
( En wij, wij staan pijnlijk verbaasd om ons 
he en te kijken. Al onze 11 z ekerhecl en" zijn 
weggeslagen en wij- staan alleen temidden 

Wij \JlG1,lsen
1 

he.bben behoe.fte aan een hou- van. de. grote ongrijpbare clreiging. 
va~t in het leven, Wij kunnen er niet , Wij schreeuwen .dan om een. houvast ! 
buiten. Wanneer we jong zijn, .denken we ! Een houvast ? Wat is dat ? Een houvast 
soms, dat wij clat wel kunnen. We voelen i is een waarheicl,. die absoluut· en onver·-· 
ons sterk en totaal opgewassen tegen het j anclerlijk is, hoe cle co smos ook reilt· eri 
leven, Maa:;_• als we ouder worden dan ! zeilt, wat er ook gebeurt'i ·.e.én waarheid 

. bfijkt he,t, ~at w:ii toch .. eig-enl.ijk'ni.et.i;n .. · j die bovendien eeuw:iz is, d.w.z. zonder ' 
s.·c;aat Z\]U dit lev.en te beheer.seno f ·1rEfgfn:,~·é1'l.-.:.~~?Of1·~~.B:ç-: 1·(r:[11d,-. bes·t·aande {D.'· Zioli·~ 
Hetwoi'ëlt ·ons ·te itiachtig, hèt · wórdt een Ï zelf. 
ongrijpbare -grootheid, welke ons schijnt ! Deze waarheicl z.ullen we in onze gebonden---
te bedreigen: Inclerdaad, de dreiging ~heid niet kunnen ontcleldcen. 
heerst. ~Wij zullen clus moe:ben zoeken bui ten onz~ 
Verlies. van positie, teleurstelling in ! menselijke begrenzing. Oök dat ·.zullen· we 
een -Vriendschap, eon liefde het onder- j niet kunnen. -

- vind.én vah ·· cle grofheicl en .~eedógenloè's- ! Ik ziê' persoonlijk als enirre mogelijld1eid, 
heid. der. sö.m'enleving, hst zijn allemaal· 1 dat we positief ons overgeven aan een 
dingen, die Öhs vertrouwen in het leven j hartstochtelijk verlangen naar·· d.at houvast 
doen wankelen. 1 dat blijft dwars door 'alle dreiging en 
Het is.,: zoals clie oude klassieke filo- ~·teleurstelling heen. 
soof het zei:, "Alles vervloeit" ! Dan zal dat liouvast ons in zijn greep 
En bij het ,a_oen van dez.8 ontdekking zoeken! k:;ijgen. - E·: indiviclueèl' (l'e};rêpen door 
wij naa.r een houvast. En niet alleen de l die waarh.eid vormen samen ·cle volkeren· 
iytd:i,~,a:uen cloen ccat. Ook de staten de l g'omëenschap. 
maatschappij, zoeken ! Al onze begrlppen ! D~ard.n zie ik dan ook het enig' perspec-
als vrede, ·o·erechtigheicl waarheid l' f·- ; tief voor onze wereld, " , , ie , L t 1 o • • • • · 
de enz. zij alle zijn door het rel3ele 1 v ~ aa ons a s - iamilieverenigihg' èlkaar 
inhoudloos gemaakt. Individueel hebbe~ .~~ j helpen bij het vinden van dat houvast. 

wel · inhou{l, maar in het verband .der vol-- ,.) T •. Nijda;n, 
keren hoegenaamd niet, .. i,_'._' . voorzitter. 
Is het wonder, dat wij ons dan volledig 
vastklamj;ren aan inclividuele verhoudingen? ooooooooooooooOooo 

Maar vv-at zei ik eércler ? Obk hier dreigt 
teleurstelling van ·alle ·kanten. 

j NIET ALLEEN VOOR ONS ZELVE, DOCH OOK 
! VOOR ONS NAGESLACHT ZIJN WIJ GEBOREN, 



- 6 2 _; 
ooooooooboo6ooooooooooooooooooo~oooooooooooooociooooooooooooooooooooooog 
0 . 0 
8 WAAR KOJiI:N. DE KINDEREN VANDAAN? 0

0 0 . 
0 ' - 0 
00000000000000000000000000000000·00000000000000_0000000000000000000000000 

11Ma~r. lpen er n1:1 - .weer om z!jn boterham ·- · 
OpnieuW een produkt u 1.t de b 1 o e m k o o 1 kwam, 

Toen brànde mijn vader: mi \~el Heerejee t 

Daar is numero \1jf l wat doe ik er mee? 

Op het Hof in Den Haag 

Heb ik vrind· nóch m~ag, 
En _op Oversèhie· hGb ik maag noch vrind.: 

\~at doe ik hier met zoo•n v!jfde kind? 11 n 

M!jn moeder::zeil.· ·n1ets voor 't oogenblik.; 

\l/ant mj,jn jorgste broertjen h<.1d jUi~'t de 'hik. 

ttJan en Griet be.!jde kloek 

Ru~1len broek en scharteldoek11 

., Uit de verdere r.gnpjes blljkt dat Jan een jXlntoffelhel.d .ist die 

f eten moet.koken vo9r zijn vrouw, de bedden opn.1ken 1 kousen stop

~ pen, het ·hemd van ztJn .tga wassen en bovendien af en toe neg een 

i::ak. slaag krru.t,: çl0ch· d?m vo]gt de gez~.nsui~breidirg.: 
11Jqn"ein Griet. die twee geltjk 

' .,._,",. 'Vareh na.ar de Volewfjkn 

~ ~t prentj~. laat Jt'ln en Griet z~or.i. i.n een .scf1...i_itj:6 op het IJ. In 

~ het licht van. de lt:1ntaprn zie·.!;. .men de zuigelingen aan tje bomen 

~· l<Ergen ..•..•• ··.Dat ll?!~bte:.ljjk. _b9otj·~~ar~n .·op ._h.~ .. IJ. heeft ·,bl!j.kba~r 
J resultaat gehad, want· op een volgend plaatje zien w~ Jan met· .de 

Doch toen u i t d e k o o 1 nu een t111eetal kw~m · 
En vroeg om een, dubbelen boterham, 

Toen riópm:ijti v~der, geweidi!).booS: 
~ bakermuts op beziJ cje kleine pup te voeren• (-

1rn it L!jkt de ·postwagen wel Van Van Gend en Loos1111 • ~Ook putten 
~ jorge,spruiten. In 

en, b r .o n n e n. zljn sans de brergers van 

Deventer kwamen de kinderen Uit de Ho~nderput 
Dit is een gedichtje. van_ 11 do Sohoolmeester11

1 Z:\;i~de Gerrit van de - \ 

Linde Janpzoon in _11DE BOfERH~\M EN DE GOUDZO~l<ER11 , . éé'n van z!Jn ' \'" ', ' 'K'' en in Almelo uit de 

l<loosterFUt• 
b t di w Hi 1t blikt t d t d " h lm t " '\;: •. "--""-~;-· ·, '· es e,g~ c·rn.en_. eru , . J evens a · __ e se o_? ees er. , ~ - ...__\ ,: 
zjjf.laèrli1l'9en ve_rtelde dat de kindertjes u1t_.de b 1 o e_m - • , -~::;,,,., '\ ·~1 1 '.l \ Water ·heeft.ook 

k o o ·i_· ·kwamen •••••. ".. ,· i;.~1(. ) '\ . de kracht om kindertjes 
Och, de ·11 schoolmee.ster11 is het niet alleen gew~est d1o' di't. ver- f { i , ' . \ [:," voort te brerg en,, Zo 

telde", want ook.de bekende ~le1n·du1mpje kwam ~mners uit· de. kool: /,y \ ..-.../\ ' /.;", '\\ kOmen in Noord~Gr·ónir9en 
"Klein duimpje uit de koolgek001en; "'·"·'·''·'·"!:' ,.":.?, ,i(,) 1,/\-~~,;{ \'\.'.' j""'''"''·Be·'k'leint]iill'acht~r'de 
~~ordt door de· moeder aangenomen11 • i\__ 'i ;- "'.'-. ~ .1 1 dHk vàndaan, dus uit" 

Naast dé bloemkool doet ook wel .de w i t t 0 of r o d e kool / .·/ ( ;·\~-::;;~(·'' · 
dienst als "kinderijesfabriek

