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Tijdens dit droge voorjaar en .natte zomer zijn veler gedachten
uitgegaan naar de boer. De boer, vaak een vergeten we!'ker in
de samenleving, kwam eensklaps weer in het centrum van de belan13st.eiling, Via de radio werden we opmerkzaam gemaakt dat
het mooie droge voorjaarsweer, rampzalig kon worden, wanneer
deze nog enige da'gen zou aanhouden~ We hoorden van de boer en zijn moeilijkheden, van te kort aan veevoer, ~ de kansen op een mislukken van de oogst.

-

•

Velen zullen toen beseft hebben dat deze boer
eigenlijk nog de spil in onze samenleving is waar =
alles om draait en dat we niet zonder hem kunnen":_,~
Doch er ·zullen ook geweest zijn die smalend ge~
zegd hebbenz nvoor mij zal ·er wel wat te bikken
blijven en het is goed dat die r_ijke boeren ook
eens tegenslag hebben".

~

(

)

Ja, het is vreemd familieleden, hoe ons volk in
~
het algemeen over de boeren denkt. Het is oo.k
vreemd, wanneer we steeds in dit boerenland uit
ministriële mond het beE(:r.:ip 11 industrialisatie 11
horen verkondigen. Het ·-is typisch hoe het boeê
ren bedrijf aan banden .gelegd is door de overheid, •
waardoor van onze boeren geëist wordt dat zij,
~
naast hun gewone kennis van vee en bedrijf, ook
~
een administratieve kennis moeten hebben', die on-~
geveer overeen begint te komen met middelbaar on-~
derwjjs.

;~;";1:1-} t,·, '.~;;,·.

eoonomis.che, ook op het pèiitieke en culturele ter~ ·
r~in. 'Eé'n ding valt met zekerhe~~ te constateren,
nl", dat voorlopig nog ·geen kentè!-ing ten goede in
zicht is, warit daarvool" hebben de leidEinde persoon~
lijkheden in ons land zich te veel naar de kant van
de industrialisatie begeven en <cult\,treel teveel
het gezicht gewend naar het cultuurloze tijdperk,
dat van over de oceaan tot ons kOIT!t in de vorm
van sensuele, prikkelen!ie films· en wild-west sen~·

::!~•::e:::g::e::::~:: ::d:~~i::i::a::l::::e:::~::·

1 ook de

landarbeiders, wa.nt ook zij zijn veelal van
bOerenafkomst en ook zij helpen mee de boerenstand
in' stand te houden en ook~_zij __v:ertegenwoordigen het
platteland, hebben recht op de plaats in de samenleving die hen h i s t o r i s c h
toekomt. Z~i
vormen de kern waaromheen het maatschappelijke leven
draait, zolang men er nog niet in geslaagd is de
boerderij, de veestapel en de bouwlanden door chemi- sche producten te vervangen en in de laboratoria
vitamine X te vervaardigen, waardoor we het V'er'der
zonder voedsel kunnen doen.

j

We beseffen het maar al te weinig; er is sedert
enkele tientallen jaren een proces aan de gang·,
waarbij de eigenerfde boerenstand van Nederland
het veld moet ruimen voor industrie, verlteer en
andere uitingen van het economische leven. Tege- ,
lijker tijd met dit plaatsruimen wordt ook de plat-~
telandsoultuur verdrongen naar het tweede plan
~
en als 11 achterlijk 11 voorgesteld.
J

1

Te weinig beseffen vele mensen dat z~ kráchtens
hun afstamming ook boeren zijn. Want al mag thans
vier of vUf generaties of meer_het beroep van ambachtsman, zakenman of intellectueel uitgeoefend
zijn, het is biologisch een n;i.et tegeri te sprelten
Hoe dit proces zich zal ontwikkelen valt moeilijk ~
feit,
dat daar tientallen generaties non vooraf
te zeggen. Deze ontwiltkeling ligt, behalve op hetl
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zijn gegaan dat de voorouders boeren waren én niets ~zich weer tot boven het peil van 1939 te verheffen
.::nders.
~en zod-oende straks weer een nieuwe economische
~en misschien militaire macht in Europa te worden.

0nze Europese cultuur is opgebouwd uit een eeuwen- =
oude boerenstand~ Onze eigen cultuur is in wezen !oe kracht van on ze ·boerenstand gaf ons de zeeeen b o e r e n o u l t u u r • Onze stadsbevol- ~vaarders die Holland groot maa_kten; gaf' ons de hanking :i.s van oorsprong geen bevolking van stedelin- ~delslieden die ver van huis de kOlonien stichtten.
gen, doch een boerenbevollcing. Immers zonder vers~ Het was de kracht van een in wezen boerenvolk die
bloed van het platteland zou geen stadsgeslacht
~dit kon veroorzaken •. Het waren de vruchtba.t'e weihet langer dan 200 jaren kunnen uithouden, daar
~en bouwlanden en de hardwerkende boer. die zorgden
het d~n door de rtziektekiemen" van de grote stad
do.t dit volk tot prestaties kon komen' en daardoor
vernietigd wordt.
~de kracht bezat als kle~n land zo 1 n aanzienlijl(e
~plaats in de wereld in te nemen.
Onze "gouden eeuw"
Eens ";'as do Europese me~s een· ..nomade, ZOF,lls thans ~ _ helaas thans geheel en al in het vergeetboek genog tientallen stammen in Azie en Afrika. Onze onti raakt _ deed d~ d·riekleur wapperen op alle wereldwikkeling bevond zich toen n 0 g ver vo or het s t enenizeeën. Het trotse Albion werd door ons verslagen
tijdperk. Doch toen de mens leerde p l a n t e n
~
te veredelen en v e e te f'okken, van het wilde ~ · • • ·
dier een tam dier te maken en dit dier niet alleen ~De gehele structuur van ons land was als volgt-: Op
te fokken om het te kunnen doden, doch om de meik--~het platteland woonde een kerngezonde boerenstand,
productie aan te houden~ toen waS het uur gekomen ~die vaak zwaar getroffen werd door grote rampen als (
van de grootste culturele evolutie der Europese
~veepest enz., maar altijd weer het bloed leverde aan
mensheid. De mens trad uit· cte duisterni's der eeu- ~de handeldrijvende kooplieden der steden. Ons lánd
wen in een wereld waar de mens met zjjn wijsheid het ~werd groot door de s t e d e n, inderdaad, doch
dier en de plant op vreedzame wijze aan zich onder- ~de steden konden g r o o t
w o r d e n, doordat
wierp.
~het p 1 o. t t e l a n d deze schiep! Pas toen ol)s
land overstroomd werd
'.'lij kunnen ons niet voorstellen hoe circa 10.000
door Fransen en Duitjaar geleden deze evolutie zich voltrok. Het was
sers, door hugenoten
de grootste economische omen beroepsmilitaireni
wenteling sedert
door mar.Skr'o.mers en
de mens had geleerd
sjaggeraars, toen kwam
om vuur te maken.
het tijdperk van verval.
'''''"""''""
Toen daarop aan de
Doch ondnnlcs do lac.tmond van de Vlezer
'"·'ste underho.lve eeuw,
nog de ploeg word
'"""""'""''"'"'·'·"'Waarin Jan Salie op
uitgevonden, was de
..~Jjn muilen ·trachtte
grondslag gelegd
verder te gaan, bleef
voor een boerenmaat,,,,,.,,:!!!\\\\\\\\\\\
onze boerenstand inschappij rondom dS
tact, was Neder 1,nnd
Noordzee~ die zich
een lundbouwstoQt van
.,.l\\\\\\\~1i~•1•
tot een ongekende
de eerste rang.
hoogte in Europa,
Een opleving kwam er
ja ~ver de gehele
omstreeks 1900. Door
were'.ld zou verheffen.

!

(

Niet· op weelde, niet

de goaniale vindingen
en experimenten van de Friese boer Symen Ates Knoi
op macht. was de politiek van de boer aan de Noord ~~uit
Hartwerd we:rd de Friese veefokkerij geboren. Het
zee gericht· Het was een vreedzame poli tielc, die ~was in het oude Frieslo.,nd waar men de kunst verstond
slechts verstoord werd door de stI'ijd wanneer
~ ·
·
·
·
~ binneh enige jaren eeri Veestapel te fokken die thuns
vreemd.en hem dio
aandeden.
Mag
ons
land
vaalc
het
~
'
·
~als de beste ter wereld geldt wat schoonheid en
..
"
toneel van str1Jd on oorlog geweest ZlJn, w7 moge~
~ p:r;-oductie n.nngaat·.
Deze veefokkerij is Nederlands
nimmer vergeten dat deze strjjd meestal
·
1 evernncier
·
..
.buiteh de . ~~ b.e 1 ang;r1J''ks t e d eviezen
geworden ondanks·
b oer om gestreden v1erd, hoo vaak
h1J
er
ook
de
dupe·
~d
h
l"k'
d
·
d
t
·
'
.
..
-; e ver eer lJ ing van e in us rie.
van was,. Speelden kerk en ridderschap he.t klaar
~
om het volk van de tegenwoordige Duitse bondsi-opu- ~De naam yo.n de Nederlandse boer is onuo.ngetast. Mobliek in de dertigjarige oorlog ( 161s - 1648) te~gen wij dan door de knoeierijen van sjaggeruars de
decimeren, het was de overgebleven krac.htige· 'bOe\..:: ~botermarkt verloren hebben aan Denemarken, mogen dan
renstand die er in slangde binn·en een" pa?~ eeuw~fi lenze zuivelproducten in het buitenland niet meer die
een ·Duits volk- te soheppen 7 dat zelf.s nD. e.en· Vcicir fnaam hebben, welke zij in het begin van deze eeuw
hen vernietigende oorlog thans bezig is·-·doo:r arbei~hadden, het is· niet de schuld van de boer .geweest,
0

'

- 8 3 doch de sohul.d van de sjaggere.ars, Wat de boer
gepresteerd heeft·grenst aan het ongelofelijke.

; de toekomst gesla.chten vo"n fabrieksarbeiders het
~ kunnen uithouden ?

"",",,1::•111;1 ...•. ",

'''''"":::::::::::,,,,,","''11111~···

(

Dut dit kon, vloeit voort' uit het feit, dat de
hem aangebore.n en oVer ·tientallen genera.ties overgeërfde liefde vnor zijn land en vee hem gemaakt
heeft tot een vD.der die zorgt voor zijn gezin. Is
het dan een wonder dut de boer va.ak geen interesse
hoeft voor alle mogelijke liefhebbürijen en hij liever de st~mboom van zijn.beste melkkoeien ziet dan
van zijn eigen voorouders ?
De boer heeft niets anders nodig dan zijn land en
vee. De.t is zijn leven. Geboren in de vrije no.tuur~
kan hij beter drin welk ander schepsel ook de geheimen der natuur doorgronden, staat hij dichter bij
de Voorzienigheid, waarvan hij zo o.fhankel.ijk is.
Het neerzien op onze boeren, het zich verheffen
.van de stedeling boven onze boeren is een misdaad
jegens hem, die zorgt dat wij niet alleen blijven
eten van de Nederlandse bodem, doch ook diegene
die zorgt dut ons volk gezond blijft om dat zijn
kinderen hun bloed leveren aan de steden .•

Wij kunnen - ondanks de deskundige berëken),.ngen,van
economen en politici - allemaal begr~pen dat ons
land als industrieland nimmer kan concurr.Gren.. te.:::. ·
gen onze buren. Wij bezit ten ge"en. grondst9ffèn voOr
de industrie, geen kolen en staal, zoals de ande_ren
over de grenzen~ Daarom zullen onze prodU:cten_altijd duurder worden en zal er nooit een g_êied pestaan
uit zijn op te bouwen. Het is ni~t ancl,ers dan een
noodsprong om 10 millioen mensen ·te willen hlijVen
voeden en in het leven te houden· .bij, e;"ebre'k:. :aa'1.· an_:-;dere mogelijkheden. Dat in bet ~~t>J,~den, naE\r ~èrh.oµ~":
ding zoveel mensen op e.e~ klein plekje·:g~opµ: kc:rnd.en
leven kwam ci.oor de rijk~ ·w;t:nst~n uit cte overz·eese
gebieden5 Nu wij deze~...iiû.s:;;.e·n:-·.mob·t". er·:._ee? andere,: ,
bron van inkomsten· komGn •. ,Echtet' .za;t:·,..V~h :de indu..:.'
strialisatie de boer d-e.d.uj:i·e:.:wOrd"~1\.~~ met de b.oer
ons gehele volk.
(;
· ... .
· . ·
.

..

.

·.

,

. ..

