
weken geleden s'i;ond, naar aanleiêling van 
een aangekondigde causerie over Gemeente·· 
wapens, in de Ra<l.iobode van c1e H.C.R. v. het 
verhaal dat a.e leeuw door de kruisridders 
als wapenfiguur ·was gekozen daar zij in het 
Heilige land de leeuw van Juda hadden aan
getroffen. Hoewel c1i t verhaal niet on-
waarschijnlijk klinkt, zal er nimmer het be-

, wijs voor te leveren zijn en komt ook. direct 
de vraag naar voren, vvaaro111 clan in FrBnkrijk 
Duitsland en rtalie, waar toch ook in grote 
getale aan de kruistochten deelgenomèn werd 
de leeuw ontbreekt, Waar komt dan de Noorse 
leeuw vandaan ? De Noron hebben, zover be
kend is, niet aan a.e ·kruistochten cleelge
nomen. Hoè is. het dan mogelijk dat Halland 
in Zweden een zelfde wapen heeft als Hollan 
in Nederland, nl. ook de klilimende lee.uw. 

Mochten deze feiten pleiten tegen een her
komst van de leeuw uit Palestina, dan dient 
er ook nog op gewezen te worclen dat cle leeu 

Hot. .wapen van do HollandsO Gravon. in de lage. la11<l.0n meest als i11clinm1end 11 vrord 
aangetroffen en de leeuw in Palestina, Per

zie, Egypte, Ethiopio otc. overal "lopend", nl. in de natuurlijke houd,ing, 
Ik ~eloof ni,et in E!on verre afkomst van de leeuw, docl1;•' ," 
eerder dat onz.e leeuw.ton nauw~te verband houdt met .· ~.;.._.·· · .. ;1§~'.'\,rl:~.î\ . • · 
de Nooi:mannon. Juist in de gebieden waar de .:~"'"".-- /,1.\\ · ' '' 
Noormannen.woonclen of waa7 zij e;n tijdelijke hfff;'".:>:·"~J~Jt~·._.) ;~: 
heerschapp1J hadcl~n gevestigd, ziei: we de siJ(-:"<v .. '.~t" ·~. ;-.'"" ·.~ 
leeuw later verr1Jzen, Daar bovendien vele ~·~.·.:~ .. ·~·':Cl·;. · _:·:::Jf. J" 

vcrs·i;en verwant waren .;.~#lli· ~· ·_ <;,i'i"'· :·;.., ''J 

~~~g~~. n~~:~~e;;~~- · ~'~-' :k~~~ ~ 
w mder zijn dat de leeuw 
later als wapendier 
een d~rgelijke opgang 
maakte. Ook zou de klim-
m"ndç 1 eeuw wel eens 
voortgekomen kunnen zijn. 
uit de 11 zeeleeu\fy 11., een 
veronderstelling, waar 
m.i. veel te weinig 
aandacht aan geschonken 
wordt. 
Hoe het ook zij, toen de 
heraldiek ontstond- in è..eze 

·landen, :ivas de leeuw het 
Adelaar mal:. do loouw. Eon wapen o"erstè 'm:e;eSt voorlcomende 
dat boven do 1ngar]J van do Ridderzaal · ·Wap ond:Ïer en is dit 
to 's-Gravon~o is aangobrachl:., sym.,... 

bolisoort do vorbcndo:~hoid van Holland 
met hot H~Rocmse R!}k , •....•• 

tot in onze d:agen 
goble>:en• (wordt 

f-bt wnpon van do Hortcgon. van: 

Brabant. 

vervolgd) 



~ 8 8 -

HET 1TAGESLAOHT VAN RUURD WYTZES EN 

T I E T S G E L T S , 
vervolg van pag, 78. 

tte. 

Vf. 

TIET 'l' E JE L MER S, slager, tr. 28.1.1748 Grouw GERTJE 
G E E R T S. Uit dit huwelijk; 
1, Jelmer, volgt VIi; 
2. Geert, volg~ V!j. 

JELMER JELME 
L IS, tr, II 24,9.1769 
huwelijk: 
1, Melis, volgt VIj . 