11 
/ 1 Jj .. /~,.> 

Het· i~ ni.0t enkei de koolplant waar aan de kracht wordt toegekend (; / 

om dit· ~ondOr te verrichten, meer' bekend als zodan1g.:1s de . \·· . 
.. ". \ 

zee. In Oost-Friesland 

. zegt m~n dat de. kinde-

ren per koets van d8 

ciHk' wàrden go_hna ld. In 

b o_.0 1m in.hot algemeer.i. In Duitsland zegt men n SaChsen, wo _die 

Mädchen à.Üf den Bäumen wachsen11 • 'rn ·utrecht vertelt men dat de 

kin?.~r~jes .uit ~~. 1;Munnikenbáom11 kWïilmen, een oeroude lindeboom, 

dfe" e6ns b!j het Karthuizer ·klooster aan de Vecht gestaari "rrioet 

hebl?en. De HaarietTmers 'hie1den er Ook eèn kinderboom op na, nl. 

aan de voet van de Blinkert. In Gronirger Iatid -is ills. ·zodanig bo-. 
. ·."_ .. " ' . . 

kend oen boom .te .S"lochteren ·en do Zwolse r;aajebOrenen groeiden 

aan éen· dikke bÖbm te ~~!Jhe. 
In Arri'sterdam werd de vragende kinderen verteld vnn oen wonder !.tik 

oord over het IJ, de Vole"'41k cif Vcgelw.gk (denk aan de bekende 

voetbaiclUb van die haam 11 de Volew!1kers11 ). Dat VoleW!jk·was een 

moeras en in dat moeras stonden bomen. Daar hingen dé kindertjes 

aan ~n riEi pen ; 
·1'Pluk mijn, pluk mijn, 1k Zal alle dagen zoet Zfjl111 • 

Hiervan zijn oude 'prenten bewaard gebleven, o.a. een serie van 24 

prentjes met rljnpjes. Het dool van deze prei'ltjes eti r.ijmpjes was 

het ontstaan van het leven te verzinnebee ldon·. Het ~int mat eon 

huwelljk:. 
!!Jan. de Wasscher· di0 zcll trouwen 

Maar ik vrees l-.0t Zal hem'rouwen. 11 

Verderop volgt. dan: 

de .Beemster worden .. Zi:> 
per boo-bje uit het riet geha:ald. In !talie kc:men de. kinderen 

uit een rots in·eon meer. De z _wanen brengen,_daar do kleiri·

tjea aan land. Laf9s de Oostz!9e .z~jn de zwanen ook d8 kindertjoo-

brehgers. 

Naast de zwaan dçiet de o 6 i o v a a r · ocik dienst~ Oorspronke-

1!1k b~moeide de· eiber.zich ·d:iar niet·mee, ~ach de mens vond deze 

vogel scnu11baar geschikt cm do rol· van de zwaan over te nemen. 

De, ooicivO.cif-V~rer1rg· dateert van de l.Óatste 500 ·jaar. 

Ook de .ba k er.: is ncgal eens do babybrergster:, yqçral in 

Midden-:-Eur9pu. 

In Fr1eOJ.a'~.' waar we tenslotte· terecht komen,. is de 11 p o p p e -

$ t 1 e n n' 'te· Ber9um één van de· beruchte Plaatsen, waar kinder

tjes g_ekw~ekt'. worden.· Ook elders in Friesland was. het .sproo~je 
van kinderen _L1it dé· stenen veel verbreid. Dat deze· "poppest1ennen11 

vroeger ook betekenis gohad hebben voor de volwassenen en als eGn 

o.v~r~l!"Jfsel van een fantastisch b!i:Jeloof beschouwd moeten worden, 

Qlljkt wel uit het .feit, da·b Waliaj.:Dijkstra .neg ver:teldo dat kin

der loZe moeders ter bed~vaar:t. girgen naar Zulke 11 poppestie.nnen11 , 

denkende dan wel bevruc.h~ te' zullen worden~ 

\. 
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In !\les {l•.J.0) had men. een 11 blauwe·steen1.1 • In óû~t(!Ji~k nam een 
groep keistenen op 11Stania~-st.aten'' te Oenkerk een belargrljke 
plaats in. De kinderen te Rü"p6rkerk worden.geleverd door een_ 

groep stenen op Vt)versburg. 
Er z~n veel vermoedens over de oerbetekenis van deze stenen. Ik 
geloof dat ~e hier te doen· hebben met iets uit de heidense t~d, 
toen onder eikenbanen recht; gesFf'oken werd, en heilige stenen 
S(X'ns voorzien waren ·van runetekens, Misschien werd b!l deze stenen 

hulp gevraagd aan· de góden, .Het zou l1'l!J niet bevreemden da~ d~aran 
((~)>) da po13r1mstochten van Vrouwen 
;, ~;;i ,......___,.. naar de "pop'"""'St1,ennen'1 gemaakt 

/ ! .:,;,:.."'-/ . r-
werden en dat het hele verhaal van 
da npoppest1en 11 een veel diepere 

63. -
; In deze overgargst!id zljn 
~ De Kerk leerde dat alles 

de ver!--aaltjoo in de were.ld gekomen. 
wat met het sexuele leven· te maken had 

~zondig was·en een gevaar opleverde voor de reinheid. van de kin

~ deren. De ouders verzonnen toen iets an de kinderen te m1slei·· 
i den en hiervoor moesten de oode heiljge plaatsen, zoals offor-

l stenen on bomen, heil1ge VCEels en p1:-anten dienst doen. 

l Dat de· boem hierb.tJ de belargr!jkste plaa,ts i'nn.eemt., is duidel!lk, · 
~ wanneer we achter de boem de 1 e v e n s b o o m. zien, eens 
! vereerd als zinnebeeld van a 1 1 e 1 even. 
~ Jacob Grinm schreef daarover: 

i 11b!J het geruisch, onder de schaduw van oeroude boss.chen, is de 
~ziel der menschen vervuld van de nai:>Uheid der godai. De jaar
~ l!Jksche her levirgen van de baan ;met 'de eeuwige kri.rg loop van 

\ ~:-~J 1 
/ ')t' t' l 
j /~ l~r;, 
I ' l / 

!,..~' !..~=~· 

ondergrond heeft, dan men opper

vlakkig géneigd is te geloven. · ~ ontwaken, bloeien, rljpen, vrui::htdr;:tgen en scf-itjnbaren winter-

1 dQod wordt tot een zinnebeeld van i3Qn jaar, van ee~ leven. 11 

i Zo wordt een ou~ volksgeloof, geá'urendé vele eeuwen bewaard 
In de Friese_wouden neemt de , 
,t, u r ·f s c h i p p e r vaak ·d~ 

jorge spruit mee, Geen wonder, want de turfschipper ·was daar. de ~ door toedoen van de: Christel!Jke godsdienst, in de t_03enwoordige 

man die geregeld contact met de buitenwereld onderhield. In.an.:... ~ t~ gebruikt om de kinderen urn de tuin te leiden. Hoe larg naj?: 
dere dorpen kant het kind uit een h 0 l 1 0 b 0 0 m. In ~ De i:eedag03ie van het heden sti:iat een andere opvoedirg voor. 

Gaasterland 1s de R o o. d_ e ·K l 1 f de schepper van nieuw-· -~ Een op1oedirg aangeFSst aan vertroowen en realiteit. Zal de 
leve~ in lJ lst komen de kleintjes uit het R !1 5 t 0 r b 0 5 • . ·~ t1uchterheid van het heden afrekenei1 met· deze, aan het heidendan 

In Stavoren worden de jonge Friezen en Friezinnetjes met een -~ ontleende, verhaaltjes en zullen we daardoor een stukje volks-

g '1 azen b. oot j e van de Ro~de Klif geha.ald, geroeid ~cultuur moeten missen? 

·met. riemen vai:i 11 Dimter koek011
• In Buitenpost i~. ,een:!i·)· · ~ Het woord is aat1, de vaders en moeders wanneer z!J hun kinderen 

h~vel b!1 11Vcgelsaru.-state11 
\' j i 1 

_ ... ".' ~ :,,~ zullen mooten antwoorden op de vraag: 11 ·Waar kanen de kinder-

oordderl:eby 1s. 1 \\P-~i~\\":J\ 1 1· \\~,~ i/f.·l ~~j Vanachter de d:gkf Uitde.Hoendeq:ut? Uitdehol.1$boom? 
te ,Veenklooster .met herkomst- ,

1
\\ 1t ,: \, .