Hot gevaar dat de boeren.Stan().. b'edP.eigi ··is :àro.ót.~Een ontwikkeling van io:ooo j·àar drç~gt :beÖiiidigc;l,
te worden m~t alle gevolgen v_an dien. ·waarom ?
Thans komt het indµst.r.ialiso.tieSpook. De boer ziet Hebben wij.: als boerenland g0en ·toekorost .moer en .dat
zijn land verdwijnën'; v~or\ ve~tie;;i.nf?t 1 VJ?.n. :·fabri~~en, ,.
terWijl er z.oVoel hongèr en gebre'K iir de: .wereld is' ?
vo.n wegen 0.n kO.no.len~· ". Hif'Ziet .zijn .weiden. vergifNatuurlijk hebbe~ wij dat ! .Eèhter . i_~ het;".Q.e' po+it.Îeke
tigd worden door de· ··róokt z'cials de mens zelf ook
en eoOnomische strUctuur die ons d~et verOnderste.1vergiftigd wordt. Zijn eeuwe~oude bestunnt en met
len dat wlj als boerenlaf;d afgedaan hebben., Do.oh·
zijn bestaan ook,~·~, ~~h.e~+.~:.·.Vq'~ks$ez,on~~~-~d,·-~ordt
zolang er zo'n sohrêeuwende b.choefte . . om graan en
bedreigd. Terwijl hij en de l."è.~dO:rbei_de~f3 ·hv.n heen- zuivelproducten is·, behoeven w_ij geon vrees, t~. hebkomen moeten zoeken om :i:.e··.eriligrèren~_bliji';t;.::·<le.. o.mben. Deze behoert·e,. door."de natuur tot ..stand· s:e"'.'
bo.ohtsmo.n áchter om .te -WerkGn in. de fO.briek~ Het
bracht, zal de lèiders der voikcr~n dwingen Om h.un
be s t e
b l.o. ·e :d :v:,~··n ;'iJ ri''S:'- V o·i· k
oude politiek van schotjGsgoO.St en eigenbaat der·
v 1 o e i t w e g, wan~ · he-t., h·ijr( èto'', o'ndcI··nOmenste, enK.eling te herzien. Wanneer dat g9schiedt·za;i,.,er
de meest ge·zondo ;J.ieden ;·:die, dè ·moed· ·kunnen opook toekomst voor Nederland 8.ls boerenland zijn •. _DS:n ·
brengen om in de vreemde . een ··nieuw· bestaan te zoe-· zullen de producten van de Neder·la.ridse bq.er··hun.'weg
ken. Laat dat ons volk ·toch duidelijk worden, do.t
weer vinden, zoals ook het ov0rschot van Onze _bedeze emigz:'_O..ti.e., zoals het thans gaat, ons volk
vollcing ,
niet ten
g o e d e k'omt !
Mogelijk is de tijd nabij ·da-t .da Nedérla_ndse b.oer':-.n~e:t:;
Laat het een ieder. toch. duidelijk ·worden dnt een
meer behoeft t.E: emigre_ren ·n~.e:~·· andere··werelddelen,"
boerenvolk als h9t onze·, n i m m e r kan gedijen doch is er voor liém' niet zover van huis .. ~n het ontin fabriek0n en steden. Langer dan __200 ._jaar heeft
volkte Franse boerenland grond genoeg çinl de· .boerengeen geslacht het in een stad, z.onder bloed van
zonen een bestaan te geven. Dit zou betekenen dat
het plnttulnnd, kunnen uithouden. Hoe zouden in
de band met het moederland nie.t verlor.en ging, doch
1

' '

• '
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de Nederlandse expansie naar het z'uide.n een feit
wordt.
Toel-comst is er- voo:r- de boer al tijd. Of er voor de
stedelingen ook altijd een toekomst is ? ·nat is

c

Wij

staan niet alleen ·in dit leven·.- We s.taan als

~wakers oVer ons geestlijk eri materieel eri'g_oed" dat
~onze Voorouders bouwden. Zij bouWden dit voor onsi
op o~s rust de heilige plicht dlt over-te d;t>"a.gen1

!en

~ja onges'cl:J:onden over te dragen aan de volgende go?·w.
~ ner.at i.e$.
nOen· wij dit niet dan zal ons volk, maar·
•
•
j ook ori.s geslacht tên. ondergaan in de chaos.
stand in ere houden en er trots op z~n te behoren 1
t
tot een boerenfamilie, tot diegenen die onze eigen ~Een vader die niet kan ·izorgen voor zj,jn gezin• een
cultuur in stand houden en yordedigen. Dat er tus- J moeder die niet kan zorg~n .VO?r haat> kinderen, brensen do boer en stedeling diepe· kloven blijven die
j gen het nageFlacht in een..<:=hao,$" Zij zijn niet waard
moeilijk-.overbrugd kunnen worden, weten wij ook.
j een nageslaol}t te _bezit-t:.en~ . w~.l nu" .Ylaqn_eer wij ons
Doch laat ik als boerenzoon, ontgroeid aan het
~ kostlijk en Q.i.erbaar e.rrgoed niet kunr.ieil_ bewaren,
boerenbedrijf' en grootgebracht 'in de stad~ naar vo;_ ~wanneer wij onze eigen. aard .g~B.aii .verloohenen en krom
ren brengen, dat de oorzaak hiervan meer bij de
.~gaan liggen voor de eerste ·de beste afgod van sensastedeling dan bij de boer gezocht moet.worqen.
~tie en kaal vermaak en meedoen met het verachteD
Maar moeten wij bij alle verschill·tin_ die er zijn niet v·an de kern der s~menlevingt d~n is het vonnis over
eerder zi~n naar hetgeen Ons bi,Îldt inplaats van
~ons geveld. Het is een OoddellJ!<e n~tuurwet, dat
wat ons verd'3elt 7 Moet -de st.edeling niet mwet•
~·diegene, die zijn zelf:respeot. verliest en niet meer (
~de moeite wil doe_n om zichzelf' _to handhaven, onder
respect krljgon voor de boer en de boer voor de
~de ~Qet gelopen wordt door andijren. Dit geldt voor
stedeling ? Veel Zou er dan gowonnen ~ijll. Doch
·
wannocr men begint met te achton en verachten zijn ~,-werelddelen en v_ olkeren, voor geslachten en indi_~ viwe er al naast. Is het daarom niet diep- _trourig
f dueri.
dat de kloof ontstaan is door te weinig achting
~ Nijdamstra is gebora~ als een reactie op de actie
voor het boerenbedrijf ? Doch wie draa3t hier de ·tctib_. ons massamens deed wo·rcten. Door de actie in onschuld ? U~i. is het de openbare voor.lichting di.e·.l.Ze ~'ëüw dreigde onze Ou.ltuur, onze boerenstand en
Pet do~t·.. Een volk wordt door de voorlichting ,be··-:-.~ ·Ónz'é--.boe.renaard ton ond~r te gaan. Door Nijdamstra
heerst: :ts .~e ,voorlichting in pers, radio ~n:.:::-.i;i.ffi.; f'wii~~:f.l'" We op ons· terre~n doen wat in ons Vermogen
slecht en 'hi?eft een vOlk z"ijn zelfrespect en. ·eJ_gen ~ is· oin''. dàzB :. .b.~drciging .af to wentelen, ons zelfre s culture,le insl.ag da~rdoor verlo~-en? ctari. kah iOOn· ·' ,PG_1;t·:. ·t~.- hó_rt-ftellen en de boer cte· plaats ta gQven
er weinig goeds van· verwao.hten.
~"ctie··:. hêm ·t.o~kQ,~·t. Wij weten dat ·wij daarmee handelen
·
·
·
.·
-'
'
,
·
.
;
;!en··:.
.
J"_.în
.,,f~'·:·.è_e~ . _s_t .. v_ lil~· C!n_ze voorouders, in de geest van
. ·
,·
De boer moet zich bewust·: worden dat hij bóer'... 5
··~:"Wi3.lëm -V~il·l?ms. ä~.· .O~do, eigenerfde. boer op Nijdam.zijn naam niets mincterwaar·cti-f;s: t~eétt .,.: · ·_m_ aa_~..,_ ·.~e_ _._r-~J3X: · . . -.
.
.
.
..
,. , ,
· · .., :_~~ s~:•a .,S:i?_at'e
.• · :.:, ·,;"
een erenaam is. HiJ moet zl.9}lze_.1.r.<'~·e~.èn· d~_ ..kern
.;
van de ·natie
De stedeliijg·~mq.e·t .. :4~·~,'.l?oeV_/o,p·~ als' ·:.f"..LatJ:iri'.>~_ij".hé~--'.e_n ..:·.·~·tJn'····s~.-~st tro.uw blljven en met elkan ....
zodanig leren beschouwen. l;)a.n ze.l ·cte .:bPe'~" · o· ~.-~'·i '4,er_:h;i.._~r-_als/1'.0·e~e·nf~ffiili_e getuigen do.t wij ons benas.r de _Nijdamstra-dag komen en zio~r er .. thui~ V'oe~ ~ Wu~t'.;z~P··'eéq.::'.'.--.b?~.ö,_.è:·:~::~>n ,g_ e,,fi 1 s. oh t te wezen,
lenen nl.et thuis b1.jjven zoals nu gebeuv4' is.
ä dat·· d.è.boer·h~-ei1:."qiJ.·:.Ohs·cl:([:l, ·e· 1P""~.!P l a a t s inWnnneer wij als' Nijdamstra onze boer0naard d4sdani_g -§ neemt, dat wij pal' v.' Ç>or hem. ·.z_.ulléfi\::'~~l}_ a.n overal waar
ve·rloohenen, 'dat de boer zich niet meev bij ons
, z ij n eer en -·dus o n z e
e ·e r ~n· .het gedrang
thuis voelt, dan v e r 1 0 c h e n e n
w ij
'komt, .4oor gezamenlijk even i.n diepe gedao.htenis te
n s z 9 1 r e n d a a r m9 0
n 5 e i _
nemen d_e schone w6orde.n die Sybout . N1jde.m zo prach0
0
.
tig
vertolkte ·in het' NijdamStra-lied 1
g e n
v o o r g e s 1 a c ~ t ! Dan is een
.
zeer tvrijfelaohtig.

Laten wij daarom onze boeren-

-

i

t

1

•

-

famili.edag een aanfl_uiting en ons ideaal een /;lolle ~
Laat ons trou:w in eendracht waken
leuzt~. Het is een feker:i dat wij niet al+.een .als
~
over
't. k'ostbaaz• geest' lijk goed i
volk, maar ook als famiJ,.ie op de verkeerde weg
de
gemee.nschap
ste:t"ker maken,
_zjjn. Wanneer we de bo(!Jr' niet m~~·r begrijpe:n, w_andie ons erfdeel hoeden moet.
neer wé ons zelf niet ineer begrijpen, .varen we in
Laat· ons saam een toskomst bouwen
·het .schuitje· van een ander. Het" is echt.e-1."' qnze
allen
1t zeli'dè doel ge mee.~')
Fries9 inslag die. dit onrilogelijk maakt. R'jucht en
en getuigen, vol vert~ouwen:
sljucht als wij zijn mogen wij o'nze eig(.;;!.nwaarde en
in N_ijdamstra zljÎ1 wij één ?
zelfrespect nimmer v.er+.iez·en. Vlij moeten ·alt:ijd
bouwen om deze eigenw.aarde te ver grot.en. Vlij. Jii.0-eten ~
0000000000000000000
onze b o er.en aard
be w:u s ~ ~:o ~ ~ den, onverschillig waar in de ·maatschappij wij ook~ Dit arti,kel bevatte dE.l rede van neef l"/.Tsj. Vleer~
staan. Wordt de boeren aard in gevaar ge.bracht, is~ gehou'de_n ·q.p de Nijdamstra-dag 1954.
onze Nederlandse of Friese volh:scul tuur in gevaar, I De. teke:nirigen :zijn c_opieën ve..n oude ,e;,:ravures.
dan dienen wij pal te staan, on'verschillig van wel-~
ke 1-:ant de aanval ook komt !
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GELDEN TEN BATE VAN DE GEi!ESTEN
NEEF' EN NICHT.