R S, tr, I 24, 5.1756 Grouw T R IJ N T J E lVi E 
J E.N T S J E C 0 R N E L I S. Uit het eerste -

VIa~ J EL MER G 0 Y Es, boer te Aegum, ondertr. I 1765 Grouw met 
A U K J E l! E E L T J E S van Warga, De bruid stierf een paar dagen voor 
het huwelijk. Tr. 1.11,1767 Grouw S Y T S K E RUU R D S van Aegum. 
Uit dit huwelij~; '' 
1. Ruurd; 
2. Japke, geel. 9,12,1770 Aegum; 
3. Grietje, geb, 24,1.1775 Aegurni 
4. Tjitske, geb. 14.10.1777 Aegum; 
5, Try-ntje, geb. 6.3.1780 Aegurnï 
6. Lolkjen, geb. 18,5.1784 Aegum, tr. 27,11,1803 aldaar met Hotze Jilartens 

van Idaara_. 

VIb. J E L l.1 E R G :C R J3."E N .. S- , H T.E J~ $ .. ffi •• Ri.-A""o..v..e:rl .•. ,,5,o_"7,18}61; ()4 jaa;r, .... 
woonde eerst te Wirdum, later te Grouw, tr. 23,5,1773 D IE UK .J. EN 
J E L L E S V A N K A L F S B E E K van Idacrd, Kinderen; 
1. Aaltje, geb. 1775; 
2"Trijr:rbje,;·geb, 1780, tr, 7.10.1826 Grouw met watze Piers Zonderva.n, 51 j, 

van Oppe~1huizen, zn, van Piet GerTits en Teatske Annes; 
3, Gerben, ~olgt VIIa; 

· 4. Tjitske,." geb, 1785, overl, 2,2.1825, tr. Jelmer üelis van cler Hoek; 
5. Hotske, ;;-eb, 1787; 
6; Jeltje, .e;ob. 1789; 
7; Jail:e, gèh, 1792. l 

V!c, J 'EL l\!. ER WIL L E H S N IJ D !\. M, geb. 1747 Vleerbosch, overl. 28, 
3 ,1824 Olcleboorn,, tr, 2,12.1792 Oldeboorn J 0 U K J E L I N Z E S 

VId. 

. S_Jlil EER K ;E1 ged. 2,3,1766 Oudega, overl. 22.12.1839 Oldeboorn, clochter 
van Linze Johannes, boer te Ouclega (sm.) en Sjoukjen Bartles. Uit dit hu
welijlb 
1. •Willem, volgt VIIb; . 
2.· Sjoukjen, geb. 19;5.1795 Boornbergum, tr. 30.5.1818 üldebo_orn met Pieter 
"· :P'ieters cle Jong. ,_" . : 

3.y13 E . W I-.L .. L EMS NIJD AM, geb. 25,12.1751 Vleerbosch, ove:i:'l, 4. 
l0,1825 Oudega (Sm.), tr. I 20,3.1777 Oudega 0 E '.l' S K E H•A T T U M S 
Ho E KST RA, geb. 13.12.1756 .Oudega, overl. 16,12.1808 alclaar, dr, 
van Hattum Gjalts en Frietzen Douwes.- Tr. II I,9,1809 Oudega me'); T J IT -
s K E RIN DER T s K 0 0 I,S. T RA, geb. 9.12.1770, overl, 11.8.1846 
te Oudega 
Jû,nderen: 

• ' i 
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1. Willem. volgtV!Ic; 
2. Hattum, ged. 7.51,1783 Oudega; 
3. Frietzen, geb. 27.12.1784 Oudega; 
4, Hattum, geb. 12;4;1793 Oudega; . .,: ' 

5. Friet zen,. geb •. 7>;:9 .17s9 oudegá', tr. Klaas Hendriks 
6. Gepke, ·geb. 1:1,"].;1799 Oudega, tr• 28,2,1823 Oudega 

· 7, Reindert, geb. 11.6,,1810, overl. 6,10.1825 Oudega. 