1
, 1 , .'Jg, "' "), J 'i/'11/ j' '",'~;I tjoo vandaan". " , 

' ·,':v1 ~,~ ~h~k-'·~- ,,'cl, Il: '(1 Uit het riet? .. Uit de 11 popp>st1en ... "? Uit de rode kool of ••• 
Hoe z~n al .. deze •Frookjes in \,\\ 'L~ 

~~::~:~~~:~~:~:~;:~~~•U '' \\~·\' :~\ \I j/:~:i~ ' ~,11 ,\~Ji/.''/Î!i}JJI_'. ~an de mooder •••• ? Vlet 0:::0~::0::::~: ~:.:~ze genoOJ 

werden ? ~arga~nde de ·bede-- \1\\ W r · 
vaart naar de 11 poppest1en11 is, .. dit ., i ~~~~1,:." ,.f ;__-~ __ -_ EEN W 0 0 R D 0 V ER D E G E N E A ·L 0 G I E I N 

heel goed mOJeliJk. Betr. de ver- :. \ l .LI> Il 1 .-· ~ -·· • _ l 3 9 8 .! 
haaltjes ze:lf heb ik een µnd,0re ~-.:..- "'"-.::.· . ·-·- --~ _.-:;:-:. - .. In het jaar 1898 schreef d~ Dt.rit~.e biolocg Dr. 0,Lenz : 

menirg, ondanks dat vel~n ,ju'i.st hier 

een stukje vol~scultuur uit de he~dense t!)d in zien .. 
Ik kan d

0

it .mo.ei.ltjk 9.~ioven, want juist in do heidense t!)d was 

het komen der kindert.j<:'ls geen raadsel. Zwangerschap en bevalling 
waren iets gewoons, dat men zeker niet voor de kindere>n .u_it het 
eig.en gezin verborg, We zien dit vandaag neg b.l:J de natuur-volke

ren en in mindere mate op het platteland, waar de jeugd ook veel 

vertrouwe4Jker tegenover de komst van het nieuwe leven staat dan 

bv. de stadsjeugd. Het is eenvoud1g ondenkbaar, dat in die '!Ude 
ttJden de kinderen me·~ een kluit.Je in het riet .werden gestuurd. 

' . 

Deze sprookjesVerh3len. starrmen uit de t!jd dat Europa reeds ge
kerstend was 1 '·doch het volk n~~l"'herinnerirgen bewaarde aan de 

vroegere godsdienst. W!j moeten ·ons ook niet VoorStellen dat in 
een paar járen t:!jd onze voorouders van heiden ohristen werden·. 
D.it is een proces van tietit'allen.jaren geweest, waarb!) alechts 

langzaam het Christendom terrein won, ja Zelfs op vele p,int·en .1 

een ccmpromis met het ·heidendom moest ~luiten. · 

Zo veelvuldi~f z.!Jn de band~n, die.'··,genealçgio aan het·grootste 

doel van alle gescr1edkundige en nëi't.:Uurwet'ensChappeltJke gebieden 
vastknopen, dat men de'Y~rwachtin..j.mag uits~reken, dat Zfl zich 
in de naaste toekanst buitergewoon zal ontwikkelen en uitbreiden. 

In de zin van een hulpwetenschap beschouwd, zai zJj nal,lwelijks 
ak; een aanf-argsel van de politieke. of socialo geschiedenis 

gedacht kunnen worderij zlj zal eerder meer en meer door d4i 
takken van wetenschap tot zich getrokken moeten worden 1 dio in 

het b<:grip b.iolOJie zich tot een zekere eenheid schij1en te vor
men. Wie de gang van de moderne wetenschap onbevargen nagaat, 

zal erkennen, dat de talrJjke belargen van en de rf!ke midd.~len 

aan alle ."lBtuurwe.ts.nschapp0.lyke leergebieden besteed, vroeg er 
of later ook de geriealCÇJie te goede kaneh. Het materi'.":.a.l, dat 
deze wetenschap te bewerken heeft, is verbazend l..litgebreid en 

welke massa· ·vBn waarnemingen uit de .verzam0lde schatten wan . 
genealcgische oyerleveringen zal z.!jn te winnen, kari··~e:n .t'~·ns 
eerst vermoeden. 
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.Ook w€rd in c1i t afschrift het huwelijk 
van Pieter Pieters en Ydt Heerkes gevon-. 
den, nl. op 18, 5 .1684 te ·Welsryp. 

Zonder deze gegevens zou :h~t cind:erzoek 
geen_ eµkel resultaat meer ge)'l.àd hebben, 
daar .. de mogelijkheicl bes-bond,· dàt de nàam 
van moede.rs!(,ijd.e kwm•:,. zond.er te weten· dàt 
dit niet het g~v11l k .o n. zijn, ·· · · 

·,dochter van Cornelis M:i..nx. 
lwe gaan,na deze korte uiteenzet'ting over 
lhet onderzoek, clat met elkaar ongeveer 

lvi_er. weken_. he_e_ft. g<3duurd_~· _ir,. h~t volg·end~ 
nummer over tot .het publiceren van de 

Î stamboom Nijclam _ - .Welsrijp-:Ilronrijp • - . 

1ooooooooooo'oooooodoooooooooooooooooooooo 

DE •. MIEDEMA-ZYSLING •s 

ÖNS EEN·'LESJE ! 

G A V EN 

l Hooiolva~rtsdag he~ft de 'M.~.~dGma.~ysl1ng-St1f-lirg de fam.i.liedag 

~ gehouden" Wfl kunnen niet ander,~ .. dan grote bewonderir:g hebben 

~ voor he_t organ1sat10talont dat in deze stichtirg schuilt, Men 
Tenslotte werd woor ver.der gezocht in - · · 
Franekerad.e.el" l11J~1i,c1dels waS dus recl1.t.er~ ~ .slaaQde er' niet" a.lle~n 1n een 'fa~\i11e-f1lm to vertonen en toe~. 
lijk gezocht yanaf 1770 tot 'ong. l700 in ! spraken .'lan famili~·leden op g~amophoon-platen vast te lemen 

· · ~voor de familie in Canada, mi.ar_ o"Ók' c.m de.'gëlliidi:ïw::inen naar 
deze gem.fJente E:Jl'l cle s.tad Fräneker ,met een ~ 

. , . · • =-~ Womnéls te laten kc.men, zoc!a't n;cg t'l:)dens de fami lied;:in ,· ,s avorids 
omvaµgrijk rechterlijk 'lrchief. Toch gàf ~ 
dl't. l t t . d l l tkn . _' . 't ~voor de rad.ic door de N.C.R.V. een_roportage w_erdgegeven waarb.ij . aa s e on erc;oe < .c e on qping. Ui ; . · . . . . . . • 

t bl 
-
1 

· l l t . t , ·t . . ·· · ~het Miedema-lied door de aether klonk, uitgezonden door Hilversum 
ee11.·,aC e ee;.:: 11 • c a Pie er Ple er.s Sr.~ · '·· . · 

b h d G 1 ;., .p. t . l t . ~en de wereldomroep. Wlj zullen heel wa_t in het werk moaten s_ t0_llen 

P
881_1 ro

1
ert a '-er ~x tie ers,kcoopmU.fnt 8 ~crnbtjdeNtjdamstra.-d8g i954d6M1edoola..zys·lirg'steovertreffen 

e111s, a er \vonencLe e Fra:i::e er. J.. een~ · · · . ,· · 
andere acte bleek: ëtat dez·e "Ger lof 'Piet er'S ~De familiedag 1~ord gehouden in de feestel~k versierde .zaal yan: 

nog .e~!l b_ro·.er 11ad_:?" nl_. •. "Alb·8.rt._ P.ieters_.. . ~ 11Gerbe.ns11 te Wemmels ·en virg aan.om half dri.e, Na do OP3nirg. 
Radïnii:i' sc'i1:0o'lh1e"ö' st·er· te Pe'±ns·~·;'.":D'è . V"'ö'Ö'T- ·~··W~~d- a~t~ -v11aagg.eaprek',gehoud,~ over. Jo •V.6t:i$niging,.en hot familie.

nainen Gerl·o f e11 Albert Piè.ters· gaven een ~ blï:içl dËtt eens ·ih • · · i • • hGt! k~artaal Versch!Jnt. D.aarna girg het · 
aänvJijzing, Want in. d~ g·èneal.ogie N)jdam, ~mGt auto's on autobussen naar \',11nsum cm de welbekende fabriek · 

ge"n. 3·, 11r. ·21 \Tina.e1i · vre Pieter Alberts ~van Miedema te be:;;:ichtigen, Terug moest men ovèr l<ubaard om een 

Nijdam als· zoon van Albert Outgers en Ar1- ~zieke zuster iets, te laten .Zien van de Mied~ma-dag. oa·arna ·ver--

tje vriller11S l\ïjjclai.no Deze .Pieter Alberts ~enig_de~ allen Zic~.weer'in de zaal om'.te luisteren·naa~· de radio-

vvas tïrveemaal geb.11vvd e:D. ï~oonde te Aegum" ~ report'l.9°· ·vervolgens werden de tOespf.akeri.gèhouden voor Canada 

Ehige gevo11d.en acte11 had.den ·betr.@lck:ing. óp ~en daarna v~_rtOonde de heer L,MiOOema de film.s mfft portrettén 

deze Pieter Alberts te AGgUJTI, docl'l e811 ~ophetw1ttedoek.Velefamilieledenzagen·z1éh?:elf, ÓJdars"èri 

( 

klein dorpje als Aegum bleek bij een nauw- j~grootouders verech~nen, 
keuriger· onderzoek: tvvee Pieter Alb.etts.en ~!\an het slot vaH de avond werd .. een leiiiig 9ehouden Over hel leven \ 

te kunnen bova tten en de gemelde il'l ,_de j van Sybren Kl.ates Miedema.. _ . 