INVOERINO

VAN

Het bestuur kWam bijeen ten huize van Nicht NijdamabonneJ)'lentsgeld te verlo.e;en.Q De andere bestuursNijhol t te Le.euwardén. Aanwezig waren al_le beleden waren hier tegen. Een voorstel van de voorstuurs·leden 7 behalve ·neef- Wynia uit Heerenveen,
. zitter om het o.bonnementst;eld, iets te ver-lagen
die door nuitstedigheid 11 niet aanwezig Icon zijn.
en de contributie te verhogen werd verwerkt in
Op deze Pijeenkomst werd dOor onze filmoperateur
het volgende agendapunt.
de Nijdamstra-film vertoond, Er moet n'og het één
CONTRIBUTIE OF' DONATIE.
en ruider aan_ bijgeschaafd worden, dooh dan iS
deze· gereéd voor vertoning. Tot onze spijt kon
Besloten werd op voorstel van de voorzitter de
neef Nijdam uit Oranjewoud in verband met drukke
contributie te verhogen. Neef Vleer wilde deze op
werkZriamheden niet aanwezig Zijn. ~ij was. gevraagd
f.2.- _zien gebracht, doch de penningmee·ster, neef
om de film van dG eerste Nijdamstra-bijeenkomst
van dor Schoot was hier tegen. Hij vrqesde het bete Irnsum in 1949 te vertonen.
dan1-1:en vo.n vele leden. No. ·10.ng wikken en wegen
Op dé agenctn·wo.ren een tiental ·voorstellen gewerd besloten de contributie voor lezer~ van-de
plaatst, die o.llon vlot· worden af'gewerkt.
NVT·~ , di.ls de A leden op f.7.te handhaven en
die
voor
'd~ B leden op f.2.- te brengen.
De verFAfüLIEBERICHTEN, FELICITATIE EN CONDOLEANTIE.
hoging geldt echter ook voor de A leden, w~ardoor
Als eerste punt werd na.ar voren gebra_cht de wennaar een goedkopere ui tgO.ve-vo_rm der Tynge zal
selijkheid om, in Hde Njjdamstra Tynge 11 het compleworden gestreefd.
te fa~ilienieuws te gev~n. Hier ontbreekt tot
HET BESTUUR V/AS EENSTEMMIG VAN MENING DAT DEZE
duSver ~og zeer veel aan. Slechts de berichten
VERHOGING ZEER NOODZAKELIJK IS, DAAR ER IN DE
ui_t de Friese Koerier, en .Frisia worden doorgegeSTICHTING MET EEN DONATIE VAN f.l.-, WAAR NOG
ven, :ctaiik zij de activiteit vo.n nicht BangmaINNINGSKOSTEN AFGAAN, o.NVOLDOENDE ACTIVITE;JT. KAN
.,J'an_s'nÏa te ÀkkÎ-um. -Ve.rder komt er geen ·.fa,milie..;. r
W'ORDEN ONTPLOOID. !JET DE 'NIEUWE' VAi'lTGESTELDE ,
nïeuws doqr .~ -TeVen~ is het·. wenselijk dat familieDONATIE ZAL DE ACTIVITEIT AANMERKELIJK KUNNEN
leden met een geboo.rt.e, huwelijk, promotie eto.
TOENEMEN, HETGEEN WELDRA ZAL BLIJKEN UIT DE BEgèfeliciteerd worden en met een sterfgeval geGROTING VOOR 1955.
condoleerd. De voorzitter neemt op zich om de
GELDEN TEN BATE VM/ DE GEWESTEN.
familieleden de felicitatie en condoleantie te
doen toekomen namens de stichting, mits hij in
Besloten ·nerd dat de gewesten in het komende jaar''
het bezit' wordt gesteld vD.n alle familieberichzullen kunnen beschikken over 20% der donatieten, dus ·ook examens, jubilea etc. Nicht Agemagelden, dus 40 cent per familielid. Voor gewest
Wynia uit Dokkum nani op zich de berichten uit de
Groningen beteként dit bij het huidige l.edental
Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad uit te
een bedrag van j .. 36.40 en voor Friesland:Noord
knippen en te zenden aan de voorzitter. In
f.22.so. Het zal dan aan de activiteit van de ge-.
Groningen zal op de eerstvolgende bijeenkomst ge~·
westen liggen dit bedrag omhoog te brengen. Op
tracht worden fnmilieledeh te vinden, die dit
deze wijze verwacht het bes.tuur een gezonde ontten opzichte van het Nieuwsblad van het :Noorden
plooiing van de gewesten~
en de Nieu•ne Gron. Prov.Courant willen doen·.
PRIJSVRAAG,
Mo.or ook dnn zijn wij er nog niet. Oo'k de berichten uit region·ale bladen als Franeker. Courant~
Neef Vleer stelde voor een grote prijsvraag uit te
Sneker Nieuwsblad enz. moeteri in het bezit van
schrijven met geldprijZeri tot een bedrag van .f.300.•
de voorzitter komen en teVens ook de berichten
Het voorstel werd È5esteurid door nicht Nijdam-Nijholt
die in ·de landelijke pers verschijnen, Willen alle
doch de andere bestuursleden verklaarden zich tefamilieleden nieewerken, door een bericht over
gen. Op voorstel van de voorzitter _en penningeen Nijdam, Wynio., Vleer of. Nieuwdam uit te knipmeester werd' besloten een eenvoudige prijsvraag
pen en direct aan de voorzitter te zenden in een
te organisqren met gratis deelname on als prijzen
open enveloppe met 2 cent postzegel 1 Postzegel
enkele boekwerken,
en enveloppe worden desnoods vergoed.
1

)

NEEF' EN NICHT.

VERSCHIJNING

NIJDAMSTRA TYNGE.

Neef Vleer steide voor de N,T. volgend jnar 8
maal te laten verschijnen met 10 po.g. en dan het

Op voorstel van neef Vleer werd besloten in dienst
van de stichting elkaar niet meer met dames en
heren; mijnheer of mevrouw aan· te sprekcin en te

- 8.6 schrijven, doch voortaan neef en nicht te gebruiken~
om hiermede de familiesfeer te bevorderen. Di:b
voorstel werd met algemene stemmen aangenomen,

F

~

BESTUURSTAFELS VEJ3DW.I.JNEN.

Op dezelfde grond werd ook besloten dat op bijeenkomsten geen bestuurstafels worden ge_bruikt, doch

A Y I

;~~:~~~~:~~;;:k;fetr;~;~;;h~':k:o:':;;,
NIJDAMSTRA-DAG 1955"

. In .principe werd besloten deze familiedag -in Grouw

port van onze penningmeester binnen is, zullen de
plannen verder worden besproken,

WINTERBIJEENKOfulSTEN.
Data voor··cte winterbijeenkomsten waav de· ·film zal
worden gedraaid en de f'oto 1 s van de Nijdamstra'..·-dag
1954 tentoongesteld, mot verder een lezing over
het genealogisch onderzoek in de praktijk, werden
nog niet vastgesteld. De data worden in de eerste
plaats aan- de gewesten overgelaten. In _Amsterdam
A'"l Den-Haag moet eon apparatuur aanwezig zijn om de
8 mm. film te kunnen vertonen. Wie daar relaties
heeft die hier voor kunnen zorgen worden bóleefd
Verzocht zich met de gewostelijl<:e voorzitter -of de
voorzittar dor stichting in verbinding to stellen.

P.S.
Daar deze bestuursvergade~ing zeer belangr~k·was
'fl'crd dit verslag in de_ ~yi1ge opgenomen en is niet
gewacht tot de verschijning van het mededelingenblad. In het e0rstvolgendo mededelingenblad wordt
echter op cteze vergadering en bosluiten nader teruggekomon.
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VI Y N I A

T. J E R' K S T R A

te Arnhem
hun 25 jarige óchtvereniging vieren. Wij
hebben dit. heugelijke- feit in Sneek
(hotel Bon~ema) in onze· familiekring gevierd. We hebben een . pra~htige dag geMet onzé familiegroet

1·

T.T. Osinga-W,Ynia~

'1~·~~~-...,.~·~~~---~~~1(
\"ou.cts.end. 349·.
o

1

~

%

1
_
il

op· 22 Nov.- a".s. hopen onze gelief"de ouders
E,J. WYNIA en J,G. WYNIA-CRAMER D.V. hun
zilveren -huwel~]ksf'eest te viCren.
Zij die Vader en Moeder persoonlijk wil'len
feliciteren worden gaarne ontvangen Óp
19 Nov. n.m~ tussen 3.'30 en 5 uur in
Chr. Volksbelang te Ermelo.

Coks, Hans, Toeky,
lil--~---------,--'----'-"---
i

Cissy on Fook.

~-

Op Maandag 29 November i 1954 hopen wij
Deo volente =:met onze zeven kinderen te
hGrdenken, dat wij op 28 November 1929 :r.ijn
getrouwd.
Gelegenheid tot gelukwensen op 29 November
1954 's middags ·yan 15~ - l?i uur in
"Het Gulden Vlies" 1 Koorstraat, Alkmaar.
H. Nijdam Lzn.
J.A.W.Nijdam-Mac

~

~

Pherson

1 - -~-~-~-m-~-~_:_;_d_~-~-~-=-~_:_~-~-a-~-~-5_~_'.___...,.------~

l

MA IS
De u.s.A. is de grootste maisfabrikant ter werold,
~ngevcer de helft van d~ &ehele wereldproductie
s

wordt
daar verbouwd. China en Argentinie
volgen '.·
mot slechts 6 %, Brazilie met
%, Rusland 3i %
4~

N I

·---------·-~-·----r~-- --~

te 'houden en er tevens een:boottoCht aiin te verbin- ~
den, Neef van der Schoot werd opgedragen in Grouw ~
een verkenningstocht ·te ondernemen om de mogelijk~
heden die daar zijn te bestuderen. Wanneer het rap-

E

Op 25 Augustus j.l. mochten wij met onze
-broer en schoonzuster en hun drie kinde~

dat het bestuur tussen de ·andere f'amilieleden zit
f
en slechts hij die 1·eiding geeft of- het woor>d voert,

de f amilieled0n z .e 1 f
o ie of t ee an wor.den geschonken. Tevens dienen versieringen te
worden aangebracht in -de vorm van geel-rode vlaggen, linten of slingers in geel en ro~d.

L I

~

T 0 E G~ T R E D E N

F A M I L I E L E D E N.

456_ H.Nijdam, Albertini Agnosstr. Ba, Groningen.

Molenalleé

Wilp

70,
(Gld.)
45?. U.Wijnja,
458" H. Wijnja, Ned. Ambassade 85, Rue d~ CreSD..lle ~

459,
460.
461.
462,

Parijs.
D.J.Wynia, Schuttersbergplein 21, Arnhom.
W.L.Nijdam, Haviklaan 32, Den_ Haag.
Maria Bangma, A 40, Akkrum.
Tjerkje Bangma, A 40, Akkrum.

·------------ - ----'"

en Roemonie 3%.
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Als U dit opschvift ·leest zult U zich af·vragen:
n Naar' wie moeten we weer ..horen ? 11 •
Wie kan tussen :de v.ele vele stemmen· nog de stem
horen, van hem, naar Wie we moeten luisteren,
werkelijk luisteren?
·Enige tijd geleden kwam ik in een gezir:i wa~r de
radio fel kakelde-.. Toen ik tijdens het gesprek
verzocht de radio even af te zetten, Iq>9e3 ik te
horen, dat men ·toch op de hoogte moest· blijyep
van het gebeuren in·deze ·tijd en zo tussend.60r een
vrolijk.e mars, was niet te. versmaden. Men noemde
dit 11 algemene ontwikkeling", maar m.i. Van bi}·
zonàer gehalte.
Thuis gekomen~ blad~rde .ik d·e r._adio-gitls eens
door. Wat een ·geweldige vSrsc.heidenheid van onde~werpen. Een eigenaardig. me~gsel vah wel zeer
vers.bhillend geaarde bestai:iddelen.
De kans is groot .dat wij. ten l_ange leste zoveel
horen ·dat vvij ten slot te·, niéts horen, niets wer kelijk hare~ •.
Zo· gaat. llet met vele stemmen , dat wij door het
vele, de roop die geregeld uitgaat niet meer horen.
Toch gaat weer een roep tot U allen uit, om in
.dit .komende. winter.se~zoen mede U w
k:rachten
te geven aan .de opl:>ouw van onze organi.satie.
Onze organisatiG moet "sterker" worden. Daar
staan nog to veel. langs het lijnt.je.
Hoort U de ro"ep ?
·Zijn het bekond,o klanken ?
i'lclnu, dat is voldoende. Want wie werkelijk
h o o r t , gaat over tot de d a a d
Dan was mijn opschrift nog niet zo gek gekozen.
De voorzitter.

(
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VIERFACTIE,

In de stand komt maar weinig verandering en van
spanning om de eerste plaats is nog steeds geen
sprake o Om de tweede plaats echter d<tf3 te meer !
1. Meine P.Wicnia, Follega ••.. , ...•..•.• 54 pnt.
2. T.T.OsingÖ.-Wijnia, Woudsend •...•. · ••.:.; 14 pnt.
3. J.Nijdam, Franeker .••......••••.. " .-~ 7 pnt.
T,.Nijdam, Leeuv1a.rden •....••. , • • • • • • • • 7 pnt.
A.Vleer~ Sneek
. . . . . . . . . . . . . . • • 7 pnt.
2 pnt.
6. W. Bangmu-Jansma, Akkrum •..... ,
2 pnt.
S.Nijdam, Bergen.,
1 pnt.
8. A. Nijdo.m~ Zuiderdiep, Groningen •..
1 pnt.
A. N1jdo.mi Puterswoldseweg, Groningen
1 pnt.
G.Bolt - Nijd.urn, Niehove •.. ·····~·,
Opgemaakt 1 November l 95lt.
0000000000000000
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Willem

C a t w i n k e l was op 27 Jan. 1739
korporaal in milit .• dienst, o'ud 24 jaar, gevestigd
te Leeuwarden.
De koopman Hendrik C l a p m u t s was o.p 8
Maart 1704 34 jaar oud en woonachtig te Leeuwarden.
Paulus D a 1 m a t i a n u s, oud 56 jaar, was
op 22 Sept. 1735 een gevangene in het blokhuis te
Leeuwarden.
Harlingen herbergde op .5 Sept. 1759 de 34 jarige
soldaat met de flinke naam van Valentijn D e e g e n h a r t

Johannes D i s t e l b l o e m heette een 60 j,
trekschipper, die in het jaar 1745 woonachtig was
in de Friese hoofdstad.
Hendrik Willem G 1 a s k o p , was op 22 Oot. van
het jaa~_,,1746 dertig jaar oud.
De zeventig jarige Lysbeth , G· r·-e e t s k .e k o u
zuchtte op 20 Jan. 1734 als gevangene tussen de
muren van het b9ruchte blokhuis te Leeuwarden.
Ds. Melchio~ H a n e c r o o t , oud 33 jaar,
wns predikant
te Corrijum in het ,jaar l711.
Op 12 November 1832 trouwde te Rauwerd Geert Atzes
Atsma, zoon van Atze Geerts, de bekende l'.ardrjjder,
met Gerbrig Sipkes O u d e d Ei. g· •
Gilles- C a b.·b.ei!l:j··o,.u· w:ondel't:rouwde·op 13 Febr.
1692 te· Den Haag met Mej. de Bruijn~ ondanks het
feit dat h~ door de Krijgsraad ·ter dood· veroordeeld
was·,· welk vonnis op 14 Febr. d.o.v. moest ·worden
voltrokken.
Op Nieuwjaarsdag 1736 trouwden te Bolswa1•d de hoer
Abraham B o x s t a a r t en de juffrG Hester
Ficken.
Hendrik D r· i n k u i t s m a werd op 7 Aug. 1814
te Wirdum geboren als zoon van Gerrit Drinkuitsma
en Lyske v~n der Leest.
In dezelfde gemeente weI'd op 16 Juni 1817 g~boren
Trijntje, dr. van Evert W ij n k o n i n g en
Willemke Jans.
Simen r.-1, A p p e 1 h o f gaf op 2 Nov. 1821 te
Huizum zijn dochter Wytske aan.
Tenslotte nog een extra'tje in de vorm van Jacob,
geb. 6.1.1840 Leeuwarderadeel ·als zoon van Durk
Jacobs E X T R A en Neeltje Pieters Brolsma.·
00000000000000000000·000000000000000000000000000000

FLINKE

BIJVERDIENSTEN

AANGEBODEN

voor personen

in Groningen en Friesland, die g~ed bekend ,,zijn. met
de bewoners in hun dorp en omgeving o.f over goede
relaties beschikken - Geen handelsartikel, verzekering of colp.ortage .- .Familielieden hebben voorkeur. Brieven onder Nr. A 10 aan de redactie van
de Nijdam·stra Tynge, Op Ho~k, Hardegarijp.
'
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\N Y N l A'S
H. L. K R U I ME 1 .

