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FRANEKER·~· SCHINGEN . 0 /J <l1RIJP Q lEEIJ\IARDEN IVa. P l E. T ER PIET ERS NIJ DAM, tr. 18.,5.1684 
Wei lsrtlp Y T I E- H E i1 K E S, dr. var: Heerke P1et0rs en 

LUfKE- · WELSRIJP Jouwerk0 Andries te.VJelsrijp, Utt dit huwe41k: 

LOLLLM en TZLM 
". 

· 9AEGLM · 

.· 1~dainstra %ate 

~~~~SUM 
Q \ERHDRNE 

SNEEK 

STÄ.MBOÖM 

I. W I L L E M ~Jl. L L E M S D E 0 U D E, tr. erg • 1580 

NIES. K ME Y N E R·T S D R • 

II. A N T I E W I L L E M S D R . • 0"9. 1580, t vó6r 1654 

tr, I. recht. Rciuwerderhem 12 .12 .1602 A L B E R T 

OUT G ERS, zn. v. Outger Me:i:tierts, tr.. Il recht. 
Rauwerderhdn 3,9.1621 B•O 0 T HE .JA .C 0 B.S (zie 
ook N.U~ä~.:..St.a~.bOom generatie II -6 ) Uit dit. huweltjk:' 

Pietèr, ~oigt III, Uxi:.ger, Gerlef en Melj'l.ert Alberts 

en S~, Jetske en Aafke Boot.hes. 

III, P I E T E R A L B E R T S 1 woonde achtereenvolgens 

te ÄSCJUm,. Îerhor'ne ei; Welsrtjp., tr· A U C K PI· E -

T E R s. ·.Uit dit ruwel~k: 
1. Pieter,· volgt !Va; 
2. Albert Pieters Radinga, tr. Sjouckien Louws. Was op 

6.'l~.1704 gewezen schoolmeester te Peins; 
3, Gerlof, volgt !Vb. 

1, Pieter\ vo~;r\; Vai 
2. Herko, volgt Vb. 

IVb. GER L 0 F P.IET ERS N IJ"0.HJ,.koopmm, tr. I 
5.12,1675 lloJsrUp D I E UW K E T J EER D S van liols

r.ljp, tr~ II 1.2.1701 Franekèr T J I .T $ .l<.E MU R K S, 
wed. van Isa<lc Jacobs op de Godsac_ker be Franok(;}_r:o 

·Uit het éerste huwel:!jk: 

1. Oieuwke, tr. 12.1,1699 Siorl< Baio~ •. 

Va, PIET ER PIET ERS N IJ DAM, boor·te Lutkolollum, 

later t_e Tzum. Koopt. op 20~1,1758 voo.r 15000 gulden-de 

boordort) nr~ 50 te _Tzum van Petronella van ldzir:'9a thào 

Kirgma. 1 wed" van Coort Lambi:;irtUs È3eijna. H!-1. VèrruUrde deze 

boerder.j op_l7. 3.176G aan z!jn ;r,oon Cornelis. Pieter t 
v66r 29.11.1774, daar toon de boedolschcidi"9' plaats vond. 
Hij trouwde 15. 8, 1720 to Fran.okor mol; S Y' T S K E C 0 R -

N E. L I- S van \~elsr~1Pr dr. 'van 'COrrelis f"H.nx en Goertjo 

Bot.es. U.it dit h.iwol!:Jk: 

l.; Pitfter, volgt Vla; 

2,. ~abe, orgohuwd; 

3. Cornolis, volgt. VIb. 

Vb. HERK E PIETERS N rJ'D AM, tr. 26A.1714 WoJs
ryp mot AN T J E C 0 R N Ell. S van WolsrUp, dr •. v. 

Cornelis Minx en Geortje Bot-os. Uit dit .. h..iwo).:~jk!, 

1. Pieter, volgt Vlc. 

Vla. PI ETER P l ETERS NIJ D'A M. tr. 20.2.1752 
Franokor T J E T S K E T J E R R S. H!j stond niet boel; 

aargoschrev0n laj zij'! oudorS on in do orrgovi1'9 bekend als 
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D E N IJ D A M 1 S V /\ N D R 0 N. 'R IJ P (vervolg)' \ \ \ . - • .,L / / / ) {)'] l" 
een dronkaard, Op 30.5, 1752 leende h!J J ,500,- van Z!J!l m9"der 1 "-.(. ·. // • ' ~// 1· f ( ( j / U} l}-
waar do vader niets van afwist. Zl.:Jn gezin moest ·da~r do ~erk ~ ---....-: J ,....,,L1 , ,...,. 

··Th·.~~~~f ;;:0:::::;~~~:-nlcce ct;t: ,;;i,~~~~,~--~ 
· 1'~)"Sytsk0, tr. Pi!)tcr Annes; ~Naar aan.leidirg van het ar.tik01.'in do N.ijdur{IStru Tyrgo ov:er-, vÜ~ 
2-. IJrno~ J canttieplnnnon ·wtldn _ik U ook -eens scfT:tJven. Dök ·.mti verbaasde 

3 •. -Hossol. f het -dat er zo woin!g animo-was·om op, con goodkope·maniEJr vaCan

~ tie to houdfln, ·al moet ik U zoggcn, 'dat ik zelf ook ~crst de 
VI~. PI ETER HEE R'K ES NIJD A M, woonde 7.6,rr!Xi onder~ kut uit do boc.m kook. 