StaDlbOQffi VfaS dCOlS C18 :jïliSte .el1 de,el.S .de !Üt~ VOQ~z_ittor ~,.löot daarop'i·~.e v0rgaderi~;:een woord·van dank 

·vei-keerde~ zoals oolc vveer toevallig" bl.eek ~ br~1l3endo aan ~,1len die _óati ,de welgeslaagde dag hadden mee.gewerkt. 

uit een andere acte, clie ik over de ware ;_'_ ooooocioOopoooooooooco·aoo 
Pieter Alberts ïlijd.am mocht vinden" Pieter j . 
Albert$" Nijclwn woorni'e kort te Aegum en rn()OC>O_oooopoooooooobOC>OOOOOOO.O()OOdbOdooooo 
daarr'1a; te Tert10rne, · va,nwaar hij spoorloos 18 . . . if E i N s · · g 
verdween, vèrmo·odelijk naar Welsryp" !8 .. . 8 
Dat we nu Yv e 1 de juiste persoon heb- rn UURWERKEN - GOUD EN ZILVER - OPTIEK 8 
ben, blijkt uit cle vo0n1am•en, want een j8voorstreek 45 - ·:rel. 4381 -- Leeuwarden 8 
broer van piet er Alberts heette Gerlof. ~8 8 
Alberts. Hierdoor io het ook verklaar- ~8 VERLEENT AAN .•DE LED:~N VAN ~TIJDlll\ISTRA 8 
baar dat de faniilie -te Welsrijp en Lutke- j8 BIJ AANKOOI'· EN REPAH.ATIES 8 
lollum relaties onclerhield met de N\jdam 's !8 10 /~ K o R T r N G • 8 
11i t O.e IvlidlWJ.1er-Gt[:,ag· en uit beide 'fami·~ ~ g · . . · , . . . . g 
lies huvvelijlcen \Verd.on aangegaan. met, een ~ 0000000000000000.0000000000000.oo._9000000000 
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gDE NALA'.1'1:NSCHAP VAN BOTE IDZES NIJDAlli.8 
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vervolg van pa!g~. 41 · 

Den 20 July 1715 is volgens assignatie van Pijter Abes ondei· gtie ende actif:l van 
quarand van de 11aatshr. JorTitsma ontv. uit de coopschat van het Landt cle somma 
150 t 10 s .y.Tijgel t sijn dese dTie oblg, door Nots, Bonnema in de boedel vertoont 
de alhie;r aa1+gegeven ende beschreven dogh weder bij hem na sigh genomen orame in 
de raparti<;l .van Pijter Abes boedel gebruijckt te worden, 

Nr. 26. Een hancltschrift in datis de 7 October 1704, en 19 Meij 1711 ten laste van 
Tjerck Jefa;es teT somma van twee hondert car. guldens capitael met de 
iritTes van iieij 1716 à vierdehalff pT. cento dus capitael f. 200, in te 
rèste 2 - 10. 

Nr. 27. Ê·en handtscluift in datis de 7 October 1704 ten laste van Jetze Hiddes 
ter sonuna vnn drie hondert car, gls. capi t. á vier per cento dus oapt. 
f.300• intr. vanaf Oct. 1704 tot 9 Sept. 1718 54. 

Nr, .. 28, Een item op Douwe Jllartens in dato 8 febr. 1710 ter soa van vijftigh car. 
gls, Cnpit. clus f,50.- intres van July 1717. 

Nr, · 29. ·Een item op Secr, Abrahamy in dato den 2 Octobr. 1696 ten soma van twin"' 
tigh ggl. capt. clus aan car, gls, f,28.,-

Nr, 30. Een handtschrift op Wynolt Langtes in dato den 1 Juny 1716 ter soa van 
drie hondert vijftien car. gls. capit. f.315.- dus intr. van voors, dato 
á Vij.ff percento. 

Nr. 31. Een handtsch1°ift in dato den 4 Febr, 1711 bij Rienck Rienx gepasseert ter 
···•' aoa"v;aruo"!'@eTtien• honil:e;i;t'n'@gen 'G'B11'. g'.L:s•. negen stV'l:',,, waaTop velg13ns a.nno;· 

tatie resteert een duysènt sestigh gl en vijff stvr, dus ......•. 
Nr. 32·~ Een hypotheecc1br. van Isersz, op Beernt Wybes van Gorredijk in dato den 

1 April 1710 legg. ten profijte van Jan Jochems Smiél ende daarop beçomen 
cessie van deselve in dato den 28 April 1710 ter soma van 202 gl, welke 
op termijnen moet warde· voldaan sijnde daaromme op rekeninge vol1cl·ens anno-
tatie op voorscheiden tijden ontvangen 115 gl. · 

Nr. 33. Een reversaal op wijl. Lieuwe Ynses cum uxore in dató den fie hey 1691 leg-
. gèi1de ten profijte van Doytse Jans en Antie Nannes encJ.e daarop bekomen 
oessie van deselve in dato den 25 ste Meij 1692 op Willem Boll·eman en. nader 
cessie van cleselve op Bote Idzes in dato de 3e July 1697 ter sonuna van 
een hondert vijftigh ggl, met de in tres van Meij 1700 á viJf per C to ond.er 
deductie van ses en Beventigh gl op den 12 Oot. 1710 door de Secris: · 
Idzardi insg, betaelt, volgens annotatie daarop ste.nde. 

Nr. 34; Een 'qtie van dato den 1 Januar 1716 bij Sibbeltie Botes cum marito gebr. 
gepasseert ment erende een somma van ellif hondert car,. gls. sîjnde hij pro
visie in ve1·anderinge van haar moederlijcke goederen ontvangen op lilay .1715° 

ooooobOoOOoooooooooooooooooooöoooooooooooOoOooöoooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
KORTE VRAGEN EN MEDEDELINGEN. 

VACANTIEUJTIHSSELll-K>. 

D0 belan:jstell1tij hiervoor is uitermate gerirg. Slechts één 
familielid liet van zich horen (zie hiervoor N.T. nr. 5). 
Familieleden die hieraan wi.llen meedoen, dienen zich thans ten 

spoedigste op te geven blJ de redactie, daar over enige weken 
de vacantiet:!jd ~s aargebr.oken. Maak gebruik van d~e unieke 

gel~enbeid,. die U via de verenigif'B geboden wordt. 

DE DOCLMENTA TIE. 

Dok antrent de documenta~;o is er gebrek aan ·medewerkirg. Wie 

helpt. hier mee do familieberichten en artikelen-uit te knippen? 

U steunt hiermede een .mooi werk in onze verenig.ing. 

000000000000000000. 
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\/L\1\1 ONZE'. VOOROUDl~l~S 
Zouden Wlj het geestel!Jk leven van onze vOoroude.rs·overzichlelyk _ 8.fl dit eerste art.ikel over ho·~. geestel;lk -leven .van onze vo.orou-· 
willen behandelen, dan dienden wy aan te vangen in een·t!jd,. waar-1 ·ders gaan we.terug tot de aanvarg-van de late middeleeuwen 

in de mens nq;i een primitief wez,en_ was en 'de eerste levenstekenen~ 1000-1300_ en v.inden we uit deie tljd bèwaard 11 de Vfjft_1en tekenen 

schreef in de berg holen _y"an de Pyreneën of elders op aarde de· :;: van de. oordeelsdag11 (AsecJabuoh van W1ard~ · blZ. 273, Frie~che 
spore'n naliet Van· deze, ~og slechts vage oritwikkelirg. Het is Spra~kle'er v~n J_hr.Mr~de :-laan Hettema, blz. 154) Öok elders werd 
on~ogel:i:jk in chrono!~ ische volg:orde het. gOOstel!Jk leven.- te over cleze tekst_ g osch_reven. 