V.

v .17. F 0

E K E
S Y T Z E S
N IJ D A M,
tr,
YMCK ROMKES WYNIA, doohter van Romke Piers Wynia 9 dorpsrechter en
ontvanger te Idsega en van Wypkjen Sjoukes (deze laatste misschien een
dochter van Sjoucke Tjeerds, ontvanger te Ipekolsga 1667/1675 en van
Tryn Jaytses).
Ymck Romkes Wynia komt voor op de lidmatehlijst te Poppingawier met de
vermelding dat zij is overleden,(dus vermoedelijk te Poppingawier overled.en.J
Foecke Sytzes, huisman te Poppingawier leefde nog in Juli 1752, wanneer
hij zich borg stelt voor Jan Gabes en Wypkjen Foekes (zijn dochter) wegens
de overname van de inventaris van de boerderij van de weduwe van Ate Baukes te Wolsi.irn (Wymbritseradeel, weesboek Q,,15, folio 363).
4 Juli 1717 compareren Sye, Meinert en Foecke Sytses, .i:r_ebroeders, alle·n
tot Rauwerd, zij passeren op genoemde datum een schuldbekentenis op Mary
Foeckes weduwe Rintie Zieriks. Déze schuldbekentenis wordt geregistreerd
• 23 Sept, 1722 ten laste van Foecke Sytses nu te Idsega. (Hypotheekboek
·
van.Wymbritseradeel x,15, folio 196, versol97).
Uit dit huwelijk 9 kinderen, waarvan de volgorde aan cle hand van bekende
doopdata thans zal kunnen zijn:
1. Wypkjen Foeckes,
(zie bij Heer Vleer)
VI.32.
2, Meinert Foeckes.
VI.28.
3. Romke Foeckes.
v1.27.
'
4. Sytze Fo eckes.
VI.26.
'
5. Gerrit Foeckes. niet vermeld
6. Ger1i t Foeckes.
VI.29.
7. Syb:r·en Fo eckes ,
VI.30.
8, Wieger Foeckes,
niet bij m~j. ( Kr.).
9. Antje Foeckes.
niet bij mij. ( Kr.).
misschien ook :
10. Johannes Foeckes. niet vermeld bij Vleer.
Deze kinderen volgen Generatie VI, 1 • 10.

(

"
'
'

"

''

V.18.WYGER
SYTZES
NIJDAM,
tr. WYTSKE ROMKES WYNIA, dochter van Romke Pi ers Wynia en va.n Wypkj en
Sjoukes. (zie verder bij Foecke Sytzes).
.
Uit dit huwelijk zijn mij vier kinderen bekend, waai•van ~~n met onbekende
voornaam. Dat de moeder van deze kindern NIET Ruurdj e maar Wytske Romkes
Wynia was, blijkt onomstotelijk uit de doopboeken van Oosterend, aldaar
komt ook Ruurdj e Wynia voor, doch niet als moeder van deze kinderen,
Deze kinderen:
ll. Geiske Wiegers (Wygers). (zie bij Heer Vleer)
VI.35.
12. Romke Wiegers.
niet vermeld
13. Sytze Wiegers.
,,
VI.34.
14. dochter (kan niet identiek zijn met Geiske, daar zij dan reeds op 15
jarige leeftijd getrouwd zou moeten zijn.

(
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In dit nummer vangen we aan met de publicatie van ons geacht medelidt
de Heer H.L.Kruimel, Conservator v~n het Centraal Bureau voor Genealogie
te 1 s Gravenhage. De Heer Kruimel heeft, ondanks Zijn drukke werkzaamheden, nog de tijd kunnen vinden om uit zijn gegevens een stamboom van de
Wynia's voor ons samen te stellen. Het gepubliceerde is de vrucht van
vele avonden moeizame arbeid.

Uit eigen ervaring weet ik hoe gecomplice.erd het onderzoek naar de Wynia-·
arstamming wel was. Dat de Heer Kruimel er desondanks in geslaagd is een
zoor volledig overzicht van de eerste Nijdaml""Wynia generaties te geven~
kunnen wij daarom des te meer waarderen. Uit vele bronnen we~d dit materiaal samengebracht en alhoewel nog niet op alle punten opheldering werd
verkregen, zijn deze gegevens veel uitgebreider .:ian mij, tot dus.vel' ten
dienste stonden.
·

Vanaf deze plaats dank ik, mede namens het bestuur en de leden, de Heer
Kruimel voor het vele werlt dat hij verrichtte en de bereidwilligheid om
deze .gegevens aan onze stichting af te staan.

(î

Hardegarijp~

27 October 19.54.

W.Tsj. Vleer.

GENERATIE VI.
VI. l. W Y P K J E N
F 0 E C K E S , dochter van Foeke Sytzes Nijdam ( V .17 )
en van Ymck Romkes Wynia.
gedoopt te Oosterend 22 Juli 1725, overl. Hidaard 18 December 1814,
huwde eerste te Wommels 14 Mei 1752 JAN GABES "tot'' Hartwerd· zoon
' 16 Mei 1 773 JORIS
'
van Gabe Jans en Akke Ulbes; lnwde tweede Hidaard
SAKES DYKSTRA, overl. te Hidaard 14 Sept. 1825 (oud ruim 75 jaren ) •
"Wybkj en Foekes" komt voor op de lidmatenlijst te Deersum (ongedateerd),
zij komt met attestatio van laatstgenoemde plaats te Hidaard 30 Maart
1766.
Jan Gabes op belijdenis des Geloofs tot lidmaat aangenomen 13 April
1759, zijn geloof had hij met de H.Doop bevestigd te Wommels 24 November 1752.
20 Febr, 1772 Wieptien Foeckes, weduwe Jan Gabes te Hidaard, koopt
·een huizinge te. Hidaard aan de Bolswardervaart (Henn.deel. Procl.
boek no. 1 7, fol. 9 5) .
16 April 1784 en 13 Mei 1785 Joris Salces en WY1Jkjen Foeckes echteluyden te Hidaard kopen land, resp. een huizinge te Hartwerd. ( Wonseradeel, pro cl. boek Y. 33, fol. 312; Y 34, fol. 77 verso).
15 Nov. 1790 Joris Sakes, huisman, en Wiepken Foeckes, echtelieden
onder Hidaard, kopen een huizinge aan de "Slagtendijk" onder Hidaard.
(Henn.deel, Procl. boek K,18, fol. 230 verso).
20 Oot. 1792 en 14 Dec. 1793. kopen Joris Sakes en Wypkjen Foeckes,
echtelieden te Hidaard weer percelen land te Hartwerd. (Wonseradeel,
Procl. boek Y 35, fol. 185 verso en 285).
Idem te Hidaard 20 Maart 1797• (Henn.deel. procl. boek K.19, fol. 82
verso).
Uit het eerste huwelijk werden 9 kinderen geboren, waarvan de nakome··
lingen grotendeels de naam WYNIA namen.
z.o.zo

- 9 0 -

1. Akke Jans.
2. Wybrig Jans.
3. Gabe Jans.
4, Foeke Jans.
5, Ymkje Jans.
6. Ulbe Jans.
7, Pier Jans,
8. Sjouke Jans.
9. Geiske Jans.
VI. 2. lVI E I N D E R T
F 0 E K E S ( W Y N I A ) , zn. van Foeke Sytzes
N:ijdam (v.17) en van Ymck .Romkes Wynia.
gedoopt te Oosterend 29 Juni 1727, huisman te Idsega, overl. 1790 1798, huwde (geproclameerd te Rauwerd 26 Jan., 2 en 9 Febr.) 1755
FROUKJEN JAKLE,S, overl. als weduwe in of nà 1798.

10 Aug·. 1762 Meindert Foeckes, huisman te Idsega, koper van land

Uit

10.
ll.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

aldaar "leggende rondtsom in des coopers landen". ( Wymbr, deel.
koopbrieven T .3.).
Idem 25 Aug. 1767 en 2 Aug. 1768 Meynert Foeckès, huisman te !dsega, koper van land aldaar. (Wymb1', deel, pro cl. boek R.no: 1),
9 Juni 1780 l\!eindert Foeckes, koper als boven.
,
21 Mei 1790 verkopen Sytze Foekes en. Geiske Wiegers, lfüisl:l.eden
onder 't behoor van Bolsward een huizinge onder Oudega (W.) aan
Meindert Foeckes. (Wymbr, deel, prool. boek R.3),
Jan./Mam't 1796 verkopen Froukje Jakl<;Js weduwe V\,J,n Meind.ert Fee'"
kes en he,ar zonen .Foeke en Jan Meinderts lancl "te Idsega. (Wymbr.
deel, pro cl. boek n.4, fel, 75).
29 li:ei 1798 verkoort li'roukj.en Jackles weduwe llleindert Foekes, gest;:irkt met haar zonen Foeke en Jan Meinerts, allen wonende onder
Idsega land aldaar aan Joris Sakes en Wykien (!) Foekes, huislieden onder Hidaard. (Wymbr.deel, prool. boek n.4, fol. 205 verso).
dit huwel\jki
Antje Meinderts (Wynia).
Ymkj e lV!einderts
,,
Frouwkj e Meindert , ,
Hinke Meinderts
Fo ekj e Meinderts
,,
Jakkel tie Meinderts , ,
Foeke Meinderts
''
Jan Meindert s

"

''

VI.3, R,O M K E
F 0 EKE S
W Y N IA , zn. van Foeke Sytzes N:ijdam (V.17)
en van Ymck Romkes Wynia.
gedoopt te Oosterend 22 Tulei 1729, huisman te Tirns, later te Idsega en
vervolgens te Offingawier, overl. te Woudsend 22 Oct, 1817, huwde te
Poppingawier 12 Juni 1757 ANTJE FREDERIKS, van Deersum, overl. v66r
haar man.

29 Maart 1764 en 6 l!ilaart 1765 is Romke Foekes, huisman onder Tirns,
koper van land en een huizinge onder Idsega, idem aldaar 13 Juni ·
1769 en 10 Jlec. 1772. (Wymbr.deel, procl, boek R.l, fol. 15, 34
verso en 186 verso).