Schirgon, tr. I 30.4.1741 te Dronr!jp met G R AT S K E i VJtj zouden er best voor vool0n an vacantieruil te doen. Zalf wo-
P AL.LES, tr. II 3,6.1770 MAAI K' E J Ó HAN N ,ES. ~ nen wo in het centrum van do stad, hobbon een aardige, lste etage( 

Utt hot laatste huweltik werd geboren op 24.2.1772 te Dronrfjp~ on zgi mr....'1; ons zessen. Do twuo grootst.on gaan elders heen, m:iar \ 

He or k o P 1 at e r s N !Ida m, tr. IJ t j o \{/ y - ~ du twoe moisjes van 7 en 8 gaan met ons moo. 

b .G s S p r o n 9 s m a • = Ik zou donken, wiG OFfJrooicnde kindoren heeft en a lt!Jd bui ten 

Zie verder de N!Jc)amst,ra. Tynge, jaargarg I, blz. 27. ~ woont, voor div gezinnen is oen vaç:ant1o in. do stnd zokcr do 

! ~ooito waard. Ik donk aan buzooken aan RtjlcimuScum, scheepvaart-
oooooooboooooooóoooooooooooooooooóoooooooooooooooooooooooooooooo ~·museum, Indische kunst.un,. rondvo.urt door do .grachten on ~er 

hot L.1. Vorder Concortgobouw, Schouwburg en voor dC vrouw go·-
I N G E Z 0 N D E N • zolligo winkels. Ook Artis is oeh gowold.1fjc actractie, Warinoor 

.or dus .woningruiJ .wordt. goduan,, zijn or ,daar 9.~,?0 kost~n. ann 

en kan men dus het vacnntia.:Jeld ·:aan de ultstapjes besteden. 

Het. "botroft .hier brieven uit Canada van uit Mansoi'lville van Mrs.~ Vooral voor Wé\t a..;dore kinderen is ,dit oen leerzame vacantie, 

K.Hartstra-Jansma en hoewel ik daar laat mee. ben KOm ik'oVen.: 

terlfJ ~p het Verscheáen Febr. nummer van de Tynge, 1n de brief 
wóar' ·in staat· o,m. een B u r .g e r 1 tl k e s t a n d 1 s 

Wat ik hier schrf_if ovor Amsterdam, g.eldt .natuurl!Jk ook voo~ 

andere plnatsen. Hocht er sans. iemand. i!]n die er idee in roef:;, 

wtj hebben vacantio va.n 9 - 23 'Augu'stus. 

' 

Mot vrien.dol{ike groeten, 
M ,Nljdom-van Eos, 

Bergstraat l 1 , Amsterdam;. 

h i or n 1 et; geboorten ·behoeven niet aangegeven -te worden. 

·Dat·, J.!1kt -mij toóh wel wat kras voor oen land als Canada. IITT11ors 

wat weet men.dan van· de bevolkirg af.en er z:ijn zoveel dingen 

meer·dto ·ih .een geordende staat tl-uishoren, ik lees b.v. in do - ooooooooo~oooo(')ooooooooooooooociooooooooooooooooooooooooooooooor 

·.krant dat dit jaar zUllen in Cana'du algemene"vorkiezitfjen worden~ 

·gohdUdon, \"1at weet.man .van de kiezers af, nls.die niot staan 

ii"geschrevon, Trouwt ;men dnar niet Voor de Burger 1!Jke stand ? 

Nu wil hGt or btj· tnfj: ,niet 1n dat do Conadazen 1 nu be fX1<;1. ld ElChter-· i 
l!Jke jorgens zijn,: intcgGndool z!j hebben d:tt wel. bO"WGzon toon ·zo 

onS hiÜn hebb~n vrttJovoc~cn; maar wil U, Mrs. Hartstra~Jansma, 
'Wol z6 yr'icndelljk z.tjn ons {want ik vraag· dit namGns heel wat 

··lezers van do Tyrgo) cmtront ó6n en ander oons. volledig .in to 
lichten ? 
WtJ lozen Uw brieven gaar;nw 1 on trok U vnn oen qnkolil'19 diu U 

UIT DIE GOEDE' O.UDE TIJD •.•• 

In do Keur von Aardenburg sta;xb: 

Een. man ·jcghc.-'YI s:J}i W'.!Jff. 
Eon man mach styl w-!jf sla_en. ondo ·str;ikon, upsniden, ·~plitton van 

bc:inodon tol;o bovon. én waerm~n stjn Vooton in !nor· bleet 0r,do 

nnoy so wodor toe zcin.der vorbuorto jcghon don f-bor;- updat 'sio 

lovcndo blijft. 