SchetSen, ~ar m~n .dan even guod eeri boek.over de. cultuurgeschie~ De·.taa~- 1-is au·d;_fries, zodat, naast het godsdi€flstig karal~ter, 
deniS ·of 'de· kèrkg-eschiedenis kan schr!Jven, '~- deze 11Vljft·j,eri tekenenu ook van taa lkU~dig belang zi:)n en wel 

si::eciaal voor die lezers en lezer~sseri die een vergeltjkirg willen 
\·-!at we; hier kunnen l;iehandelen z!jn slEichts losse fragmenter1 om- . 

mak in' tussen het <'.'.qd--fries~ erg els en neder lands • 
. t,rent het godsdienstig leven van ons.voor.geslacht· in de· m~ei.St 

Verschill<ilnde- dBccenia. 

De heidense voorv_ader geloofde anders dan de Ch(.isten 1 doch do 

eers-Ce Christene~ gelo_ofden nie:t. het zelfde <ils de ~atere Pr9"te-·· 

Door deze 11V:ijftien tokenen11 kr-!:tJt men niet.alleen een inzicht 

omtrent het geloof van onze ejgen voorouders uit 1000-1200, doch 

teve_ns ee.1 tndruk va11 de taal die z.lj gesproken hebben. ( 

. stantse of K~tholieke Chris\onen, Het is_ hier niet de plaats te 

discusiërerl ove,r hot geloof en de godsdienst zelf; W!J- doen dit 
dan ook met inachtnemirg Van een ncutraal'st;;ndp.int. 

Wjj gev~ hi0r in extenso h:,:~ oud-fries met daarnaast de Neder-

' J landse vertaling 

Th1t send tha fittine tekne 1 ther er dornesdi koma: ski Jun, ther 

sancte Jeronimus fand eskriuin an thera Jothana -bokon. 

Thes erosta ~dis, sa st1gati,_ alle wei1r r~~w~rt:i.ch _fothma boua 
alle bergon and:ptondath to likere'Wis and thiu rrure, ther Pon 

stene ewrocht is, 

Thes otheri<i dis, sawerthat se lik there selva skipnese, ther 

bifara weron. 

Thes thredda dis, fallath se alaa side, thet se nen blsia ne mi. 

Thes fiarda dis, sa Somniat se alle fiskar, ther send ·an th::i. 

wetirion tó semine, and hropat~ al to Godi, and tha stifne net 

nen rranniska buta God a lena. 

Thas· ftfta dis, burnath alle wetir, fan asta there wralde to 

westa there wralde, 

TheS sexta dis, sa send alle bamar and alle gerse mith ena blo-· 

diga dawe b1fargen. 

Thes siugunda dis, sa fallath alle tha timber, fan asta ther0 
wralde to westa thora wralde, and W!3rthat algadur to breken. 

Dit _z;tn do vljft.~en teke~en: die b!J de d_ag des Oordeels zullen 

~-~',,_-_ ~=jo::n ~io de heilige· Jerènimus b(;)schrevein vond in de boeken 

1,s Er;,rston __ daags st-!}3t: i:l'l het watef; .v~ertig vadem boven älle 

be~en en_ net stant g811:jk eeri muur, die van steen is gemaakt. 

1s AndGren daags wordt het gelijk aan dezelfde "voestand, zoaln 
hèt. tevoron was. 

's Derden daags valt het zo laag, dat geen OC'.8 het kan zien. 

1s Vierden daags verzamelen zich alle vissen, die in de wateren 

Zfin en roepen allen tot God en run lot weet geen mens dan God 
alleen. 

1s VtJfden daags branden·allo water?n van het Oosten der wereld 

tot hot Westen der wereld. 

1s Zesden daags z!jn alle bomen en alle grassen door een bloedige 

dauw bevarg en • 

1s Zevenden daags vallen allo gc,>tirrmerten 1 van het Oosten van de 

wereld tot het Westen der wereld en worden allegaar verbr!jzeld. 

Thes achtunda dis, sa falt thi sten withlr thene ste~, and to- 's Achtsten daags valt steen tegen steen en worden gezamenl!Jk 

brekth al semin, and tha berga werthat __ eifnad. ~ gebroken en de bergen worden vereffend, 

Thes niugunda dis, sa werth alsa grat irthbiuirge, sa ·ther fon 1s Negenden daags kom~ er· zo 1n grote aardbeviiu als· er van het 

onbiienne there wra lde er non saden nas. 

Thes tianda· dis, werth thiu wrald emenad an there selua 
ther se waS, er se use drochten·eskepen hede, 

' 
skipnese,f 1s Tienden _da~s _wordt d,e wereld in dezelfde toestand teruggebracht, 

als z!j was vóór onze Heer .. haar had gesel-apen, 

Thes andlofta dis, sa gunch thi rranniskwa with the1~e otherne and 1s Elfden daago stu1i-de ene mens te]en de ardere 'eti· kar'l geen 

ne mi nen mon otheron ondwardta fon there nede and fon tha man de a~der beantwootden w99ens nood en de ai-gst 1 want dan 
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arigosta: hwande thenno- is iahwelik mon thes sinnas birauad. is ieder man van Z:ifl zinnen beroofd. 

Thes twilifta dis 1 sa werth egadurad alle thet benete eft~ thàr~ Is Twaalfden daags w~rdt al he·t gebeente d.er wereld op ·éne piaats 
wralde anna ene stidi. lverzameld. 

Thes thredd1ndii. ··dis:, sa fil llath a lle·-·ih8 -~tef.a fon ti;ia himule~ · . t 1 ~, Üertionden daa'3S·: Va lle ·é. l ie st0r~en- van 'de heme'l .. 

Thes fiuwerl;in~a .d1~, sa S:~eruath.-alle.tha. l~oete and sklilun 
therefter upstonda mith othera claton. 

~ ·1s Veertienden".da_ags ·.~-teryerl. ?_lle _liede~~ _die daar'l?: zui:_len op
~ staan met andere k lc;iren . 

Thes fift1tida dis, sa. burrit -n lle-th1U wrri ld, f on astfl, there . 1s \i~fti'endeti · dD.ëf!S vorbrand.t he.el d~ Wereld/ Va:h 11St. Oosten tot 
wra lde to west.a ther·e ·wraldo, al to there hi lle po'rta •. · ! h~~.- Westen: d~ wereld, -tot aan ·dS· poorten der' hEil-": 

T erefter werth danesdi, Sa cumth USij. Hera mith alle ·sinçi. Arg lon f.Daarna wordt hot Oord~elsdag , Dan komt. otJZe Heer met. al. Zijn erge
and m1th alle sine he lig on. Sa beuath alle thiu wrald, a:lea .thet- ~''le'.n··on m.e-1'.· a+_z!jn he_; lig en. Da~ beeft g·~h~·~l. de .we~eld,\ ge_lljk, . 
espene laf1 al~a se hini siath tnith thn criose, and"mith tl\3 J het;'. loof' der ~~pen, ~ai1nee~·z:tJ Hem zien_m.~.·.~~t .krui~_ en·mot d.~ .. 
spir1, and mith tha i1eg'lo~i und mith there thornena 'c'~ona, and j spe'er en met d~ nagelen en. met _de doornenkroon en met de v:tlf "".?[1-
mith tra fif wndon, ther hi tin thi. crîose tholûde f.dr-i us and j :deh.~ 'die H:lj a~~, het kruis. du ~qde v~or -ons en yoc;ir ~-Óheel het 

for1 a_l.manseslik slachte. i me~elljke geslacht .. 
: ·' 'i·: 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooOciooooooooooooodóoooooooooOooooócioooooooooooooooooooooooooöooooboOoooooooooOOoooooooooooooooooo 

FAMILIEBE11ICHTI~N. 

·-----~.i:.-.-. ...::...-" _,"__..;,;..___ ________ , 
r~- grote vreut::de· gevèn wij u kennis 

1
van de geboorte van onze zoon 

S I E z .. E. 

W.Nijdam 
M •. c. !!ijclam-R?-dstok 

Utrecht, 15 Mei 1953 
Gildstraat 84. 

Met blijdschap 
geboorte .van ' . ' . . 

[(even wij U .kennis van de 
onze zoon. 

FRITS 

H.Nijdam 
ivc,n. Nijdam-Nijhol t 

Leeuwarden,'·'s Juni 1953 
Robert Ko chstraät 21. 