(

9 Jan. 1778 Romke Fo ekes en Antje Frederiks, huislie den, onder
Offingawier kopen land .onder Idsega (Wymbr,deel, pro cl. boek, R;rir.2,
fol. 171 ) •
Idem 3 Maart 1781 Romke Foekes en Sybren Foekes kopers van een
zathe, lande sempt huizinge, schuure en watermolen onder Idsega
(Wymbr.deel, procl.boek R.nr.2, fol. 264, 266).
Idem koper van land onder Heeg 26 J.foi 1784. (Wymbr.deel, procl.
boek nr.3.).
27 Mei 1790 koer van een huizinge van Sytze Foekes en Geiske Wie-gers. (zie aldaar).
Vergelijk ook IJlst - HYJ?oth. boek d.d. 12 Mei _1771,
lfornelis Jantjes en Bregt Sytses, echtelieden te IJlst zijp. 100 car.
guldens schuldig aan Romke Foelces.
Uit het h:ll.welijk van Romke Fcekes. Wynia en Antje Fr.ederiks volgen 7
kinderen:

(

-

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Martentje Itomkes "(Wynia).
Maria Romkes
''
Pier Romkes·
''
l'ier Itomkes
'
'
Ymkj e Romkes
'
'
Frederik Romkes
'; ''
Antje Romkes

'

VI.4. S Y T Z E
FOEKES
W Y N I A , zn. van Foeke Sytzes Nijda.m (v .17)
en van Ymck Romkes Wynia.
geQ.oöpt te Oosterend 14 Oct. 1731, huisman. 011der Oosthem 1757 - 1763,
onder Bolsward 1779 - 1780, overl. Poppingawier 5 Nov. 1807, huwde te
_Oos·them 7 Dec. 1755 G E I S K E
W I I: G E R S ( "W y g e r s ")
(zie VI.11), dochter van Wyger Sytzes.Nijdam (V.18) en van Wytske Romk8S
Wynia.
Geiske Wiegers was eerder wetl.uwe van Ruurd Tjeerds, ook uit het
eerste huwelijk sproten kinderen, die de naam Wynia aannamen. Zie
Voor het echtpaar Ruurd Tjeerds x Geiske Wiegers onder VI.ll.
(

27 Juni 1775 Sytze en Sybren ~,oekes, huislieden te Oosthem en Itens
. kopen "seeckere deftige sathe met huisinge, watermolen, groot 55-i'J
_p;m," gelegen te Heeg. (Wymbr.deel, procl. boek nr. 2, fol. 85 vs.).
)0 Sept. 1779 Sytze :Foekes huisman te Oosthem en Geyske Wygers,
·echtelieden, verkopen de helft van een "voortreffelijke záthe en lan·"
,'den met de g_uoteel-e huizi.p.ge en schuure" aan de Worku.mmervaart on·:·
fier de stad Bolsward gelegen. (Wons ,deel, pro cl. boek Y 33, fol, 50)
2,l_)vlaart 1783. Sytze Fo'ekes, huisman onder het behoor van Bolswa:11-d
kqper van een huisinge -onder Oudega (Wymbr.deel, R. nr.3, fol.49 )
21 Mei 1790. Sytze Foekes en Geiske Wiegers verkopen laatstgenoemde
huizinge aan Romke Foekes...
·
Uit het huwelijk van . Sytze· Foekes Wynia en Geiske Wiegers werden geboren:
25. Ruurdje Sytzes Wynia.
26. Foeke Sytzes Wynia.
27. Ymke Sytzes Wynia.
28. Romke Sytses Wynia,
29. Ymk Sytzes Wynia.
(wordt vervolgd.)
30. Geiske Sytzes Wynia.
31. Oelkjen Sytzes Wynia.
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iJrg. 16, nr. 5, 6 ep 7 is geheel gewijd aan het 1200

·t jarig

besta~n van. de stad Dol.çkum. Tal van bekende
~historici en pubiicisteri sc))rijven hier ove;r het

~ ontstaè.11 en- de bloei van de stad.

Parijs

9

l JIERBOEKJE
~Het

FAN

IT

CENEALOCYSK VIURKFORBAN 1954.

mag er wee~ zijn d.i:b jierboekje. Wélk een schat
~van genealogische gegevens is hierin beschreven !
~Na de officiele mededelingen en een overzicht van

Misschien ziet men als noordeling deze stand van
~de werkzaamheden volgt _eeri 10 pag. tellend artikel
zal~en wel wat verkeerd, doch wanneer men de Franse ; van ·J. y. FeenstI'a over "Het geslacht Jelgerhuis".
geschiedenis kent en men komt dan plotseling te · · ~ 'l'ea,l<e Hoekema schrijft op pag. 32 ov.er· een heraldi ...
midden van dit volk en nog wel in het centrum, dan ~sche fout in de Noord-Friese vlag. ·J,Y.Feenstra
is een andere· indruk niet mogelijk. Echter· ook Q.eze ~geeft hierna een artikel. over de 64 kwartieren van
mensen hebben hun gciede eigenschappen. Het gaat
~Jan Koopmans en Alida Christiana Ha.nekamp van Haniet op om iedere F:rarisman voor een luiaard en een "rinxma. Een artikel van wijlen·' Mr. A.S .Miodema over (
eendvogel. te honden en elke francaiSe voor· een mo- fde familie su.ardus Jacobus Posthumus 1694 " 1770
dep' op en prostituée. Ook in ct·eze mensen moet men
°
•
•
•
n
~neemt niet· minder dan 16 pagina's in beslag. D,!\1.
het gQcde zien en dat is het luchtige, jov'ilile' har- ~van dér ïloude ·behandelt d·e· MiedGma' s van Oudel<:looster •
tel:~l<:e.
karakter, De gemoedelijk_e franSmaJ'.I,, die ineer ;DG
'
·
• van ·Leeuwar
·
d
~
gemeentearchivaris
en, Jh r. M. J • v.
wijn drin'kt dan wij bier, is onbezorgder dan wij en h.ij 'Lennep schri.)ft over de 11_van snitsevorg•snj een fawil en
kan ••niet ernsti~
ZiJ'n..
•
•
•
0
•
~ milie die onts"prOot. u1 t de verbintenis van een
07k in _ParlJS kan ~en ~eel leren. Men wo:dt toe de
~SirtemB. van Crovestins met \;len suririaamse negerin.
eigen bekroi;ipenhA1d uitgehaald en leemt 1n e~n anct7- ~ Ir·~ van ·der Vlis vervolgc',e_ ude cè.rdes d 1 Honneuro.
re s~eer, die slech~s 500 K.M. van ons verwijderd is.~Dr. van der Kooi besteedt 8 pagina's aun het handHet is onze sfee1~ ni7t. Zet echter Uw ogen e~ ::iren j schrift Siderius. Vle·3!' heeft het over ,moeilijlte
goed open,
want . dat 1s belangrijker
dan ,, het zien van ,geva
~
· b., d Bu ,
·" n"
a over' de bekende
.
,
11en '] e
rg, Sva
u1 0 •
"
1
de bez1enswaardigh0den, wil men werk
V,:)r; N"d
. 'D J van dei- Meer be -luit.
. ~lJJk het
•
~
IJ am a.c t.e ui, t !la·r 1 1nget:1,
• . .
s
derven hart van Europa - het hart van Marianne ... le.-·j met een :\.ijst van testamenten, voorkomende in band
ren kennen. i\Ujn verblijf was te kort om meerdere
{EEE 1 , vo.n het Hof provinciaal van Friesland.
indrukken op te doen, om kennis te maken met alle
lagen van het volk. Daarvoor was :mijn wcrl<: niet om:.. ~ NAM!lf.EN UT ALDE LIIF'RENTf-REGISTERS YN FRYSLAN.
vangrijk genoeg en de beurs te klein. Parijs is duur 1 '. R·.s.Roorda heeft aan zijn .vele ver_zameling'en weer
zeer duur. Ini'oI"meert U eerst eens goed waar U sla- i één toegevoegd en deze heeft nog _het zelfde jaar
pen en eten moet" alvorens in de trein te stappen.
~het pU:blicatie-licht gezien in de vo·rm vo.n een lij~ vige naamlUst uit de oude. lijfrent"eregisters8 Meer
Over de thuisreis zal ik maar zwijgen. Het was niet . j dan 4000 namen zijn alphabetisch Qpgenomen, hetgeen
wa:t·m, doch af en toe regenachtig.
~een grote genealogische aanwinst betekent. Gelijk
Ik heb geen verlangen,· zo-a.ls· velen, terug te keren ~ oók het Jièrboekje kan dit wer·kje besteld worden bij \
naar de lichtstad, do Oh 'ik· zal o~k. geen mens ai'I'a- ! de FI'yske Akademy te Leeuwarden.
den om Parijs te gaan zien,· doch JU1st aanraden ·er
~
·
naar toe te gaan om de ·.blik erl kennis te verruimen.~ LEEUWARDER COURANT VAN 20 JULI. 1954 .- Een gen.ealo~ gische pagina, zoal,s wellicht nog nimmer i,n een
Cs16.t)
~ d~gblad is opgenomenq Een ·beschouwing over de geocooo.ooooooooooooooooooooo·ooooooooooooooooooooooooooj nealoe;ie in het algemeen, een interview met.·R,S.
i Roorda over het Cenealogysk ·wurk.forbê.n en W.'.r.sj.
B 0 E 1( B E s p R E K I
N c
~ Vleér over zijn werk, opgeluisterd met enige i'oto 's 'l
ooooooooooooooooooooooooooöooooooooooooooooooooooooo~··maakten dat de genealcigie in brede kring bekendheid
IT BEAKEN, Jrr;. 16, nr. 2, April 1954 - Begint met ~ veI'wierf.
een aI'tikel

De wevers f'an Harns (Harlingen) yn de
WillY "Krogman becritiseert in 11 Forsite Und Pos~idon 11 het boel< van Ds.
Spanuth over het Atlanti's-VI'aa5stuk. Wijlen Dr. Wumkes s~hreef het artikel 11 Hoe 't Jan SchoelieI' oer
it Frysk tocht". Met 11 Pleats en Mienskipn gaat P.
Winsemius de strijd voortzetten tegen Spahr van der
11

18e ieu" van Dr.o.Postma.

) NAMMEN F'AN DOKKUMERS UT EARDER TIID,

Roorda heeft

~dit jaar niet alleen de namen uit testamenten en
~lijfrenteregisters gehaald, doch ook enige duizenct·en
~namen van stad-DokkumeJ;>s ver?ïameld en op het a.b.c.

~te boek gesteld. Dit we·i:k is e9hter niet in de

han~ del~ Het is gestencild in een oplage van 25 exempl.
~ Uitgegeven dooI' de gemeente Dokkum,
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20.0L Keizer. ·Karel VII te Idunchen overleden.
22.04. Keurvors.t Maximiliaan III van Beieren, zoon

00.02. Koning George II'voert het pragmatieke levan Keizer Karel, sluit vrede met Maria '.111:>.5
ger onder protest van Keizer Karel VII en
resia en doet af stand van de Oostenrijks~
Koning Frederik door Keulen naar Mainz.
erflanden
09.05. Beiers leger bij Sinpaok verslagen~
Engelsen en Hollanders· bij Fontenoi door de
11.05.
os.06. Keizer Karel VII vlucht uit Munchen.
Fransen verslagen.
27.06, Maria Theresia laat zich in Munchen huldigen~
04.06, Slag bij Hohenf.riedburg. Grote Pruisisch'e o·;e::·Slag bij Aschaffenburg tuss.en de Fransen en ~
winning. 12.000 Saksers gesneuveld.
het pragmatieke leger. Nederlaag voor Frank-~
00.07. Charles Edward, kleinzoon van James II lar.dt

rijk.
13.12. Verdrag.:tusse.n Oost.enrijk en Saksen.

Koning Frederik zoekt toenadering tot Rusland.
:i. 7 4 4

(

00.00

09.01.
26 •. o4.
15.05.
05.0~.

02.07.

24.0?.
15.08.

02.09.
16.09.
I

\.

22.09.

00.10.
31.12.

08.0l.

in Schotland.

01.08, In Frie·s~and zijn ~eeds 58.539 ko.eien, 19.196
rieren, 2.2.991 ~okkelingen en 22.599 kalvere:;J
aan de veepest gestorven.

26.os. Vrede te Hannover tussen Engeland en Pruis2!n.
13.09. Groothertog Franz_, gemaal van Mar_ia Theresia

tot Keizer van het H.Roomse Rijk gekozen.
Vrede te AbÖ tussen Zweden en Rusland. Zwe- _
den moet enige provincien in Finland afstaan t 30,,.09. Het, J<eizerl~ke leger onder de Prins van Loth~
ringen nadert het Pruisische leger. 40.000
én· de troonopvoi'gingskwestie wordt geregeld. '
OOStenrijkers tegen 18.000 Pruisen •..•
Verbod van stro-uitvoer in de Dongeradelen.
Frankrijk verk:laart Maria Theresia de oorlog. ~ 01.10. Koning Frederik wint de slag tegen.het oppe~
maohtige Keizerlijke leger·.
Frankrijk verklaart de oorlog aan Engeland.
Verdrag tussen Frankrijk en Pruisen.
Charles Edward in Schotland ver9lagen.
In Dt;lkkum ltwamen 108 wag~t:.s met 84.011 poÎ"ld
,04.10. Frans I tot Keizer gekroond ..
kaas a~n ·de markt.
.
~ 20.10. Laatste doop in. de vervallen kerk ta LuinjetE":.'
Keizer Karel VII doet afstand van ·Bohemen
; .20.11. Het .Saksische leger valt de Lausitz bi.nne.n"
ain Pruisen.
r·:e5.li~- .Na :me~'Ster~ijke."·o·v~~1.~i~~iné;-en ver·o~erci'e Fre ·.
Koning· Frederik rukt met 100.000 man Bohemen~
Selezi~ et: Saksen. ~eipzig capituleerde.
binrien.
~ 18.12. Intocht van Koning Frederik ~e Dresden.
Ern;:;tige ziekte van Koning Lode:nijk XV. De
< 25.12.
Vrede t(:J Dr·:irden~ Oosteni ijk doet e.:i:'staru.l ·vaü
mai tresSe Hertogin de Chateauroue woI'dt ver- ~
Selezie. Frederik erkent Frans -als Xeize::.
wijderd, doch keert op last van de Koning.
00.00. Frankrijk en Spanje veroveren Genua, Pi~n::io,c,
vreer terug.
Mi.laan, Parma en Piazenca.
De Pruisische legers staan voor Praag.
Val van Praag, gevolgd door de bezetting van~
1 7 4 6
Tabor, Budweis en Frauenbu:i;>g. Pruisisch
.
leger wordt echter g0dwongen terug te trekke~
'
"10.03. Stavoren hee'ft 30 koffen en sma,klten.
·vanwege het verzet en sabotage
der beval~
' 0 2.0 6 • Militair verdrag tussen Rusland en Oostenrijk.
king.
Toenadering tussen Frankrijlc en Oostenrtjl<"
B.Accama schildert het portret van Jacobus
ê 01,09. Muizenplaag in de omgeving van Do·kkum. De
Bourboom, burgemeester van Leeuwarden, de
dieren hebben ee.n lange bek en korte staart.
man die de boerderijen opkocht in de veepest:
25.10.
Muizenplaag rondom Harlingen.
jaren.
Chai> les Edward keert na het mislukte avontuP ·
De tweede veepest breekt uit.
terug in .Frankrijk.
Zwaar belastingjaar •. _Behalve de g~wone belas·-i oo.oo.
Koning Christiaan van Denemarken overleden.
ting moesten eigenaren van vastigheden de
~
F-reder,i.k V volgt hem op.
he.lft van de huur ao.n de provin-cie afstaan. è
Koning Filips V van Spanje ·~·. Hij wordt opgeFriesland heeft blijkens de volkstelling
~
volgd doo.r Ferdinand VI.
135 .• 133 inwoners, waarvan 11. 000 armlastigen .i
Strijd tussen de. Engelsen en Fransen duurt
Aengwirden heeft s.lechts 566 inwohers.
~
voorto
In Leeuwarden troUwden in 1746 271 paren.
1 7 4 5
Er werden 301 kinderen gedoopt en er stie~·ve·,
115 personen.
Verbond tussen Polen, Oostenrijk, Engeland~
00000000
Holland e.n Sáksen tegen Pruisen.