· bocr1t1soorb maar niotS·.·aan,, do Redacteur heoft.goljjk; gant U 

astubliBft d 0 o r·mot ons ovor Canada to· vortollon, z o a 1 s 

Udab ziet on. hoort. HotisergjamrnordatU 

zelfs brieven voor do Tyngo bestand, hebt vürscheurd cin: ann ver

dsrc ci-ltiok te ontkomen; .bosçaar ons Uw briov9n niot want in 

hot a]gomoon ·wordon zo gc::arno go lozen, 

~oooooooooooooooooooOQÖOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Hot is niot onmogoltjk dat ,ik ovor dit schr~vor. ook wol oon voc.g 

uit, do i:u.n krm (nou hawar,, ik m 1t wolris fakor tongcrjon 

'*'"'"' } Ulbo R, W\)1ja,. 

Leliostraat 43á~ 

fiieronvoon . 
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G R E N z E N • i de stad van de moda a'l: do stad .•• , •• zonder kindoren,, 1 
0 V E R 

= 
D E 

. 

NAAR PARIJS 

Ik neetnaan dat velen cnder U reizeri maken naar het buitenland 
erl dat velen verder Z.ljn geweest dar1 'waar heen. ·mijn werk m!J voer

de, Graag za..iden- we hebben gezien dat Z!1 op deze plaats iets 

verteld 1-adden Óver OOn bevindingen daar·tn·de· vreemde. Nu dit 

niet gebeurd is,·wil ik U iets mededelen,ova~·mijn. bescheiden 

!'lrvarirgen. ·stelt U zich nu niet voor dat het reisverhalen 

worden van opnr1ndenè1e avonturen achl;er hèt IJzeren Gor dijn., of 

eon reis door de Sahara of een vlucht over de Pacific, Neen, 

· we blijven zelfs dicht b.y huis en m1ssch1Eiii is het verhaa 1 wel 

er!J eentonig ••••• 

~ D e e e r· s t e .e .t a p p e , 

'~e eer:-ste etapi:e girg naar Antwerpen, een .. stad cl.ie ik even 9oed 
Lbegin te kennen á.ls da Nederkindse provincie-hoofdsteden_~ want. 
~, me~rdere .dagen mocht.. ik do ar' Vertoeven. Het, eerste doof van ·:Z~ 1n1 

~ Antwerpse· tocht, -waar je vier uren over doei vanu.it_ het !<aagje 
~en mat ·wat veel t<:fjonslag 4~ uur, 1.S Weinig. op.iindo'nd. Mooie 

~ we~"fen en bovendien ga je sans binneridoor -ani Qelaajr!'jke kruia~n-
;_ê ten to omzeilen. Zo is ar de g(llcgenha1d an ovor- Voor-$_0hat:.en •. on 

~ Leidsendam_ .en dan largs dG Vlicrh naar Ypenb..lrg te gaan ..• Mon. kooit 
~dan geen. vorko0rsopatoppingon 1n Den-Ha.eg tçgen. ~.,is .. v,eel vlug

j ger in Rottordam. dan_ langs do flOf'lmale wc;g. T at Rot:t.~rQam gaat 

~alles good en wann~r de zon schijlt rtl jo voor plozior_~ In. 

~Rotterdam ga jo over. de keiQn, doch het is er veiliger r!ldon dan 

~in volo andero_~teden._Zonder voel oponthoud wcrdt d~ Maast!-lntiel 

~ beroikt, die bost kan 1Nodt 1or~~,_mot do Scholdaiunnol .. to Antwor
i pen. Do twoo bocht on:. in. de i~n~ol z,1jn. oen riadool on·, ·Ook mocn·, ik 

~ op to mooton mor.kon dat het wajdok s_ans ·wel wat g_lad is on .dat, 
~ torwtll mon door oon bocht naar bcnodcn suist mot of;ln. snolhç;iid 

N a a r P p r ~ s. ~van 70 á 80 K.M. En1g·G _koran ovorkwam hot llJtl dnt oonaklaps do 

E Pa t d t l 
. t kk l I 1 motor raperdo. Do bOUiJ!o blook dnn gokluistord to z1tton ... 1n. een 

en reis naar rt1s is ie s· a vobr ve an zeer aan·re e :t)<·is.~ 
'I 

1 
N d 

1 
d da t he ·d bl t ~ votto rootmassa. De oorzaak. hi_orvan is mij on volo andorOO niot 

r oevee e er an ers gaan ar nie en . om. e · oeme jes eens : 
bui-&en te· zetten? Meer·, dan ·u d_enkt en ook persen~ waarvan U ~ du_ideljjk. Dan rra.ar duwer:i tcgon do hocgto «ip 1 Over oon: prach

niet denkt da:t· z!) daarheen· gaan cm het. vermaak te zoeken., 

Nu laten kas en t!jd het niet tOe voor rTllj om. Plezierreisjes 

naàr de FrEinse .lic.btstad te maken en. is het 0 uitslt.iitend mtin 
werk da_:b in!j over d8 grenzen 'brergt, •MissChi.611 ·gelooft u, mij 

toch niet~ daar kan ik dan ook niets aan doen. Eénnaal had· ik 

eerder Par:!}S gezien, doch de-reis.was toen lan:J zö mooi.niot 

als rlu. Mijn varvoenniddel was nl~ ni'et de trein, maar een. mo

torfiets van 98 cc. Het Pirg loopt, voor _do wind 60 I< .M. en '!'et. 
oen stevige bries tegen ·'Jtl9• 45 \4v1, K;:it gaat mij snel genoeg, 

want tuss(ln t~10(1 wiolc.;-; ·zlt je niet zo veilig als tu55:en vier 

en bov0rldicn, denk nu maar niet dat de hoofdverkeersweg en 

overa.1 zo _.mooi' ZV'J als tussen Den H~~éfJ en AmstGrdam of van 

Hoorn naar d.e /\fsluitd!Jk. Trouwens in hot.noorden en oosten. 