Jacobsina; 
Oene Stevens van Kammen; 

·.'.·,: '-

. :,f .. 
ooooooooooOoaoo 

DE NIJ DA.M:>TRA - ·iJ°(EiLIOT HEÊK 

· oooooooooooooooooooocioaoo06~o~~QQà.09.ooooooaoóoooooo 

Sinds het Ve>rigè ri~r verscheen: 1-nb .ik ·voor· ;;nz~··bibliotheek .. 
é$n reactie .. ontv@rgen; ·.en. w~l va~:'~-e. -\-{eer- G. H.N:lj~~' uit __ Oranje- . 
wocid·'(in~. ~e_ fomiliekr11l]~~-ee:n:<or)bel$enda, nadr· 1k._meen.). De 

Heden\ ·w~d Ons 01:1der.hart in dief)3n. roû,w gedanpeld door 
het --.overlijden. varl ons hartel!jk geliefd jor~le.te :zOontje 
A 0 -E M. A ·R T E ~' in. den oude\d~ va~_,·-r~i.m:.anderhalf 
jaar. 

~ ,---- Heer Njjdam ga:f_,gns· ten·gescheiike:· 3 .~x.,·April 1949. ef'.l l exempl. ~e Heer. schenke ons, .door ·zljle genadè de noodJ&.ç;i~~kracht.·, 
.\.an onder dit· Voor. 011s· zoo zwaar verlieS," met ka_lm.te en 
_9~latenhe1d te berusten ilfl,-Z:!,jr:ieh; He"iligen,\l/il. 

' ·Mei 1949 (Jaargarg I; nd; ·1', en: 2,) Onze rartelijka dank 

'. .. rot .de vd}get1de._ma~ J .. 
De, Wb liotheceris. 

• j •• - ~ ..... 

,,?Qpaooooooooooo~oooooooooqooooooooOoóoóOo~ooooooooooooOooooooooo 

UIT DE OUDE DOOS XL .•. 

Fain1 lieberich:f:._~n Wynia • 

Br1:t'sw~d~. 9 Mei 1867. Heden over lee~ tot. mijne en !-are 

ouders diepe dr?17fheid aan èene uitterende zi~kte rn!lno 

rartel~k geUéfde Ech\gonoota 
w y r s Ki: T HE u N. L s w.y N r A 

in den~ oud~rçiom van 28.jc:ire"n;._-i~J--~it eene gel~kk1ge !ilcht

vereen1g-1~ 'var.r -b!Jna 9 jare,;,,·. r.~.latendG 5' kinderen, te 
· 3~h3·. Orli1 hun-- :?.waar. ~vet.'""1100 t·~_be_e.~ffen .:·".' , 

·i ,. . , J.t-h.~JYNiA~ 

. ' .. ". . : ""\.".' . 
Heden,qt.et;leed, na'·e_en:. la.i:ef:iµ_rig~ .lijden-tot die~.,·._..,. 
dr~fiW1d :"an ;tr4l en ·verd~r~-- betrekkit~féri/_.m!jne ge11~fde 
E.c"'~e· n. o-' . ·· ·.·· · · ·. · . ·. . ·. ' 

''":;:I uv '''·' ,, •'• 

HAR M-E•'N 'ME'i N p ER l S W Y N Ï A, 

in den ouderdom väh.. '3 i 'j~~Gl1 . 
Wieuwerd 
5 Mei 1868 

T ,D .DIJl<STRA 
Wed, H.M. Wyn1a. 

WJ1wmm11111111111111R1111ninuJ1ffinmIDIDWJmmm11111Ulll!flllllllllllilITiilliUlllllUllllll!llllllil 

Getrouwd to W001mals, 7 ,SopJ;ember; 1867. 