~ 00,09. De verenigirg van Schotland met. Erge land kom!; tot stand. 
~Ol.Q9, Katel v.an Zweden trekt, over de Oder; naai" 'Saks,en..i Scherp 
E 
= protest van de Duit.sà·Kei.zer, doch;Karel rukt steeds.verder 

. J' in Dui:bsland op. 

124.09. Geheel· Saksen door- Kar.el XII verovert-. Te All~stadt sluit 
: ·~ !(on111J AugustUs: de- wai:ensti lstand en· doet àfstand van de 

·~ . troon·~ 

~ 29.10~ De Russen ~n_ de ju~St o.verw_onnen_ Saksers. <XJl~in,:Je_leri_ het 
- 'Zweedse 'lefler V~rîCienM;}~hd~rfe1df··;;··versiääri F?·t'b1J .. ,".: 

Kalisch,. r'· .· 

. 17.0 7 

~·13,03. Konit'9 ~_odewljk XI'i tEr~eilt de ca"pil!la~i~ van de ,Fran~ t~~e-M· 
" pen-in 9~heei_Italië._ · · 

~-:_. 2. 5 ,04. Het P~~tÛg.es~~rge-15~-Neder landse iegér 1~ "SP1nje door 
g.ueY.11i~~ ove~va11e_ii-b1j Almanza en ver~lag~~ l(oni;,g 

· Augustu~ ~o;dt 'gedw·ong.~n· .an c!e nieuwe' Pc;i'ol.S~ Konirg 

Stanislaus '9è l~ik te' w~nsen. Karel XÏr .·is' nq:J 'steOC!s met 

ztjn leger in Saksen, zonder dat.de Keizer 1a+.s oqderneemt. 

· ~01.07. Prins Eug,~n.. rukt, na Italië bez~. t~ hebben, ·met 31,000 
~ man oP na~~-.~.ice ~'an· Ove~schr~clt de 9ren:5 van Frankr!jk. 

~22.08. Pr1!1S Eu9en d,aor;. :1en ntèuw ~rans le9~r:- 9edworgen, de ter;-4;1-· 
__________ ..,... __ _, ~ toch!; te aanvaarden. . . - ' ' ·' 

o; " .. _ .· i. ' .· , . . . ' . 'I" . 
·~03.1~. Syb:e Jimtnea ~it Lioessens bJiten Leeuwar~en geworgd ".lan de 

), 7"0 6 .. - staak. 1-1:!:1 had z!Jri verlOofde de keel,!;1.fgosnetjen·. 
··~ao 00 Heel. India onder de Mnl'Vloien-heerêc:hap·P!··.1i van"Aurem:z;~t-. 26.05. Na b.ti Ramilles:.dr:> _Fr~n~en ee.n 2ware,n~der:la:ag tt:?.h~bben·.: ~ • ' . i? O 

8 
,, · ~ · ·~ '' 

bezorgd necrn~- Chur9hil l .geheel BraJJ.itnt;,._ ,Ylaander$t1, " , ~ ···----·--- .. _",_ .---'----;- -·-··'~- ·-.-.--.('--'_, ,.-. -·- ---····-.L ---· -· .. ,,,1.;.<=-----··· 

U l T D E . P E R S · 1 M D E .. 1.8 e, E E .UW, • 

~negouwen on bovendiun neg BruoSel-Jn·. 100.01, l<on1113 Karel·XII trekt met' ztJn .leger door· Polein-naar-·,Gr.odno, 
25 .OG .. Madrid door de [Jortugozen en Hol !anders bezet. Overa 1 wordt hlj bestookt door Poolse i:ertisanen. 

07 .09. Het Franse le;ier, 80.üOO man ster~, in de PO-v,làkte door ~06.02. Russen ontruimen Grodno. 

een Du.its leger van 37 ~000 :mam- overyal.len .~ uit ;elkaar i.:.01.06. Karel XII van Zweden trekt over .de Beriz,i~ ~,centrum van 
geslager:i. De ,beve,lhe~ber..Maarschalk dE! Masi.n gE!vangen Rusland"binnen. 

genomen•. Slechts 16 .qoo Fr;-ansen ont_kOIJlen aan cl.e, dçiod of !n6 ,07. De Fransen ·~r~veren geheel ·Y laa~c.ieren, , 
de krttl:9]evarg.enschap. Dit. was de grootsi;.e, o_verwinnirg ~ 11.07. Fransen b!] ó.idenaarden ver~lugen. · 

die de !jZervreter_Prins f;ugeri OQ.it behaalc.1.o.. ~ 0000000000000000000 
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ZO IS WEST-FRIESLAND ·do~r Andries N.!Jdam. { s lot' ) 

ver"vo Jg: va~ -pag • 59. 

Het· oude stadhuis met zl:jn traF9evels is ook de mooite waard, 
vooral de raadzaal met haar Lodew!Jk XVI st!Jl. Boven·de schoor
steen in gebeeldhouwde J1j$t,.hargt het schilder!J 11de _slag· op de 
Zuidorzeen. ·; 

: ·waardigheden, voorname~k wel het kasteel Radboud. 
~ Medemblik grenst aah de ~Jief'irgermeer, het nieuwe· land" met de 
~ uitgestrekte landèr:!:jen on ·grote boerder.!jen, Deze boerder.Jjen 
~werken all'on gemechaniseerd. De-dorpen z.!ji:- Middenmeer, 610ot
~- dorp en VJ ierirg erwerf. 

Hoorn heeft echter niet alleen oude h.iizen en straten men heeft_~ Dit is dus een ruwe schets van West-Friesland en. als me,n houdt 
er ook 9·rote moderne wiiikelpaii_den en. kan. de stad m~ .~tin \:s.ooo ·' 1· ~an· stedenschoon. of zeilen óp het IJ~elmeè~; dan is eeti ·bezoek 

inwoners en de orrgevirg van West-Fries.land met- ztyl vel~ dorpen i aan Hoorn en ·crrgév1rg wel aan .te bevelen. ï'·: 

alles brel'Ben. als een grote stad. ~ _ oooooooooqooooooooooooooooaqooo.000000.ooooooooooooooOooóoooOoooo 

Ook. heeft men hier vele onderw~sinriohti11Jen, 'land• en tuinb<iuw- i ODOODOOOOODOOOODODODOODOOOOOOOOOOOOdDOOOOOOODODOOODOODOODDDOOO~ 
scholen als .ook een R~kslandbouwproefotation. :_~, ~ 0 N T S T A A N E N B E T E K E N I S V A N 
De tweede stad van i~est-Friesland is Enkl-uizen met z!jn· oude ~ 8 
straatjes en oude g·evels en de bekende or0mnedar1s -aan de haven- ~ O N z E V O O R - E N G E S L A C H T S N A M E N ~ 
karit. Hier heeft.men tevens het Zuiderzeemuseum, ~ III 

De derde stad is MedO'l1bl1k, do kleinste, maar oo.k mot beziens- ; OOOOOOOOOOOODOODDDOOOODDOOOOOOOOOOOODODOOOOOOODDOOOOOODDDDDOO 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

De eerste nam~n :l.n, Ned~r:-_lan~ waren alg etlleen \"Jest~errra~_ns, ook 
wel Irgaeoons gen.qand, Deze oude taal (voorloper van het oud
Erg~is- en oud-Frie~)· verdween. en d~arvoor kwam h,et .oud-Fries 

in de plaats .in het gr.oc:tste .deel van Nederland. It:i het Oosten. 

en Zuiden kwam echter het oud-·neder-Saksisch en oud-neder~ran-

kisch. Uit ·de eerste taal kwam het tegenwoordige Fries ~aart_ 

en uit de @ats~enoemde t':'llen on~wi.kkelc!e zich ~t -~E$.f)_nwo~r
digo· N~tje~l~nd~~ Op d_~ oud~f,~ Nede~·l~ndse namen (1è:Of~

0

·~~'~i,·;o...F~1.8~ 
zeer veel invloed gehad. Eon du_idelijke scheidirg. ~uss~n __ Fr~ese 

en Nederlandse namen is niet te trekken,- daar de overgarg van 
hot ene in het andere geleiçlelljk plaats vond, zoals ·we thans 

nOJ de· divor'se verwante dialecten hebb"en, die het- trekketi-'van 

zuivere taalgrenzen in en buiten Nederland ormcgel!!k mnken. 

Overigens i:tJn dè ·filol03en "(taalkundigên) het er nf.B. stéeds niet 
over eensi. hoe C?Je··~aal er· Frecies uitgez·ien heeft,,·d1e hier cm

streeks het; begin van· onze jaártellitxJ werd gesproken. 