van ons eigen ,~nd. weet men wel·mee tG praten. van wegen die 

nu niet ~p;i.ald snelwegen genoemd kunnen war.den, Maar een G_ro

nirger- of Friese straatweg iS heilig· vergeleken ·b!) een weg 

van Mechelen naar Leuven of vai:i Re1f!!S naar Laón. U kunt zich 

die buitenlandse·wegen moeiltlk voorst-ellen, wanneer U er niet 

geweest-bent. KinderhoOfdjes· en" klin)wrs met overal gaten in 

de wegen waar een 1-'a°lf wiel in kan stean.( Zoiets als tegen

woordig. de Harlirtierstraatwaj te ,Leeuwarden) 

~ tigo weg in, Rottorck:i.m-lu"id gaat hot naar DordroCht. Overal 

j sch1·ttcrondo v103en. Ook van Dordrocht naar de Moordjjkbrug gaat 

i het bGst, Da Moord!)kbri.g zelf troft jo ta].l.·ons weer. Het is 
~toch een meesterstuk van,brl.!ggeribouw.e: Îel'."lo'!Jl je hier over oo:
! dankt ben je hall al weer voorb.t1. Jeukt nu de maëg c::if d.oet de 
~ dorst zich golden,: dan. 1s- -het ·ultk:ykon gebla;zen, want ,we _ldra 

~ rechts van de ·weg is er oon hout~n oase in. het landschap, _waar 

~ rust 1g de boterham verorberd kan word on met een wa_nna . of :· kruda 

j dronk. Het 1s daar werkelijk gezellig, Het fUbl!ok dat daar kant 
! Varieert V<ln de fabrleksdlreoteur met Z!jl1 hele -fam'ili& 'it'li 'oe~ 
~-grote i\merikaanse slee tot -~~n ·de chauffeur van. een gi"'ot·e traw-

~ lor toe. : ._, . 
~ ( Daar dit artikel 1n 1952 gesc:hreven·-werd, koo ik toetr·htet 

~anders do.en.·cbn do situatie weer -t.a geven.z'cel.S die wae;;Ï.ri-

~ micidols is deze 11 0aso11 ·door de_ watervloed van 1 Febr·. j'riri'm9rl1jk 
j vordwenon, zondor ook mair 6ón· sp:ioor· na ta· laten. ah. Zioi -~'en 
i in. de OOBov1n3 puinhoPm, van· wat eons h.iizen, waren·.) 

~ Ik h0b hot- daar .ook eens moogemaakt. dat ·er· een. Belgi$Che, àloo 

i stond te verpozen met .een: hoer en twee jorge dam~.,'Üei dames: 

! ·waren irl een zanel-tenue dat hier in Neder land ·meesta"i a~n ·het 
~ etratid gedragen wordt, doch in. 8elg1·ë ook wel op de weg. ·Terwyl 

~ het gezelschap had genoten van dur:-a witte W!Jt:1·~ kwamen: ze btj 

Doch de reis g1rg naar Par!:Js, de stad van de Not.re Dame, van ~ tarugke~r lliij -de auto -tot de ont.dekkl"E dat er aai, band lec,,g 
het Louvre, van de E1feltore.n, van de Are ae îriumphe, het i stond. 'OëSkundaj-0 ~lp was op d1o Zondagm'orgen niet. aanwezig en. 

graf va'n Napoleon, maar ook d9 stad van de vef.schoppelif9en aan ~dus tegen de' dikke mijnheer ~n. do channante dames aan: h~t werk 

de Seine, van '-'r!Jende paartjes 1'1. matro1s en parken, van lugu- ~met oon doomekracht etc. De heer in. het gezelschap was echter 

bere lieden uit alle hoek.sn van de ~ereld die je op -sti-äa'lj op i v~n te grote anvang an. veel te doen. (bukken. girg· nfl!TI·G/i.4jk moei-

de schOOders t"ikken. OOI· iets vulgair$ te verkopen, de Stad Van ~ l!Jk), dus moes.ten de dames het werk doen, maar-' Wie ·k~ri1 dat aan-

Monmart~e en Mohtparnasse1 do stad van Sartre 1s exis:i;onSialisme i zien? (wordt vervolgd) W .Tsj ·.viêer. 
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0 N S F A lil I L I E W A P ])": N V. ! Het zonneracl deed na cle oorlog als poli--

D - t · i, ,, · . .L tiek teken op""ang bij cle wereldfederalis-aarna. on cvi_;:_;:elccel'.) e;:wh nog enkele st.ij-· ., · t D. cl, 0 
· 

1 
t 

1 . . . . . . . :: eno aar . eze s;.ymbo e11 va11. D"ro e waarde en, die voor d,e · frunilievrape.ns ·van mindei~ ~ .- . ." ~ _ Cl , ::i. 