POPPE T.-WYNIA en 

J 0 HA N .N A ·· U. B A K K E R • 

!---------'----·-- -----· ·--------
·Bevallen van een zoon. S /J. Y.N .IA - V A 'N A L T -

HU IS, " 

Franeker, -10 s·eptéiTibo~\·· i668~ 

-~. \-: . 

B~um·, H ,W .\'NNIA 
26 Mei 1868.. A ,M.,JQN(iS4A ~ 

·KénOi~év1r~:r, Ban Familie, Vrfenden. e~'. ~ekenden. 

Mo~sten w!J vro~er _.dr'ie l<1nderen ten:·grave brengen, 
hedenmorgen~ werden.~ opnieuw bedroefd door "hei overlijden· 
van ons jon,yste Dochl;ertje BA U KJ E N;. 1n,·den ouder

-dmi:-van slee hts :-3 maanden-·~-

Hijdaard, 

den 19 Februar~"1869" 

F,G,WYNIA 
R •• F,EE.KM,A. 

&trekkende tot kennisgeving aan Vrienden :e_r,r ~E:;Jkenden·; 

0 P R Ó E P I N G l·· 

Al; Wie iet~ to vorde,:iren ·heeft van· ·u.-L.B E :.J A NS 
W Y.N l A, · Mr~' Ver~~r-:te -~Jónrnels, di~··op y_ertrek 

,_, ·-

staat naar NoOY-d-Amertka, "_worden verzocht·-.~~13.r,v~o·'fr.ancO·· 
oF9ava· te·~doéti." tèii. 'ka"ntçre .vah Notari~ d~· ~-~- .-t._e.-ttcm,..·'· . 

m~ls, .fledèf:i, ·2- M~arlï i869; zullénde eerà·~·~s" ten. 11J1Ze. 
van gooiêl~ ·wynia b~JgQBd ~ordru19ehW~_on .. Yan. eel'!e- f)"i-'
tt] verf\'iaren~ V"cirW~r$_3ereedscroppoo; , meubeler:ll enz. · 

.;:·1 . 

Heden avond overle&d;· na ~èá ~rgdurigen. 019esteldheid 1 

doch onverwacht.-~'.fn!lne waarde: Echt.genoobe en tier 'Kirlde
ren zorgdragende Moeder 

R ! E M K E H E:S UI N G A , 
in. den gezegenden ouderdom van 61 jaren. en; bi~ 11 maan
den, waarvan. w:!J ruim 39 ji:iren doOr een. 00.nd_· des ·huwelijks 

warai vereenigd. 
Baard, ·den 16 Maart 100~ .. 

T. R. VI Y N IA an KINDEREN. 
Strekkende deze tevens tot a lgemeiene en bijZondere kennis-·· 

gevi1'9 aan. Vrienden en Bekenden. 

.··; 
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l In !Pólaii'lieerst eM etr!Jd om. do 1120111, Intriges °" l;uitenW>ndso 
l'raa<!ïevfrBen maken dat er over de Polen. heen. wordt loesl1st·w10 

T ten jaren van de 18e eeuw hebben we in ons orgaan ,lat.en p;:isseren,. ~ or· in. Polen .. KOAd.r'E za 1 -Z!:jn .• 

Tien jaren, di~ voor onze voorouders even belatt:Jr!jk waren als ~ Wo Zienr Hol'la't:idso troepen. vachten' in• Bel;Jiö, doch ook in, Spatr~o. 

UIT DE PERS IN DE l 8 e EEUW. 