2. DE .. LATIJNSE EN GRIEKSE. NAMEN • 

Do hei 11.gennamer'l Z:ij1 hier -door de Ká'tho·iteke Kerk gebracht"· 

Ofschoon reeds in 400·door ChrysostomoS ·:1n Constantinopel be

·~ocgd werd, :dat dirkindét'en-de-namen van de heiligen moe S - · 

t·e n dragen cm zelf de zaligheid te kunnen beërven, 1nplaats 

van dei oUde ·tthetdenseU namen, he"eft de- bevolkin g in de lage. 

landen over het algemeen en in FrieSland in hat bijzonder ·aeze 

uithoemse heiligen-namen resoluut afgewezen~ Zelfs vandaag no_j 

z-!:jn er in Friesland vele !<atholioken di0 wo1geren an hun kinde

ren .heilig..~nnamen te ,geven e_n geen a_fstand. wensen te doen van 

de Friese· namen. 

Pas cxnstreeks 1300 beginnen monniken hier de· helligennamen aan· 

te nemen, Het duurde echter 200·jéar, dus peis in 1500, t·aen het 
gebruik van heiligennamen ook ingarg vond btl het volk. ·Het 

bleef echt.er hoofdzakol!Jk ·nc~J btJ de vererirg van Maria en de 

twaalf apostelen. 

~ . (-

~ )n de an~e:re Nederlatldon v_1as hot gobru.ik ~er~er irgeburgerd. 
~ Hoewel het ook daar tot 1400 duurde eer do gewone man zlJt:l kind 

een heiligennaam gaf. In .d~ t.!;jd van .de Gereformeerde Kerk 
1580-1795 nam het aantal heiligennamen w·eer af, doch cmstreeks 

_1$30 zien we het gebruik algenieen· worden blj Katholieken, waar-

door nu Brabant en .Limburg· voor het Nederlandse nameaj ebi~d 

.:. '~",·,..,.",. 1 ........ ", -· "" __ '- '.; ,J, 
·i -~r.:.oren z.Jjn geg.~:~: -· _ .. __ 

Nie~ alleen de !(atholieke Kerk is ·oorzaak geweest vJ1n de iry-:- ,. 

voerirg van lat.1J1se en griekse voornamen. In .~e RenaiSsançe 

tt1d werd !--et_ ~der invloed van d_e hµmanis~en .. mode om klassieke 
namen aan de kinderen te geven en de geslacht.snamen van latfjnse 

uitgargen te· voorzien .of. d6ze zEilfs geheel te latiniseren •. zo. 

1 werd een smid Faber, een bakker P1storius, een schipper Nauta, 

~"-~-- Men$ozoon Mensonides, ierrand die van Hylaard kwam Hilarius en 
van \·Jinsum ~Jinsemius. Het stond nl. ook deftig an van Douwe 

Daninicus te rraken, van H~me.Gonmarus _en van 11.ibert l-Lberbu~~ 
Ook ·ander da·.Gerefo(rneerde kerk zien we dit gebruik gehandha:a.fd. ( 

~ Hot. .ztin dan sj:ociaal wel de predikánten die zich met la·~·!Jnse 
~ nam~n tooien, zie hiervoor oude predikanten J.!:jsten in ver.Schi 1-
~ lende kerkon. Het gebruik is ook n03 niet gcihêel v.erdwenen,· of-

i' schoon het de· laatste· honPerd jaar sherk is afgen-cmèn. · 

~ Deze ).atijnse z~.~k.to,. want hoe die er gekomon is _en welke ede1o 

i bed~ei1rgen. _of godsdienstigo gebruiken hiérvoor. ook aargevqerd 

~ mq:ien wo~den, hooft ons. land vele vreemde uithciemse namen ge_

~ bracht, t~w-!.Jl geen I'!;aliaan, Sp;lnjaard of ·Griek het. in z!Jn 

t. hoofd gehaald heeft zijn kj.nd een Nederlandse naam t.e geven .••••• 

i 3 • DE f-EE'REELWSE NAMEN • 

t De-B!Jbe1se· namen kwamen vóór 1500 in Neder.lanQ_ni~t voor, tenzlj 

~ dat. het d.e _namen. van_ de ou.ders yan Jezus e~ dié, der,.q.postelen 

~ !J!aren. -Eer.der dçi.n 13:00. girg men o_ok hier niet _toe· oVer,:-_.Oeze, 

f~affien z.-!:Jn ech~er.. in geheel Europ;i en ooi<;· buit.en .Eurçpa irgebur

r gerd, zodat we hier niet kunnen .spreken van _vreemde .namen of 
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Jonger .cl&"! het ·;;ierk is het familiewapen. 
In de lle eeuw treffen. we de eerste wa
p.ens .aan,- voor11EtJî1elijk no·g--in· -I-Ienegouvven 
en omgeving, Het wapen is voortgekomen 
uit het schilcl, wam.'lllee de soldaten v:iwe
ger gewapend waren, In een tijd dat no.g 
geen uniform cle ridd.er en militair· 
sierden werden de gedragen schilden 
besch.ilde1"d mo·G l\:le1-lren om da.armee 
aan te geven tot welke partij of heer 

·men behoorüe. 
·Daar er weldra vele ridders waren 
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wc,rd een wisseling van kleuren aangebracht, 
b.v, geel eri rood, wit en groen. Het duur·
de niet lang .of er werden symbolen op de 
schilden aangebracht, die moesten laten 
zien hoe dapper de ridder wel was. Daarom 
kregen, leeu'w, adelaar, beer , ever enz. 
de voorkeur. Hiermecle was het familie
wapen geboren, Aanvankelijk alleen gevoerd 
door de adel, werd het eon eeuw later 

, ( die de zelfcle kleuren voerden, 

' 

' ( 

0000000000000000000000000000000000 
0 

onverantwoor~ afs:J;.aah van eigen cultuurg_oed in ruil O 
0 

vo()r import·. We. mcgen ook niet vergeten dat hal; O 
. ,. ' - ' ···- 0 

Chri_stei;idom. de stempel_ drukte op d~ ~-~sterse ontw_lk-g reeds bezJ..t van,".q. 8 Vlaamse·-
k~litB en o.ns afvra~en. ho~ Europ;t er z,onder. dez~ g ,en Fre~n$1i3 burg·erS .ElÄ beien 
god~die_ns~ en cultuur had.uit.gezien. Al Z-!jn vale. g ·d.e ... -\Zieg·etop\11t' vari..:à.:·e l'l'Gr;;i.i~ 
ch'.is:l;elJJk~ namen v~o~ ons vreemd wat beteke·~·i·~ ... _ g . a.~~lç· dQ.O?;: 11.èel. ~Ënr0·pa~. 
aaqJaat,. het :.:.au_ dwaas Z!jn cm namen als Marie\, Anna, O i. '·' . . _ · • 

Elisabeth·,-Joha~nes. Petrus .. an Paulus uit~~ .·· :·g Irl·.d'e.'Vers.dhillend_e ~'euwen 
•'voori1amen te willen schrappen/ daar deze nam~n ~~er- 8. ·zien. vt'e artcl"e]:e:;·_'~ü·llneh van 
· dan wélke ·namen ook z.~ch bu~J errecht in de ·lage lan- § _tfai'ni l~ evva:Irert:s 1 d'.ie d.6 ,-].~ eel-r 
·:den' hebben verworven en eigendom. z!Jn van ~na ·alle "g \ d.il<:yvijl-S · -o'.P. een- dvvaa+ spoör 
fa;'11'lies. · 0 \do-~t bt.er1g8n: en 'wa,ardo·or we 

'0 
J_1,1tst deze. namen z:j,jn. oo~ niet de _echte hebreeUwSe o ~ f8.nta,sÏGVV8.pens l::::rij_·gen van 
namen, ·ondanks·d~i'Zijuft."·Palest'ilîa komen, Heti!jn oooo-oooog bv.~ boeren, die:.i.n\<?en go-
eerder Joodsé ·namen ·mèt een Lat.tJnse .vorm-_.. o- t.hi·sch . s-cl1ild ·e;:~.n. adelaa:.r. 811 Bciti '''ridÇcer-

. ·. .·· . · · S i:dfcht voè;i;:on .niet als h(llmteke.n een gra·· 
~treeks 1~0 z1e.n we d.~ .~o1opsg.ezi~den in .aanhan.J ste_~~ gr-~eiet), g-: vofil\::I:"OOnc "· ;,,!-0-.-

0 0 
.• , 

~ .yoora 1 in Fries l9nd 1 -. Groningén en N?ord-Holland. Het fa.nati~e , O 
.. wan hun leer in·h~t b03in~t,;dium beperkte zich nicl tot het zuF 8 Eerst zullen WG, de verschillénüe \vapenstij-