0 

· 

bel•n"' z··1- z 01.ot 1 , -a· b. k t'"l cl' •waren b1J ons voorgeulacht, ccl8n8n wij m,i. 
a. o lJ .L. o . .L·.:i o 1ü e· aro s lJ s ie · 

weer gevolgd word door de Enipire-sti;jl. --~-ê ----·---~--~-

î:n~=~~ ~a~!ii,~{~~ek~:;:n:r;~~;. a~~=en ·. /':&~%- : --"-·--,~~~, 
bv; "het Nederlandse wapen. /_. '_/:l,? __ . _l- .. ---- ~-=--\_ ""-;. __ -,~=----. · Nu ·we" ons fanrilievvaJ?en·· en de grondslag 1 .. 
Vel·. an

1
ddhe ;1beraldiek i.ni het. atlgemeentbtehhant-:- ,.. __ 

2 

___ f_'_._' 

e ·. e0 en, gaan ·we· eers over o .e _ 
beschrijven van c1e wapens die hier in Ne- '\J l: Î 
c1erland door de diverse regeringen ge·· _ "'- - j 
vo erd zijn. Daarno" willen. we de provincie-· \. ~ "'----- ~ ,. _ 
wapens oncler de loupe nemen om ons ver- '-. -
Volgens te bepe,len 'cot ·de' familiewapens. ~·----- _. ~/'' ( 

Zonnerad. 

Het>is niet mogèlijlc, zo11der een bescl1rij··~ 
ving van rijks-, provü1cie~ en gemeente-
wapens, rechtstreeks. een nadere beschou-- -

~ hier geen afstancl van te· cloen, zoals wel, wing oller fan1ili"evra,pens. te geven, <laar -
! betoog'<i. woi·,dt, omdat liet heidense tekens 

de laatste vaak .-oncler invloed. van de eer'· 
~ zijno.·Deze .versie1"selen nrnn~11 ·'?on grot_e ste zijn ontstaan. 
~ plaats in, als eon shûcje vpi)rnoul tuur. 

·000'0000000000 
. f, 

N E D E R 1 A l! D 

/, 

Ji: 1T D E 

HE R.A 1 DIE K. 

~Met. de komst van .de Romeinen deeà .. hier de 
~ Rome,ins.e stand.aard zijn i11treèle en we .kun
! nen constateren, dat dit hot eerste uni-
! versele symbool in de Lage Landen is ge-
l weest, De Romeinse aclelaar; omgevel'.) met 

.In de Ge~!_a_à2_lg_e_ __ t_ij.cl. · l de krans van eikenloof, staande op een 
Ongetwijfeld voorden de Friezen en andere l forum, waarop cle letters S,P,Q.R., 
Germaanse stanmien,, clie vóór, d_e komst. van i (Sanatus Populus Que Romanus, "van de Se
de Romeinen ons, land bewoonden, zinne- .. j naat en he.t volk van Romen, in vvi.ens naam( 
beel_den,. waarmee zij .hun stam- qf familie,: j de oorlog gevoerd werd), die we honderden 
verwantschap aaI1gavpn. Vele. va_n de.ze · j jaren daar-na m'g als letters zien staan . 
zinnebeelden. wa:;.·en runetekens en merken. ' op verschillencle Nodorlandso oorkonden en 
Ook komel'l onde~ Go1-ma0nse s"\;ammen alge-
mene. zinnebeelden voor. '" . iiY _,, 

Lovo'nSbodn1 . 

Het.-;z9nnerad, symbol;Ls"rende .de vier· jaar-! 
getijden; d,e .odal, s;yi:nbool van de huiselij- l 
ke haard; cle _sig••run.<q.; .de_ levensboom; ile ! 
zes ster etc. waren .. de meest voorkome_nde 
tekens,, Ook halFe\lkru:Ls, wolfshe,ak' en , 
andere tekenen, cli.e we enkele jaren gele<- l 
den weer opnieuw burgerrecht zagen ver-- l 
k::-ijgen, behoorden .hiertoe. ·; 
Vel,e van deze symbolen vind.en we vandaag 
nog t<;>:,ug_in .. versierselen op deuren, wa
gens, kisten, helcvrerk, n1eub'8ls etc D 

acten ! Deze Romeinse ac1elaar·, ook in 
andere vO.:r\n gebruikt, is· de voorvader ge

i weest zovvel van de Duitse-, Oostenrijkse-
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en Russische adelaar, als ook van de Na
poleontische nclolnar 

,rand verdwenen zijn. Een ander symbool 
jtrad hier direct niet voor in de plaats, 

· ·De Friese Koninzen zullen wel eeµ. teken De Romeinse aclelaar zelf kwam uit Egypte,-
waar 323 jaar v. Chr. PtolemaeUS· I de · i "geveerd hebben, cloch dat is tot dµsve;t> 
adelaar als symbool van het Koningshuis !onbekend gebleven. 
vexhief. De .a,delaar was geliefd bij vele 
volkeren, vanwege zijn hoge vlucht en 

jJI..".:t Heilig_<"Ll'E"S'E§.8 Rijl<:· 

scherpe blik. 

Ook in Assy;t'ie en Griekenland g·old de 
adelaar als hoogheidsteken. Er is dan 

lrn het late:t'e Oo.st -Ronieinse Rijk déed de 
iadelaar weer zijn intrede •. Hij werd daar 

oók jgevoerd van goud op rood. 