t1en jaren voor one. ~la menen vaak dat vroe:,Jer het leven niet ~ · 
zo spannend was, dat het meer normaler was dan tl-ans. Doch de i In: 1~06 ker~n de kansGn.. Lod~k XIV steeds in. hot offerwtef, 
spann.1~ die da politici ons thans laten meemaken was er ook ~ wor~ in.= het defensief gedr:OfBen, doch z;Jn hoq;Jmoed doet harai 
reeds in de eerste tien jar-en van de le.e eeuw, Zelfs is er een ~ doorvecht.en, hoewel· htJ z1ender03en. Zl)l: nederlaag t93snoet gaat, 
vergel!jkirg mqiol!Jk met toestanden In <JlZe eeuw, ~Nu traohl; h!J in hot geheim to onderrandelen. Clll· ""'°"raid onder 

1-bt belargr-!Jkste cgenblik voor onze voorouders aan het begin 
van de 18a eeuw is. zeker de instellirg van een nieuwe t.ydreken.11'9 

-geweest. Dit. gi"rg nJ.et eenvoudig, want van goclsd1ent2ge1 z.yde 
was er veel tegenstand-. De t-!ld zo maar 12 dagen te verzetten., 

het was een gruwel in. de O]en van da meesW onzer vooroudel"s 

en vandaar dat men - ondanks de off1c1t:ila n1 1 e u w e T U d -

r e k e n 1 n g - rust29 bleef docirtellen, vandaar dat nu ni;i van 
12 Mei gesproken kan. worden als de dag van het if9aan van- nieuwe 

hJren1 en contracten. deze da~um.was immers vó6r. 1700 dele Mei. 

l de bonc!Jenoten te verkr!1Jen, tet geluk< niet, 

J Int_ussen •breidt Karel XII zg-t; macht. in. het Oosten uit. Polen, 
~_de OostzeelandOn etc. z~ onder ZlJI· heerschappij en. de w~ naar 

j rat gehe1111Z1nn1ge Rusland ligt open. Dan. trekt h\)1 zoals ria hem 
~ Napoleon1 en Hitler, over de Bereztna cp l Juni 1708. Rechk>treeks 
j g~t het op M o s k o u aan. Doch de K02:akken verzOekarri Karel 
~naar de Oekratne te.gaan, zoals.Hitler .tien jaar geledan<gedreven 
~werdnear Stalirgrad, Karel :UI'.was.4o eerste die rat lot om-
~ derg:i.~ wat twee na han met hem' moesten1 deleni •...• ln1 de l:arre 
j wt.nt.Eir van 17091 die ~e ver'gel!"lken is met. di~ v.an 1812 en1 1942 

Ter zelfder t~d zien we de instelling van het Kontnkr!;jk P r u 1 - ~en blijkbaar de -eeuwige bor1d3enoat. der Russen 15, ,girg zlJ11 l1:9er 
s e nt een nieuwe buur.staat aan onze ·g10 izen1 waarvan een P:1ar 
honderd jaar lare de invloed is gebleven, D'e-Gennaanse veldheer 

I< a r e 1 X 1 I van. Zweden1 v~ lt dan reeds Oa'I Napoleon. of'· 

Hitler-rol en staa:b- aan de nanva113 van z!)l ,oi:erat.1es tegen. het 

oneindige Rusland. 

17011s een.on he 1 1 s Jaar. De oorlcg breekt uit 1n.Euro
F" oh jarenlarg 1s ons werelddeel gewikkeld in: een str!Jd tussen 

de "F r a n s e Z on. n. e k o n 1. n g en de rest van. Europa, 
meier aanvoeri1'9 van de K e 1 z e r v a n h e t. D. u 1 t s e 
R ~ k. We z1en ook een C hu r c h i. l l optreden alo 66n der 

machtigen. in deze st-r!1d. Het z;ri. ook da JarE'in. van P r 1 · n s 

E u g en• , de machtige veldheer uit. z.yn. t.yd. We zien de eeuwige 

etryd tussen Duitsland en Frankr.yk gaande, een s:W.ljd 'die nu, met 

een' Verenigd Euroi:a it:11 zicht-, neg niet. beslist. is •••• , . •- In. die. 
dagen was het echter n1et Du1.tsland, maar Frankr.ljk dat ~a~e 
van1rnachtswellust. Frankr-+Jk had toen het reeds meer dan. 8()0 Jar~n 

aan. Duitsland t~ Elza.s-l.otl1Elr1rgen veroverd, waarvan. 
het volk toen geelll. woord Frans sprak, Doch de Zome!\on1rg breidt 
111tet enkel z!)'I~ macht naar Oosten uit, doch de Fr?nse ma~_htswe:l-. 
lust van die dagen 911'9 ook 1n Noordel.1jke richtirg. Trouw~~s 

wie kent uit de goschi~denis _niet. meer het rampjaar 1 6 7. 2, 

toem1 ook LodewUk XW ons land binnen viel_ met Ergelsen, Man ... 