Vere 9odSd'ienst'19e, doch strekt~ zich ook uit tot. het openbare 8 len b8~handel:él1c',, Hierbov~ert zijn e.en viertal 
l~ven,. wnarOoor z-~, zowel onder de l<Btho'iiG.keri als ondér de g \Vapènq Etfgé'bGold_" Ni8t,. "alleen het scl1ildj 
Gereformeer~-el) va~,n~· 1580, bloot stonden a.an vervolging. Pas .,'§.de .. kG~'Van het "\Vapei;i,·, clocl1 teven.S_ 1net 
met de Frar_-ise revo.lutie heeft de Doop93ezinde Broederschlp burgere 11eln1 en: deld-cledenp de versi-crselen1 Çlie 
recht Verkf'egen. Deze U1tzonder!rgspOsit1e: maakte de dci'dpaj~z-in- g· v'aak zo in· {Srot·è a:antreJtl::::i11gslzraèht ui toe
'den· t.ot een hech\:.e geloof.sJemeenschap, die meer _çlan·'ähd8reá-ziCh g fenen~ De- eer.ste afbeelc1inc; i_s , een '\lVapen 

. '· . . 0 
richtte o·p Gods \.'loord 1 do Bijbel, Hoe- 11Frysks1iiitilich11 - 'da -doopaj·e- o 'in de Oud ...;Gothis cl1e stijl, cla.t gevoerd vverd 
zinden "ook waren, zti ·gaven er de voorkeur. aan ·:Bijbelse nam6n -'aan g in de 13 e en 8Gl"St G, ,helft van de 14.e eeUVYo 

. 0 
de kinderen-te geven en- niet-alleen namen"vah personen, die als o Daarri'a volgt ec:h -~7a];ren uit de 14e .eeuw i11 

0 
groots en heldhaftig besc!Teven stonden, maar ook.l'.lamen vqn per-.8 een ].[id~~Götl1iscl1e stijl. Het derd·e·wapen is 
sönen,- die a.is zondaars te boek stonden. Het gebruik was in 1580 0 1a:at.-,.,,·$othiscl1. . .-811 stamt· 11it cle e~rste helft 
reods· zodáni9 irJaebur9erd 1 ·ebt de Geroformeerderi dit overnamen, 8 van de _1'5e -0ou\v.". Het viox·de vvap.en· benadert 

0 
zodat· AcEm, 'Al:r'alam, Isaac, Jaceb, -Simeön, Benjamin, Mozes, Davidg me:·er d(!: átijl die 1Nij tegen1.vo-ordig nbg veel 
Job,,' Daniël, Ezechiöl, Jesaj@, Jona,. ,Estheï, Ezr<J, -Ruth, Nacm1, o aantr~~fE?11., liet i's dé laat ~Gothisc}1e stijl 
Rt:1chel1 Sara·6t-c. weldra meer·voof-kWanien·dai'l verscheidene Neck:ir-8 uit de:·'tvveGde 11e1ft van do 150 GGÛVVo 

8 (worüt' VGrvolgd) 
0 

landse narhen·. · 
(wordt vervolgd) 
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Het is een typische karaktertrek van de 
leden van ons geslacht füjdamstra, dat zij 
niet zo gauw enthousiast te krijgen zijn 
voor iets, dat in fcite nog op losse 
schroeven staat. l,fon 'wil de kat wel oorst 
eens uit ·de boom kijken, nn dat is zeker 
niet élin van onze slechtste karaktertrek
ken. Om eon ander spreekwoord te gebrui-
ken, geloven wij maa:i: al te graag, dat a1". 
le ,hard.lOJ?ers toch dqiodlopers zijn. 

OOk bij het opzott<;m:)\ran een bibliotheek 
voor Onze familievereniging heb ik met 
deze geaardheid rekoning gehoud<0n. In het 
vorige nummer van èle "~'ynge" had ik enige 
plannen aan cle hancl gedaan om ·tot een 
uitgeb.reide biblio.thoek te komen, welke 
volledig ten dienste zou staan van alle 
leden en belangstellenden. Hiervoor was 
geld nodig, dat :'.k wilde putten uit een 
jaargangen-aotie van de "Tynge", Ik had 
een dringende oproep om oude jaargangen 
voor een halfjaar uit te lenen aari de bi
bliotheek, Re sul t:ca t' de heer Vleor U:it 
de Kaag bOod vele oude nummers aan uit 
de nog restere11de v·ooi~raad 9 maa:ç verder 
0 0 " ..•. • 0 van nie1nand iets 0 

Nu· was het. cle becloeling deze jaargangen 
weer uit t ë l'~nen voor een bijzonder lage 
prijs, zodat een ieder de uitorst belang
wekkende artikelen over het ontstaan en 
de groei van ons geslacht kon vernemen. 
Ook hier was het resultaat: van niemand 
iets. 

Nu weet ik wel wat ü.o oorzaak is. Men· 
was bang, dat er geert jaargangen genoeg 
zouden zijn om aan cle aanvragen te voldoen. 
Een redeiijke vroos overigens, getuige de 
binhengBlcomen jaar@;ar1ien. Toch was deze 
vrees ongegrond, omclat ik wist, dat de 
heer Vleer een oude (zij het niet zo 'n 
grote)voorraad had. 

Deze maand hoop ik ochter, dat een ieder. 
over zijn afwachtende houcling en ongegron-· 
de vrees gostapt zal zijn en daadwerkel~k 
zal meehelpen door deze jaargangen-actie 
geld te verzamelen voor het opbouwen yan 
onze Nijdamstra-bil1l.iothei;ok. Leent Uw ou- · 
de jaargangen (cm,1pleet of niet) voor e.011 
hal:f jaar aan ons uit; wij zullen voor een 

aardige vei'"':t'assing· zo1"rre.n. 
Ook cle aanvragors kan ik gerust stellen: 

vraag maar aan; wij hebben jaargangen. 
Hier voTiit nog een-vêri<:àrte herhaling 

der bepalingeno · 
1. Vergoeding per jaargang (1949··50--51·-52) 

f.0.60; losse nrs. f.0.10. 
2. Aanvragen schriftelijl.:, 
3. Leestijd 4 weken. 
4. Verschuldigcle kosten in postzegels in

sluiten~ 
5·. verlies of be0chac1ifiing· f .o .50 per nr~ ~ 

oversohrijfting leestermijn f.0.10 -per nr. 
Tot de volgende keer ! 

Do Bibliothecaris. 
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U I T 0 E 0 U D E D 0 0 S XXXVIII 

Familieberichten ~Jynia, 

o 

' 1 (llillWlllUWlll,,, IJ 

Schnrn03outüm, G DecGmber H.'.60, Heden- overleed tot onze--: 

diepe droofhoid, onze geliefGo Moeder en Befl..twdmoedor 
TEfJE BOUKES BURHllA, 

weduwe vàn Foeke Syb r 9 n s W y·n 1 a, in den 
ouderdom van 66 jaren en 2 maanden. 

Na eerie korte.ot'flesteldheid girg, z!J henen in de hope 

des bet~re levens 

SYBREN FOEKES vlYNIA 

uit aller naam 

Vrienden en bekenden gelieven deze ·algem<:iende b!)Zondere 

kenn11:'9eV111} uan te nooien. 

Franeker, 8December_186~. Mtjn_gol1efde Echtgenoot 

L I E U W E H E R R E S W Y N. I A , Candidaat Nota-

ris 28 jaren cud en ruim J jaren met rraj ih de echt 

vereënigd; ontsliep zacl'.t, na eenq ziekfe· van eenige 

dagen, tot diepe droefheid ~n my on ztJne- vOrdore ge

liefde betrekkirgrin, mij 2· kinderen i1nlatendo, 

J ,VAN ALTHUIS 

Wed, .:Wynia. 
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Houvast - Waar kcme_n _de kindor jes vandaari. 7 - Eon woord over 

de genealcgie ~n 1898 - De NJ.:Jdam:s van Ï)r~nrtïp II ~ ."Ó,~ 
Miedcma-Zyslirg 's gaven ons ·een lesje - , De na_l~t~nsc~p van 

Boto Idzes N:gdam - Korte -vrag0n en med_edolingen - Goestelijk 
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in de- lÜe oeuw - Zo is West-Friesland -: Ontstaan er bete-
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IV - .De Ntjdnmstra-Bibliotheek ~.- Uit .de Oude Üoos XXXVIII -
InhoudsoFfJave. 
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