!De eerste Duitse Keizers :voercl:en dt> dub
. ibelkoppige adeláar, _integenstelling me.t 
1de Koningen, clie de Min koppige ad.elaar 
lvoerden. 

adelaar, 

geen wapenfiguur zo over Europa en·de 
gel).ele wereld verspreid, als deze vogel, 
die _hier echt_er ·in Nederland ov_eral, 
behälve in Fries1ancl, ·'plaats moest maken 
voor de leeuw. . · 

' ' 
:~ 

:Na ·de invoe~i·ng -vall ":jiét ói~~iSiènä6m" fû 
het· Romeinse R~jk maakte de ndelaar plaatsl 
voor het kruis on het Christus monogram. l 

. •· .· . . , I;'· -

Op zegels bleef' ecl;lt_er de adelaar nog , 
lang gehandhaafd~ :. irèt is echt~;r de vra._tgl Romoinse Stándaard. 
of het Christus:-monogram hier te lande -' ··•· · · ' · l Verschillende wapenlamdigen nomen aan dat 
als symbool wel al_tt.emeèn. g. evoer.a:.·. 1_· s. -
Denkelijk 'niet .. Ha 'à_'il in~enstorti~g van 1 de adelaar aanvankelijk van goud geweest 
het Rijk van l\oi:ÄiÓ,g lleclbad zien we het - j îs op een schild van blauw, hetgeen d.an . 
Bisdom U:t;i::ech-\i \rërrijzoµ met. à.e kriiisba- ~een variant op à.e adelaar van. het Oost-

- · - · · · , ···· ' '' · -... ~Romeinse Rijk zou zijn. Bewijzen zijn. hier·-
,'-. , '· · > "· - 1 voor echt.er niet te leveren, want de ' ; . ._t-: "' 

• •. , '1,i " .. ,1' :~if' ." ;; '.. 
'·'·' ' ' ,~,·'"" 111;, 

'...,_ 

De Romeinse adelaar. 

nier. De llomoinoe aa_elaar zal overigens 
gelijk met c1e Il.or_1ci11se rJolëtaten uit ons 

!eerste 
)goud. 

Christus4'1on03ram, Banier. 

DLit se ad.eÏae,r was -;e ei:is - zwart op" 
· · ( worélt ;'V~rvolgd) 
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n••••rliillUll/llllfillDlllDllDllOllffiJIIDmIJJJIJ!•JiDJllJIJIDllffillJIJffillfillIDlll!lllWJilllIDI 
Hèden overleed zacht. en kalm, na een 
l;a!igdu:iiige ziekte. onze gi;lliefde IV!oe·
der, Gtootmoeder, Overgrdotmoedèr en 
Nicht 

,,, . r·:· AJ UE KT --JS--1;-~~-~;-~-;;;~-·l:~-;~-~'-------

1 E D. R 0 1 1 E MA 

I'.· 

MARTJE MUNTING 

in de gèzeg~ndc ouderdom van bijna 92 
jaren v i;Jedert · 12 hei 193 5 wed.uwe van 
AREND NIJDAiI. 
Zu:i,dlàren, G. Juni 19 53 
Tel(!fponstro.at 14. 

I,unteren: Wecl.J .NIJDMl-DANHOF. 
Heerlen· o A.NIJDAM. 

0 .A. l!IJD.Alil-BLOKLAND. 
Ab • lTIJJ).Alv!. 

Zuidlaren: A. l!IJDilI. 
G.NIJD.AM-PIETERSEN. 

De begrafehis heeft plàa ts gevend.en 
Vrijdag 12 Juni 19 53. · 

Heden nam Gocl tot Zich, na. een s.mar-
t elijk lijden, onze geliefde Vrouw, 
Moeder, Behuwcl·- en Grootmoeder 

· IVï A R I .. A .~T IJ D A Jvl 

in de ouderdom van 79 jar·en. 
Groningen, 9 Ju11i 1953 
Herèweg 24a. 

J"Benes 

J.Hoving-Benes 
B.R.Hoving 

P"Benes 
:C. Ben es -Spanj er 

Tl""Benes 

ILLemstra-Benes 
J. Lemstra 
en kleinkinderen. 

De 'i'er~arclebestolling héeft plaatsge
vonden. Vrijclag 12 Jw'li op Esserveld. 

liWmlIDlWl!LRllmilWl!IJ 

B JE KB"( SP REK ING. 

11 Dc R\:jksarchiovon in Neder land 11
1 uitgave van het Min• van ündor

w~s, .Kunsten en Wetenschappen 1953, Ff'!JS f.10.-. Tor gelcgen

·heid van .het Int. Archief-congf.es .in Den 1-b_~, word-dit dikke 

boekwerk uitgegeven, waarin men oon overzicrrl; kan vinden van 

het rrateriaal dat zich in onze R!Jksnrchiyve_n 1bovlndt. Voor de 

geven, mede namens weclerz'ijc1se öJ;tders , 
' i kemlis van. hun voorgenomen huw~lijk, 

waarvan· do vol '!;rekking D .1/. zál pláats 
vinden op Dondèrdag 2) Juli a •. s;, des 
namiddags 12 uur in het gemeehtehuis 
van Wymbri ts eradeel te Sneek, . 