,,
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NA DE REDE VAN

~ons·

··----~---

nage·s1acht reeds ·veel eerder d a n
o v e r
deze degeneratie aan
~de lijve ondervinden. Het is onverantwoordelijk, on~ danks deze wetensohapµel-ijke waarschuwing' dia niet

j2

PROF. SLIJPER .•

Ten vijfde zijn de levensomstandigheden zodanig ge...

noo o jaar, steeds sterker

worden, vooral in de st·ecten-, -dat een gezonde na~de enige .:.s,
toch' te 'doen .o"f alles goed gaat.
_tuur-lijke leefwijze maar zelden gevolgd wordt•
~Het _zou ·o'-nVèr_antwoordëlijk zijn~ om kennisdragende_
Ten ze:Sde neemt de kanl<er, speciaal .d-e ;Longkanker ~Van het feit dát de nakc:imelingen van ons tot de' ·meest
O'P " sohri~barende
wij.Ze
toe.... 'door
het. roke'n
en het
,
•
l' ·
•
. ·
•
.
.
~-hulpel"oze
wezens zouden behoreri t' lijdende aan tiehi'_e1:t dat millioenen mensen· in steden leven, waar
~ tallen kwalen en gebreken, toch voort te gaan om een
~e liJCht doorlopend vergif'tigd is door roet.
~-n a k 0 m e 1 i n g s c h a P t 9 v e r w e k
Ten zevende werken de moderne verkeeirsmiddelen en de toenemende drukte stSE:)ciS meer ,ep -het z_enuwge1·k e n ·
(
stel van de mens,: -~i6 -d~S.~door d_ë. zQ. noodZakelijke ~Er 'zijn natuurlijk t_alrijke fac.toren 7 waar· ·niemand iet-~
rust als een ,ontf;lpan'ning _moet _ontberen.
_
~aan kan veranderen. Het voorbeeld van het zwakke
Ten achtste worden d_oor de moderne. verkè'er~~;i.'dct~- ~kindje op moeders arm is duidelij~ ·genoeg. _,Wij kunnen
len de bevolking op. orize aarde, ste~d-~· mSer gemen'gd ~het niet beletten· dat er steeds meer Zwakke mensen
en vermengd (huwelijken van mensen die bio1ogisoh
~het huwelijk zullen aail'gaan. Zelfs ·cte meest krasse
sterk van elka!lI' verwijderd staan) wa·ardo_or de na- ~ maatrege1e·n als de- stel-iliasatiG die· Jl),én in ZWeden 7
ko_melingen onevenwichtig zijn en V<.'l.ak ~eii prooi _aan~ Ver. Staten en koI'tgeleden oOk n·og Jn_"st~_rke, m8.te in
melancholie en ffiihdei'wa!lrdigheidscomplexen (voor- ~Duitsland kendè ~ betekbrien slee.hts èen .druppel op de
beeld~ de indo-èuropeaan gebo_I'en uit een .Neder~gloeiende plaat, \vanneer de 'be_vólkin_g zelf niet meclandse vader on een IndiSche moeder).
~ werkt.
Ten" .negende
wo.rd.
de plattelandsbevolking
op-.
. i·.lJ·k s l.<euze_, zoa1 s· 0· r. Bru:i.ns
·
-_. __t ook
.,
.
_
.
· - ~~ 81 ec h•··t·5•· ee JUl.s··t· e h uwe
gezogen door de grote
=
.. k
_ stadscultuur en gewoonten
.
~ 1·n zi·J·n boek "H"
"w el""k
JJ s ke us en· Nages .1 ac ht"' zo d ui"ct e 1 lJ
en komt ook . deze steeds
de invloed van :;;=0 p de voorg ron d p1 aa t s t is
· +.n
· . s.t aa t · ver-b e t ering
·
te
. . . meer onder
.. ·
de gezondheids
ondermijnend ei krachten,
het~~ bre_ n gen~
Twee mensen d ie
· we t en·, ot: ·waarvan
·
d e· medi·
.
-.
_waardoor
..
pl~tteland in de toekomst ~et zo ~oo_dzakellJke
g ei weten, dat zij sleóht_s zieke kinderen ·ter wereid
fri~se bloed aan de stad niet meer :i:an leveren _
~zullen· brengenimoeten niet .trouwen. Het O"ordeel·riloet
(een
:= bi" .er
• word en over ~ e 1 a t en.- He t vers t an d
•. sta.(lsgeslacht l<an zonder
,
• opnem11ng _van bloed
.
. aan de me di" 01
p
0
uit een _plattelandsgeslacht niet langer dan 180
~
·et hie z
·
t h·
ldt
b
t 6
jS:ar stand h6Uden { ). ·
· ~ma.
·. r egevieren, wan
ie.r ge
nogi
e
r
~ v o Q r komen
·d a.·n
gen- e zen " Er zou
Dit _zijn allema~l feiten- en factoren waar medici,
~zeer veel over _dit qnderwerp· te schrijven -zijn, doch
biol9gen en sociologen ons op wijzen Het' zijn een
~ wie hierover meer- wil weten leze het bovengenoemde
aantal weinig opwekkende factoren, waarvan Pr.of.
boek, d.at is aan te bevelen, vooral varlwege de
C
Slijper in zijn rede g e. e .n
melding maakte !
% ethi~che en morele houding v~n de schrijver.
0

n'

Q

~a~

1

hij

1

d~t

wel

geda~n -dan

zoµ hij wellicht ons niet

~ b7n ~ 1 l 1 9 ~ do~n ins~apen met de gedachte nog
'2" mil ioen J~en.de tJJd te hebben.
Ik meen, _op

•

•

~

j Krachtige

bestrijding van de genotmiddelen 9 zoals het

~overvloedige gebruik van alcohol, waardoor zoveel
~mensen in het ongeluk v1orden 'gestort kan veel ten
~~ g o ed e k ere n •. He t. vraags t u k.·van h e t ro'ken · wor
. dt zeer

grond van stat1st1el<~n en.. .het oordeel van bekende
.
geleerden,
dat deze term1Jn,
· d er voor
· d f? k euze ge, .
. onder de tegenwoordigeJ
,
: ac t uee 1 en oo·k h"ier za 1 een ie
zo JU1st genoemde omstandigheden, aanzienlijk korter :~ s t e·ict word en.
"
- moet worden gesteld en ·.dat het zelfs· 1angs eenvou- ~
dige berekenin~ mogelijk is om (indien er geen wij- g De stadsmens, oolt al woont hij in een moderne wonfng 9
zigîng ten goode komt) de mensheid, zo voortgaande·J moet zodra de gelegenhe_id er is naar 11 buiten 11 · g~an.
niet meer dan hoogstens nog 2 e o o jaar te ge- ~ De stad .is_ een verwekker. van talrijke ziektekiemen
ven.
~en in de vrije natuur doet men gezondheid op. Het
~ geeft tevens de rust, die onze zenuwen zo hard ·nodig
Prof. Slijper meent dat een constatering van de
~ hebben.
feiten niets kan veranderen. Dit. is cte bekende
noodlotsgedachte, die i'iij helaus in deze eeuw .meer ~ Bij ·de huwelijkskeuze moet een partner uit eigen omgedan ooit te voren tegenkomen. Gaan .wè door op de- ~ ving gekoZen worden, althans niet iemand die biolozelfde weg, ondanks d,e kenn~s van feiten, dan zal J gisch ver van ·ons verwijderd staat. Het plattelancl

- 9 .5 moet zich' zel_f blijven. Dit geldt voor oris volk
als·· geheel,> maar vo6r .het cul tuursoheppende plat-

~

teland in het bijzonder.

~ en overdenken en ons bezinnen op welke h.umane en

Blijft het volk in de

~

kinderen, om ons
n a g e s 1 a c h t ·en ct·e gehele
mensheid. Mogen wij Prof. Slijpe_rs woorden overwegen

kern gezond, dan z.a:l de gezondheidsbron niet uit- ~ menselijke wijze we kunnen .bijdrS.gen om verbetering
putten. Wordt het ook daar ziek, dan gaat het
~ te brengen en het lot cter mensheid niet in handen
proce.s nog..sneller.
§" van het
n o o d 1 o- t te legggen, doch als
~ e v e n b e e l d
C o çi s te waken over het hoog_Enig~:-.-·.:voorbeelde,n wat ten· goede gedaan· kan worden.
~ ste goed en bloed dat wij bezi ttèn: Q.e mens als
Het gaat _om het lot van onze kinderen en klein~ soort en de mens als indivî.du !
0000.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo'oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

~·

il~
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vervolgvan pag. 73.
DE VORMING VAN DE ZEEU\lSE EN ZUID-HOLLANDSE
EILANDEN.

Al heel vroeg is men van de verdediging tot p.e
aanval overgegaan. Terloops is vermeld dat de
Friese ·Mid,delzee In de. J i$ _en l~e eeuw al naar gelang dat zij. dich~slibde, werd. ingedijkt. Op, e.en
dergelijke ·wijze zijn de zuidhollandse en. Zeeuwse
eilanden ·ook ontstaan. Oorspronkelijt waren zij
slibbanken. Langzamerhand werden ze hoger, zodat
ze slechts bij zeer hoge vlo~d nog onder water
ra-akten.· De-ze zg. opwà.SSèn werden @;roter door
·
.aanslibbing, door_ aanwas. ·De opwassen werden be;·dijkt,. de aanwassen werden ook· ingedijkt en zo
:sroeide.n. kleine eilanden s.,aneen tot één groter.
Niet lang daarna kwam de .aee We<i't" een deel van
·,,het nieuw gewonnen lafid op~is~n. op ViP·!IChillende
Wijzo werkte de mens .het grondverli.ett. iti de hand.
Door bij aanleg van nieuwe, -~ bui~1"ts gelegen d•en de oude m i 4 .,; • 1 d U 1t e n of
m b e l dijken af to gt--av.en, W$.Ql:'door bij een'
doorbraak vo.n de ni•we d.\!k de ·0 ve.t"$'troming zich
niet alleen tqt het nieuw ihgedijkte land be-pet-kte~
maar dadelijk een omvangrijke ramp werd. Midden in
de Zeeuwse eilanden vindt _m'en nog zulke dijkloze
kernen-. Uit de late middeleSuwen zijn er verscheidene verordeningen tegen het afgraven van meeldjjken bewaard.· Zo .van Philips de Goede uit 1452.
Een ander· landgevaar was het turfsteken. Men deed
dit in Zeeland niet aJ,.leen om de brandstof, zoals
in de andere provincien, maar ook om zout te winnen. Het veen lag daar onder ·de nieuwe zeeklei
en was doprtrokken van zout. Men groef dit veen
uit en verbrandde, het. De zoutrijke as werd met
water vermengd., zodat pekel ontstond" Men liet de
pekel verdampen en het zout bleef' over. Dit
noemde men "selbarnen".
Het selbarnen hiel_d op door de aanvoer van zeezout
en door het strenge toezicht van de overheid.
Daarom z'ien we enige eeuwen na de eerste be'dijkin-

D
-

H • MI N K
gen juist de grote doorbraken optreden.
van de Braakman in 1404; van de Biesbosch
~door. de be.kende St.Elisabethsvloed in 1421, van ·het
vSi-drorikerÏ ·1and- Van Reimer·swaal in 1530.
~Vorming

j

i DIJKVALLEN.