stersen en Keulen ••••• 

~de vernietig1rg tegemoet. Z w e d e n, b!J de aan\lang van• de llle 
~eeuw, na Frankr~k, de groot.ste mi.111.;aif.e 11109endl'eid varm_.Europa, 

~ l~t aan het einde va~ de eersi.s .· IÓ jaren. machteloos terneer, i an; ais grote m1:9endheid nd.et ~ei- c)p ie staan.. 

. ~ In F r a n k r ~ k kraakt r.it van al ls konten., Mot kunot en. 

~vliegwerk tracht·· LoclG~Uk te tedde~ wat er te r~ddoo valt~ 

i """' hobo Ötndtl vnn d&e f"l'~ix!e z1en v/e een• vooru;tg.~ op . 
~ v er k e er• g e b'i o. d m - land, Fr1es!aiid éii' Amster>
~ dam worden. uren. en uren diohtèi- bij eÜ g~ohb, A lJ;iert 

~:. l;lai:izes opende 'de di~st-. Van da_ L e itri m1 e r b; o o t .ÓP. ·Affist.er
l dam, Een klein liÖhtf!JOtje in <loze d o "' k o r e t!t!i 
1 De b, 0 ar 'o· n,· ~ler V;e?St.ape~ toch al geleden he~~- van de 

~ pest, zien de productèri 1n F"!JO st!.Jle••. Een. teken. dat Europa 
~'ûi~OFUt. raakt. Het. ve~1rir.9en riaar vrede wOrdt heel sterk. 
~ Zo gaanr we de tweede tiert. jaren. van do 18e eeuw inl 

i óooooooooooooooooooooOooooooboóaoodooOt>oooooooooooóoooooooooooo 

1 M E H KW A f R .D I G E G R A F S C HR I F T E N' I •. 
g Te Bolol'<lrd: 

I· . 

1 

Hooi te varen was mi~: plezier; 
Nu Ik ·dood ben, lig ik hier; 

Nu Iàat lk varen al wie kist-~. 

flat valt op dat de s t r a f f e n in die ~d niet bepaald , 

Ik ben. 1n, de èeuw:tge rust. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

licht waren. Met een zekere vermake1Ukhe1d werd rat i:ubl1ek ~ 

9D~~t~l :hJgt;r:;~~~~~ ~;:Lf ~~::1~~~;~~~~d· ~~d:t~ -1 
e s 1 c i n g v a n. o n n_ g -r a von oan 

INHOUDSOPGAVE: 

De g_ay_ond~ Wyt1ia-steen te Marrum: - Ntet verwacht en'. toch 
gekane111 - De Werelcgesehiedenis sch.ldt op OOer fundamenter.i1 -
De nalatenscha'p var:i Bot~ Idzes NtParm - Nieuwe loden. en; Ma
t;l.es -· AChtor elkaar lopen. - Onze voor- en. achternametm -

Over de. grienzen, - Nederland en do hora!d1ek - flat nageslacht 
váh RUufd Wytzes on T!ets Gelts - Do ~damstra Oib!iotheek -
Uii:dé''Oude· Doos - Uit de pers in. de l& eeuw - Merkwaar-

plaats door Czaar Peter, een man die in de str~ voor do voor

uitgang van Rusland niet onderdeed voor een Joseph Stalin" 
ii 
" dige grofsèhri ften - Inhoudsop.Jave. 
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