Kerkelijke bevestiging in de Geref.. Kerk 
te Oosthem om 1,15 uur doord~ Weleerw; 
Heer Ds, Dijkstra' van· Hoorn. . . 

.Leeuwarden, Gerarcl Dqustraat 1.2, 
Oc sthem, 41. 1 Juli 

19 53 
Recepties 1s avonds om 7 .30 op Zon.dag 
19 Juli te Deà.gum bij Wijnja. Te Oosthem r 
op de trouwclo,g 1 s midda(;S na de dienst 
tot 5 uur en 1 s avonds 7 ,30 .in "Pro 
Rege 0

" 

Toekomstig adres: Gerard Doustr. 14 
Leeuwarden. 

--·- __ _: ____ ·-:------·-·-..c··--'·-- ." -·-- ··-----·---1 
leek, maat" ook voor de moer irgowJ:1do, !a_.dit overzicht een 

verrassirg, .Hior on daar worden.' archi~fátukken ge~oemd, die 

, ... "" ~e. ~dc~o~~?r _.p;io~- ~~kon~~ _ym~en~ •.. }:!lJ ~f-~1;)_,·:- d~.9. qrrst. maakt. 
m~t hot h1sibrisch- of g0nenlcg:i.sch Onderzoek, kan ri.~?t buiten 

dit werk. · V. 

H4jl00 -schraaf-der EJgorsnals 11 1480-19521 d_oor R.S.Roarda, 42 

peg,, pr:(.Js 'f .4.90. 'De OOkende Frio~e gfinealocg Roarda ver~ 

telde dit Voorjaar op een lElZii'@ van ~-!:) Wurkforbá:n reeds 

iets over dit geslacht. Tl-ans is da st8mbocrn van deze, ge

deeltelijk. f'eods Amerikaanse, familie, uitgokanen. Hot is .oen. . 

keurig workjo, waarin alloo over da f~milie to vindoh is, _wat 

men in Oe'rst0 insiantio zookt.. ·De famii1evaronigtr9-. E'lgersJna 

is uitstekend gestart met dit ·werkje on voor Roa"rda niets 

dan lof voor dit moeil!jke, 'doch.geslaag°dO,ondorzoek, v. 
n De Bottena~·s" , gonookgisch_.Ovorzicht ·van do vier gor;lach

ten Bottcma, door W,Tsj.Vloer, 34 i=-e-9.- 1 pr~ f. 3.-. Hierin 

wordt oen ovorzicht 9G30Von van de g.oslac_hton. ~ot-tC'fOO. uit 

Oldobo9rn; Burg Stoinfurt--OJdfwrk; Klops.torbur~n- on ~Jast.or-· 

emdcn,. Dit onderzook stro~ zich ·uit ovor v0l~ jaren, Ooch 

hior is het. resultaat. Do uit do Boti'.ema 1s voortf1?kçm0n; 
families KooFf!Uns en v,d,Endo to Oldeboorn z!jh ook 0f.9onoo1a11; 
·an tenslotto dient ook vormold tö wordon een. ltjsl;·van allo 

Bottoma 's uit hot jaar 1941. Na.ar w!j vorhomen. zal dit werkje 

nqJ gevolgd wordon door oen uitgobroidor uitgave over, do 

: BdttGl'OO 1 s van 0 ldoboorn. 
H.N. 

060000000000000000 

( 
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In het b.gzonder hebben h~er, ook de H1J3enoten toe b!iiedra9en:·"
~Janneer men de Leidse Kerkel!jke registers _doorneant, weet m~n 

dat Leiden -.Vo?r 3/4 van ~enoten ·famili_~s afs~amt.._ Nergens_ is 

~ sjOOrd, Thi.açlrik werd Tjer"k of Dirk, Gcroo"_rd word Gorr~-b,· Goldw: 

~ word Jilcku of Jeltje, Gorbroch werd Gepko ·me •. Daar kwamen 

!" t~n neg do. lat!)îso on habreeuwso namen, bij, zodat weldra alle 
echt.er het_ ë).antal wd-te~tamen~ische namen groter. dan juist betekenissen vorlcron girlflon·. N<lrnonstUdios versc~nen. er 11ge-

da.ir. f lukk~,11 in tfe 16e, 17e e~ l&-e·ei.tw n'i~ ~n Nederla~d._ 
Jt.t ls de geföofsvervolg1rg, \ioor);yloaiende "!t.godsd1enst1ge -~_! ~AMËN>fUll!ES SEDERf 

1885 
• 

· Ol'JverdraagZ,a_amhe~d, .. orge_a~ryr,--v.an · We1k9 ~lJd_e. deze kwam,. geweest., 

die grot.e invloed.op de ontw1kkeli1'9 der voornamen in Nederland j In de 19 e eeuw verschenen in-het buitenJnrid enke·l~ namen.studie1 

heeft uitgeoefend. ~.en hier. in Nederland is hst J oh a n W 1 ti..k' f-~ r üie in 
Tenslotte zouden we daar neg ·aan kunnen toevoegen, dat ons land-·! 1885 z-!Jn' StUd1e rioe .Nede,rlnndsche geslaohtSrnirOOti. in. oorspron,g, 
je, gelegen aan de zee tussen de ·Europese taa'lgrenzen· in·, ha:ndi;if ~geschiedenis. en betekeiiiS" het licht deed zien:; en in 1898 z!')n 
dr:!:jvende met Oost en ~~est, een·emigrantencentrurrt·-was·b!j uitnEi- ~ 11Fri0sch0 N~am-JijStn, de 1!0namaStiCon Fr-isicumlr·. De betekenis 

meJidheid, waardoor W.tJ, naast de drie genoemde ~t109oriën, alle ~ der n8rTieh ·werd hierin wel wetenschlppalfJk-bekek911\ doch het was 
mo.;:iel!'Jke namon hebben te verwe~ken gehad, van Maloise· en Jái:en""' ~geen studie die bekend Werd in brede 'lagen van·'het volk. Slecht~ 
se tot Indiaanse en Kaffernamen aan toe. ~ intelectuelen en tOaikund:lgen wisten van .deze studies. 