': Zee_land is· ook nog eeuwenlang. geplaagd door _dijk-Vallen', Dit verschijnsel treft men aan bij hOge s:teile
onderzeese oevers met diepe gaten er VOor. Met wa~
ter dringt hier gemakkelijk naar ,binnen en vormt een
j mi.n .o_f_ m~~r. vlOei~aa_r mengse.1 met _schelpgru{s .en
~ ~zá.nd'~-;'"-n~zè-}iiiá:P-Pê'gróiiä '"Kän 'dïS ·druk v·~n. d~ ~ijk .
Î er boven weerstaan, zolang aan de .zeea~de fienoeg
~ tegendruk is va_n het zeewa.ter, Bij ·mooi zomerweer
~ als de eb lager ai' liep dart eici.e!'s, werd he-t even".'"
~wicht verbrolcen. De slappe mässa' liep onder de
~ dijk weg en de. daar.boven gelegen dijk stortte in.
~Dit heet. nu "dijkv0.1 11 • Vroeger wist men niát hoe
~ mefi deze dijkvE\ilen kon vOorkomen. Men ~as weerloos
tegen .deze Vijand en als men. constateerde~ dat een
~ gedeelhe van d.e_.zeedijk geVë.ar liep, dan le-gde men
enkel.e hond.erdet'l meters daarachter aan de landzijde
~ een nieuwe dijk aan, de zg.- S 1 a p e r d ij k •
~ Na het leggen van deze dijk werd de zeedijk niet meer
~ b7hoorlijk onderhouden en brak bij stormvloeden spoe~ dig door. De 11 slaper 11 werd dan waterkerende dljk,
~- ~erwijl er achter maar weer een nieuwe slaper of
~ 1 n l a a g d ij k werd -aangelegd.
In de 19e eeUw
~ heeft men tegen dijkvallen maatregelen genomen door
~ de onderzeese oevers"te beschermen doOr ·zinkstukken
~ ~~ote van wilgetenen gevlochten horren, welke zeer
~ zwaar met natuursteen- werden belast·.
Do'or deze
~-maatregelen _kunnen dijkvallen echter niet altijd
~ voorkomen worden.
Dez'e onderzeese oeververdediging
~ verslindt bovendien grote sommen gelds. Oor sprot.~ kelijk zorgde ieder voor het deel van de dijk, waar
zijn land aan g:i-enSd.e. Aan dit systeem war_en grote
~ bezwaren verbonden. Was bv. één persoon nalatig
in het onderhoud van de ·dijk dan kon 'qit voor allen
een ramp .wo:rden

f
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- 9 6 ~DE. STRIJD TEGEN HET RIVl;l':RïlÁTER,

HEEMRAADSCHAPPEN,

Daarom· werden in de loop der jaren · d ij k..b e ~ In de io6p der eeuwen hee:rt men bijna overal in ons
s t u r e n in~esteld, of wel H e e m r a a d - I land de rivieren ingedijkt. Ai1een in een groot
s c h a p p e n en H o o g. h e e m r a a d .deel van Limbu·rg en· op erlkeia ptaatsen in Gelders o h a p p e n onder leiding van een d ij k ! 1and makán hogè gronden dijken öv~~irodig, In het
g r a a f. Dergelijke besturen ~reft men buieen
~ óöstclijk _deel- van ·ons land Ç-ienen de rivierdijken
de prov. Zeeland ook aan. Zij- zorgden .voOr het
tot beschèrming, :van het oJ;nlig:g:ende land tegen· hoge
derhoud. Ieders aan4eel in de kosten werd b·epaald~ rivierstap.den, in het westen daarentegen tnoeten de
naar de grootte van het stuk land,· dat door de dijl<j dijken te allen tljde het water .uit het land houden.
werd beschermd. De polders .in Zeeland zitten _op ~ Onze bodem. ligt daar steods lager dan -de gemiddelzeer hoge lasten. Daar.om krijgen ze finaciële
~ de stand van tl~ rivier. Meestal liggen de dijken
·steun van_ het rijk en de provincie.
§ op enige afstand -van de rivier. Bij ho.ge wate:i;tstan~ den wil men nl. een zo groot mogelljke waterhoeveelDE PAALWORM.
~ heid bergen. De rivier staat dan \ran· djjk tot dijk
In de l8è eeuw kregen we er nog een vijand bij in
§ en st:rOomt :tn haar win.terbed.
de vorm van de p a a 1 w o r m Dit weekdiertje f. :uITERWAARDEN ..
b,9,,9.;t't lange en breide gangen in houten zeeweringen
""""':•·:::;:;:..'.""·,.".: -:'.'.;:·:; ",
."."~:·"'""""," .:.·: : :;. ·;";·;:':' '"'"' "." . "...
""." j' Bij geringere waterhoeveelheid is de rivier veel (
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§den met griendh.out, met welke naam men de wilge~ struiken ··aanduidt. Zij leveren o.a. het rijshout,
-"":~'.!t·s~
. ~ dat, tot ·grote steVige. vlotten gevlóoht"en ~~ met
-J.:iiJ'ii.~
~ .stenen bezwaard, als zinkstukken bij het vers.terken
~-.J!m,~
~ en aanleggen van dijken wordt_ gebruikt. Langs de
"'i.&Ji;~:·· ;_"_ .. Merwede, ·met name '.n Sl'edraoht en Werkendam, bès~on4 in· de _15e eeuw a'.L ee-n omvangrijkè handel in ·
~- r.ijshout.
De grote St .Elisabethsvloed in 1421 heeft
§ de- ontwikkeling van de rijscultuur in niet onbelang~ rijke mat·e gestimuleerd Men was. er toen reeds van
~.op. de hoogte, dat de dunne taaie rjjstwijgen, door
~ elkaa~ gevlochten, een uitermate goed hulpmiddel
~ waren óm dé ·dijken te versterken •
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~ dig geweest. TijdQns de Franse ove'r.hecrsing. werd
(
."""""".
"'""
i. het. onderhoud'· va.n ct~· dijl(;en verwaarloosd, zodat de
""!:::::1•"."
~""": .. ·::;::.::''.'.:·.:·.::
·· "·;::"::;:"'.'.::::;::."'" .,";;::'.:::::"... .:::."' ~ "gGvol_ei.en niet uitbleven.
Na de ingevallen dooi
.,,",::;;:;".'.'.""":::. ··':'.;·""""
":'.:"··"''11""""
""""
~ kwam. het ijs. in de rivieren in beweging. De ijsschotCei'a~,~·;·~·~erd f'ragmen~·' va~'"'~~- d'ijï~;~br>uw op
~ sen kruiden op elkaar, .ve'roorzaakten ijsverstopping
een eiland in vroegere tijden. Men .ziet hier
~ en opstuwing van h~t water• . X€lnslotte leidde dat
hoeveel land er bij een doorbraak- van d& zee..;
~ tot ?Verloop en dóorbraak van de.,·~-r~~.y~0:rdijken. De
dijk_ blijvend ver~or.en _gi.ng.
~ toestand_ werd nog Verergerd door de:->s:t,oI?m ~an 30
~ en 31 Januari.
Zo oversti'ooi;nde.n in _Januari· 1809
----------·---------------! achtereenvolgens··het eiland van HerWen, Aèrdt en
ep _Sluizen, zodat in korte 1;-_ijd deze verdedigings-1 Pannerden, de polders Ooy, ~uffelt, de ~ijmers~ de
werken afbraken. Men heeft dit willen tegengaan ~Over- en Neder Bet~we, 'de Tielerwaard, het Land van
door het houtwerk te beslaan met spijkers voorzien ~Buren, het polderdistricht de Veluwe, Salland, de
van platte koppen, doch dat hielp ook niet veel. ~ pold~r van Mastenbroek, het land van Ma.as en Waal,
In het. begin van de 20e eeuw vond men eindelijk
~de Vijf Hoerenlanden, de Alb.lasserwaard, de Bommelnr-·
enkele West-Indische houtsoorten welke bestand
~ waard en het Land van Heusden en Altena.
waren tegen de paalworm.
'
~ Op Koning ~ode~ijk Napoleon heeft de~e overst:oming
~ een geweldige indruk gemaakt.
Nog in Januari 1809
:.':;;;:""·_":·::.:::",".

- 9 7 overlaat mogelijk geworden. Yfat is nu een overlaat?
Teneinde bij hoge waterstand water te kunnen loz.en,
heef't men op verschillende plaatsen de dijken vei•laagd. zo•n verlaagd stuk dijk heet nu een overlaat. In 1942 is de sluiting van de Beerse overlaat een feit geworden, waardoor een gebied met
een oppervlakte van 20.000 H.A. bewoonbaar is geword6n.

riohtte hij op een Comité Central du Waterstaat. De
koning deed de ledén van dat comité een merkwaardig denkbeeld aan de hand. Hij stelde nl. voor de
rivierdijken te slechten en de dorpen op terpen te
bouwen! Is dat plan niet uitvoerbaar, dan ·zi~ij
geen andere weg dan zijdelingse rivier""""" ,,".

afleidingen op de meest bedreigde
punten te maken. De instelling van
dit comité heeft echter· niet tot veI'betering geleid.
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DE STRIJD TEGEN HET BINNENWATER.
Tot_ nu toe hebben we het alleen gehad
ove~ de strijd tegen het buitenwater,
dus tegen de zee en de grote r!vieren.
Maar in het d~el van ons land, dat gel~k of lager ligt dan de zeespiegel
had men .een strijd te voeren tegen regen- en grondwater, dat zich daar verzamelde.
Holland ten zuiden van het IJ was ondanks duinen en dijken in de $inter en
·.in -het voorjaar geheel met wat.er· bedekt, Landwinning was voor de toenemende bevolking der latere middeleeuwen
een eis geworden. M9n zoekt naar mid·delen om die toestand te verbeteren.

-- - 'BÓLDERS.

---

HET OVERSTROOMDE GEBIED IN
J Al'lll AR I 1809

--·- -- ----· "-. -· -·- .
(

\

'

"-- -

·--·--··~-~-·

"Kleine stukken land' we;rden·met lage kaden omringd. Door.dat land
werden sloten en greppelS_ gegraven,
welke als wat.FJrbergplaatS dienden.
Als de sloten vol waren, ciah moestHil Ze van een
deel van het wat.er ontlast worden. ·
Aan"1ankelijk werd het water vrij onbeholpen met hoosbakken uit dFl sloot over .. de_, kade geworpen. LatE'.r
gburuikte men molens door mensenckracht bewogen,
daarna paarci.enmole·rts. Tot in de l ?e eeuw werden
dez~ laatsten nog gebruikt.
Omstreeks 1400 moet
ee·n" timmef.man .onder-_Groede (het teg0nwoordige
Groet bij Schoorl) een w i n d - w a. t e r m o 1 e n geconstrueerd hebben, welke blijltbaar opgang
maakte~
IVij lezen dat in 1408 de HeSmr_aden. van
Delfland naar Alkmaar reisden om de mOlen· "te-."zienî
waarmede ·Floris van Alkemade en Jan Griet.ensène
water hadden uitgoworpen. Het duurde echter nog
tientallen jaren e.er .de eerste ·windmolens in Schi,:een Delfland zelf de handmolen, hoosbakken en paar-·
dénmolen verdrongen.
De eerste wiri.dmolens schijnen geen stevige boJ.!wsels
te zijn geweest-~ de molenmaker _verplichtte zich, om
ze weer overeind te zetten als ze omwoeien. Bij .
het begin der 19e e~uw rustte de techniek der bemaling nog steeds op het principe van de gewone
windmolen met scheprad. Deze zijn echter. be-perkt.
in hun vermogens. Later kwamen de windvijzeiijmolens.

In 1820 hadden weer dijkdoorbraken plaa_ts. Inmiddels~
.had Koning Willerri.·r een commissie benoemd om onder ... ~
zoek te doen naar de beste rivierafleidingen. Deze ~
bracht ._geen bevredigende oplossing, t-otdat in 1850 ~
een uitvoerig rapport Van de inspecteurs van de
~
water.staa~, Ferr·and en Van deI' Kun, verschijnt. De
~
inspecteurs p~aatsten zich op het standpunt, dat
_
de vorming van ijsct·ammen zoveel_ mogelijk moest worden~
voorkomen. Het middel daartóie is het m·aken van een§
zo-veel mogelijk regelmatig rivierbed in de breedte ~
en in de diepte., met regelmatig in elkaar overgaan- E
de krommingen van beide oevers.
Vèrder wilden zij ~
ee·n verzwarinr; van de dijken en een verlaging va·n de~
ltaden der uiterwaarden;, Dit rapport nu is de
~
grondslag geworden van een stelsel van rivierver~
beteringen, dat tot op heden gevolgd is geworden.
~
Zo heeft men de bochten van de Maas afgesneden
~
(genormaliseerd), waardoor haar lengte met een der-~
de is verkort. Het zomerbed ·i.S verbreed. De mond ~
van de Maas heèft men verlegd (Bergse Maas). Na
%
(wordt vervolgd)
J.1. deze verbeteringen is de sluiting van de Beerse {
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DE FAMlJ.IE.

Klein-Fenwierstra in het "Hoflgn" bij Grouw, tegenwoordig aan de weg va.n Grouw
naar Wartena geJ.egen, is van verre reeds kenbaar aart de letters H.H.N. op het
dak. Dat ik over deze boerderij iets meer wil vertellen komt misschien door het
feit dat er reeds 127 jaar een Nijdam de scepter zwaait, Misschien voel ik mij er
ook toe geroepen omdat de zusterrbo~rderij "Groot-Fenwierstra" voor mij persoon;Lijk nog meer betekent.
Immers op deze boerderij boerden van 1882 - 1903 mijn
grootvader Tjerk Willems en vervolgens mijn ouders. Daar werden mijn broer en
zuster geboren. Daar waren mijn ouders bevriend met de Nijdam 1s, Zo zegt het Hof1~ mij meer dan wellicht de lezers die deze polder ten noorden van Grouw nog
nimmer aanschouwden. De kaart wijst U echter de weg.

(

Er zijn heel wat faJJtilieleden Nijdam,
l en, erfgenamen gebruikers van de boerdewier . 0orouders op deze boerderij ge! rlJ.
woond hebben, want Hendrik Hoites I, diejrn 1768 is Tjeerd Ynses de bewoner. In
op 5 Ju.ni 1817 in het huwelijksbootje
11778 en 1788 treffen we hem evene<ns aan.
stapte met '.Çietje Tjeerds Oetsma, en
lin 1778 is .Juffrouw de Roos, wed, ~'.Bietoen op deze boerderij kwaJJ1 wonen, heeft î nemt<, de eigenares, cloch in 1788 zijn het
een talrijk nageslacht. Hendrik Hoites I~Dr.J.ten Broek Hoekstra en zijn vrouw
zeer te:i;(O!oht, want Hendrik Hoi tes II en j Epke de Roos Bieiiema.
Hendrik Hoi tes dIII woonden en woont
~Op 11.10 .179 5 J;;ciopt Tjeerd Ynses de boer·ook reeds op deze boerderi; !
j derij van Mr. Albertus ten Broeke Hoekstra
In 1640 treffen we op deze stemgerech- lvooi· 7212 cai·,gnldens en daarmee komt
tige plaats nr. 39 van Grouw een Eb el
l deze boederij in de faJJlilie Oetsma en
Gjalts met zijn vrouw aan. D.e erven van jdaardoor later in de fam, Nijdam.
Wygera en Knijff waren toert reeds eige-Je,,erd Ynses trouwde zeer laat, n1. op
naap. De plaats toen reeds 50 p,m,, is j zijn 50 ste à 55ste jaar ! We vinden het
dit gebleven tot in de 19e eeuw.
!huwelijk op 12,12,1790 te Grouw gesloten
I+; 1698 - dus 50 jaar later - is de
îmét Janke Dirks Wiersma, eveneros uit
he!)r Goasoha],k; )(nij;ff te Leeuwarden de
1Grouw. Uit dit huwelijk werden vier kin".(
ei.g:enaar, doch als bewoner vinden we
j deren geboren, nl. 1. Ynse, tr. 24.10 .•
Tjeerd Ruurds, die in Januari van dat
ll814 Richtje Jans (woonde in 1811 bij de
jaar troU,;vde met Wyi;ske Jelles.
! naamsaanneming op Oetsma-state in Grouw);
Tjeerd kwam van' Wartena en was cl.oeps- j2. Dirk, tr. 26.6.1819 Antje Hoites Nijdam,
gezind. Zijn vader en moeder konden nog î zuster van Hendrik; 3, Tetje, tr, 5,6.
niei; gevonden wor.den. Wytske Jelles
j 1817 Hendrik Hoites Nijdam en 4, Sjoerd,
1'wam. uit Grouw. Tjeerd Ruurds woonde jongehuwd gebleven. De familie kreeg de
er nog il'.l 1728 1 doch was in 1738 opge- 1geslachtsnaam door het feit dat Ynse
volgd door zijn zoon Ynse Tjeerds, In- !Tjeerds toen op Oetsma-state woonde.
middels had Horatius Knijff als eigenaa:tj
."
.
zijn vader opgevolgd. In hetzelfde jaar j I:; 18~8 zlJn de erven T,i eerd"Ynses 0 gez-:mnenkoopt Hermanus Biensma, apotheker te
~ liJk eigenaar van de. boer'derlJ Kl. :Fenwier- .
Heerenveen de boerderij van Knijff,
! s,tra. In 1828 staat ~e ~l':'a.ts oP. naam_ van
In 17 48 blijkt Ynse 'l'j eerds, die op 14.) Ynze ~etsm':' en Hendrik Hoi tes NJJdam, ";et
6 .1733 gehuwd was met Pijtje Douwes,
i Hendrik Hoites als bewoner. In 1850 is
reeds te zijn overleden en zijn de weduwe~ Hoi te Hendriks Nijdam eigenaar voqr· 1/3,

jr

-9; -

- de erven Ynze Tj eerds Oetsma voor 1 3 en
l Tjeerd en Durk Oetsma voor 1/3. In 1058
1is Hoi te Henl.riks Nijdam alleen de slice§. nt:tar"

j Opmerke].ijk is dé situatie in het jaar
1850, wanneer op IQ .Fenwierstra een
j Nijdam zetelt, doch er naast, op Groot! Fenwierstra Wybe Minderts Pekema woont,
! een oom van de dit jaar overleden 103
jarige Keimpe Piers Nijdam, en op pl~ats
j 40, de Tuitse of Tuitsma, Jelmer Willems
Nijdam boert !

!
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'HENDRIK HOITES I overleed 26 Oot. 1876
te Grouw, 82 jaar oud. Hij vras opgevol20-~'
door zijn zoo!). HOITE HENDRIYJ3 NIJDAM, tr,
Jitske Tjittes Peenstra. Enkele .maanden
_ na het overlijden van vader Hendrik Hoi tes
~kwam de kleinzoon HENDRIK HOITES NIJDAl!/l
l op de plaats te wonen met zijn vrouw Antje
'l'jerks Tuinstra. In 191.4 werden. zij op.gevolgd door HOITE HENDRIKS II. en ,Annig:
Postma - In 1942 k:rram HENDRIK HOITDS III
op de boerderij met Sijke IC.Kalsbeek,_ tervrijl Hoi te H<;mdriks III, nu 10 jaa+, aJ.s
to'é};:Öms'tiee 'béwonèr en boer ;7ee:r te beek
staat.

A A R T A L L t N

Tjeerd Ruurds komt op Lyts-

0000000000000000000000000000000000000000000')00000

Fenwierstra boeren.
1733. Zijn zoon Ynse :r;jeerds volgt hem op.
1748. Ynse Tjeerds is reeds overledèn. Zijn

weduwe en kinderen wonen nog op de boerderij.

,,

"'

l768. Tjee-rd Ynses is boer op Kl. Fenwie:r.stra.
1795. 11 Octoberi Tjeerd Ynses. koopt Kl. Fen
wieI'stra voor 7212 car. gls.
1799. Tjeerd Ynses 1.• Zijn vrouvr en kinderen
blijven op de boerderij wonen.
1817. Hendrik· I:Ioi t.es N1jdam komt op de boerderij

te wonen.
1850. Hoite Hendriks Njjdam woont op Kl.Fenwierstra.
1876. Hendrik Hoites II wordt boer op deze
boerderij,

1914. Hoite Hendriks II wordt bewoner van de.
boerdei>ij.
1942. Hencirik:Hoites !II.komt op Kl.Fenwiersti'a
aJ,.s, boer.
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In het màandblad van het Kon. Genao_tschap voor
Ge lacht e·n Waperik.unde 11de Nederlandse Leeuw"
en in het ~a9dedelin@;et1blad van het Centraal
Bureau voor Genehlog:iG;. .wbrdt bekend geme.alçt ~
dé.lt door> beide inst-ellihgen een commissie is
gevormd, die een rappcirt zal Samenstellen' over
het practische en maatschappelijke nut . van het
afstammingsonderzoek. De cornmissie bestaat uit
Jh:r;>. Dr. Do P.Jl!l.Graswinkel , Algemeen Rjjksarchievaris en voorzitter van het Kon •. Genootschr.f '
Geslacht en Wapenkunde~ W. Ph. Veeren, voorzi tl,~"
van het Centraal Bureau· voor Genealogie; en
Jhr. M;i:-.A.J.M.van Nisperi tot Pannerden, bestuurslid van. het Kon. Genootschap.
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ALTHILT
AL\IARA
AL WIN
AMABILIS L.;
AMADEUS
L.
Al.JA .LBERT
AMALFRIEf
AMALGARD
AMALHILDA
AMALIA
AIBALRIK
AMALTRUDA
AMALWIN
AMANDUS L.
AMANTIUS L.
A!JARIA
H.
AMATUS L.
A/,IAZIA H.
Ar.!BROSIUS L.
AMEL
AMELIUS L.
AMMON
H.
AMOS H.
AMRAM
AMARANTA G.
ANAETIA G.
ANAITUS G.

edel.strijdster

ANDREAS a.
mannelijke
ANDRIES
a.
mannelijke
liefelijke
ANDROMACHE a. mannenbekampster
godgelief'de
ANDRONICUS GL. mannenoverwinnaar
door arbeid blinkend· ANE, ANNE F.
aan ·moed rijke
door arbeid vrede
ANETTA (ANNA) H.de liefelijke

edel en oprecht
edele vriend

arbeid beschermster
scheppende strijdster
d,e bedrijvige
arbeidsrijke

ANGELA
ANGELICUS

GL.

ANGELINDA

eeuwige engel

ANGENITA L.

nakomeling

met al-beid vertrouwde ANGLIA

arbeidsvriend
liefelijke

liefhebbende
van god beloofde

geliefde
de sterke
de goddelijke
arbeidzaam
onbezorgde
v1aarhaftige
de dragende
arbeidsraaf
niet verwelkende
onschuldige
liefde verwekkende
ANii.KLETUS LC. man van wie veel uit

de engel
engelachtige

L.
ANIANE G.ANICETUS CL.

de engelse
zorgzame
onoverwinnelijke

ANITA (ANNA) H. de 1.lefelijke
ANNA H.
èle liefelijke
ANNEKE
(ANNA) de liefelijke
ANNELIES (ANNA-ELISABETH H.)

lfefolîjke van God gewijde
ANNELORE (ANNA-ELEONORE

HG.)

liefelijke erbarmde,
ANNELOUS

(ANNA-LOUISE )

liefelijke roemvolle krijgster
ANNAMARIE (ANNA-MARIA H.)

liefelijke wederspanriige
·
liefelijke roos
ANNAROSE
kleine arend
ANNO
ANSBALD
asenkoene
gaat
ANSJll':RT
asenglanzende
ANANIAS H.
genadegift des Heren ANS.ELr.1
asenbesc-hermster
ANASTASIUS CL.de opgestane
ANSERIK
asenrijke
ANATOLIA G, zonnegloren
ANSCER
asenspeer
ANCUS Lo
onderdanige dienaar
ANSfü]AR
asenroem
ANDELE F.
dappere
ANTHIMIA G.
sierlijke
ANDERS G,
mannelijke
ANTHOlJSA G.
bloeiende
ANDEBERT
vertoornde glanzende ANT.ZOêHUS G.
tegenstander
ANDELA
dappere
ANTON L.
onschatbare
ANDOLF
dappere wolf
ANTONIUS L
onschatbare

ANTULF F.
APICUS L.
APOLLO C.
AQUILA L .•
ARABELLA L.
ARBERIK
ARCHEUS GL.
ARCHIBALD
ARDRIK F.
ARDUIN
AREND
ARETINA G.

AR IBERT
AR IBO

dappere wolf
fijnproever
de verderver
adelaar
arabische schone
rijk aan erf
volksaanvoerder
zeer koene
sterk en rijk
harde vriend
··'
adelaar
deugdzame
in de strijd glanzend
erfgenaam
_

ARIE (ADRIAAN L.) van Adria afkom(

stig
ARIEN
ARJEN

"

"
ARISTARCHO CL.grootste
onder de
groten
eeuwige 8-delaar
ARLINJlE
de geweldige
ARllAND FR.
krachtige ·behoedster
ARMGARD
de sterke
ARMIN
de goweldi-ge
ARMIN!US L.
ARMIGLIA L. wapendraagster
heersende adelaar
ARNOLD
ARNOUD
heersende adelaar
de ernstige
AR NEST
arend vrede
ARNFRIED
ARNHARD
arendhard
ARNO BERT
glanzende arend
arendwol:r
ARNOLF
ARTEMAS G.
de helende
ki-achtige
ARTEMIA G
ARTHUR
de sterke
ASAF H.
verzamelaar
ASCO, ASCANIUS G. geoefende

000000000000000000000000000000000000090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DE

NIJDAMSTRA

STICHTING •

Be s t u u r g T.Nijdam~ C.oornhertstr. 12, Leeuwarden, tol. 5100-2167, voorzitter; MEJvr. H. NijdamNijholt, Robert 'Kochstr. 21, Leeuwarden, secretaresse; C. van der Schoot Azn. ~ Leeuwarderwcg 63,
Sneek, telo 5150-3028, pefiningmeester~ W.Tsj.Vleer~
11 0p Honk", Hardegarijp
1 tel. 05110-.435, vice-voorz,;
Mevr.P.Agema-Wynia, Stationsweg 18, Dokkum, tel.
5190-421; U.Wynia, Schans 64, Heerenveen en HoNijdam, Bataviastraat 68, Groningen, leden.
Postrekening 6 2 6 7 2 4 t.n.v. de Penningmeester
Nijdamstra Stichting te Sneek~

INHOUDSOPGAVE_; De boerenaard van ons geslacht
door W. Tsj. Vleer - Verslag bestuursvergadering
30.10.54 - Mais - Familienieuws - Toegetreden
leden' - _Hoor de roep, .door T. Nijdam - De werfuctie
- Uitzonderl-ijke namen - De Wyniu•s door H.Lo
Kruimel - Ov8r de grenzen (slot) - Boekbespreking
- Uit de pers i-n de 18e eeuw - Na de rede van Prof o
Slijper - ijet o.ntstaan van ons land,door· H.Mink Lyts-Fenwierstra, doov W. T,sj. Vleer - Rapport
over het p:vactische nut 'van .de genealogi_e en heraldiek - Ontstaan en bete~enis van onze voor en achternamen IX - lnhoudsO.pGe.vo,.