Girgen vela namen, door da godsdienst in een land gebrachl;, na ~Gedurende de laatste jare~, wordt dit anders. Zten. we sedert 

niet al te la119e t!jd weer verloren en herstelden z.1ch de oude ~ 1910 da 1rrlierosso voor dez-e ~udi0 ·111: Duitsland toenerr.en 

inheemse namen, in Nederland zagen. W-!J echter een handhaving · ~ tjoor het· ve.rsch.!jneh van verschi llei1de werken,_'; hier -'.vindt dit 
hiervan, da_nk zij het stoere Calvinisme, dat niet- allee'ti het ~ eigen11J< .plaats na 1945. Hitler aanvaardde d~e namenstuqies 
stempel drukte op het Gereformeerde volksdeel, doch eveneens op 

het Doopsgezinde en vrtjiinn1ge en bovendien·ook op het Katho
-iieke, want n'ergens is hot. Katholieke volksdeel-i:rincipi~ler 

· dnri :ln: o~S zu-1den,--dat. zeo.r voel verschi!.lt ·van- het aarg"renz4x1de 
R:!jn larid -en Belg Hi· ~· 
O_e 9eschieden1s van- de herkomst der .namen i? op zich zelf al 
belargrfik.genoeg._. Hier zou· op moeten aansl,uiten de geschiedenis 

van de ontw1kkelif"9 der na.men,_ doch vo.ordat we hiertoe kunnen., 
ove.rgaan1 ~ienen we eerst aandacht te schenken aan de betekenis 

van 'de ,namen. 

DE ONBEKENDE BETEKENIS. 

, T ~E'1nWo?f'd.ig kr!St een kind een- naam van de ruçler.-?, cmOOt de 
cu.der~ .of de familie van de .ouders deze naam ree~s droff!en; In 

een a~der geva .1 kr!i]t het kind een nuam andut de ouders. die an 

de een of andere reden m'ooi vinden. 9 0 % van de ruders den
ken er niet aan 'dat· z:oln narim ook e·en betekenis_ heeft. Dit is 

geen verw~ aa:n de vader ·en moeder, -~arit ztJ kun n e:·n-.d-it 

ook niet Weten. Daardoor is het. ook hiet ZQ erg dat ·het kind 

~ in Duitsland gaarne, an· hier.door beter terug te kunnen. grtjFen 

~ op het rasbewustztjn ah de Groot-...()ermaanse--gedachte. Niet-bemin. 
1 zorgde hij er voor dat in Duitsland en Oostenr!Jk de bete~nis 
~ der voornamen yolle"dig bekend werd en e.an evolutie 1n. dejj_Eiam!""" 
~ gevirg optrad,, die met z!Jn va-I .. niet geëindigd is~. doch w~ai--van. 
~',,~West-Europa do gevo:Jgen nCf) gaat ondervindery.,,H~ resultaat van 

deze garg van zaken in Duitsland 1s nl •. ·.z~:an:lg_ van. invloed op 

l :~E::~::~~:~;::o~;:~~~:~~:~~:~:::::~!:J~:~ 
stu~1anateriaal toeneemt, in breder krirg g·elezeti, wordt, kunnen 

l we rUstig ·er op aan, dat ·over twintig jaar of misschier.rr reeds 

eerder, in alle Nederlandse gezinnen de betekenissen, der voor-
namen-Wèer b~kond zal z-!):1, 

Dit schept onaargename consoquentios, Waardoor het juist 9oed 
is an hier Uitvoerig op de n8roonstud1es in te ga8.n. Men m'oet n,l. 

; wete!'}. dat de naam, die vandaag aan h_et kind gegeven, wordtr niet 

' 
een. naam is~ ·waarvan .de bet~kcnis nimm~r bokend .zal wcrd~n; zoa 1 

!à.ter met een naam róndi~or)t, ·waarvoor hlj ·of z!J zioh zcu scha

men wanneer de betekenis bokend was. -Hoofdzaak in de tegen.... " 

·waardige ·t~ is, dat do naam zolf niet opvalt in do gemoensohap. !_~_ 

Eens was d.it anders. Cnzo .voorouders in.de t!jd v66r 1300 gaven 

voorheen, maar er rekonirg moe houden.·dat het kind, straks naar 
school gaa~do, de betekenis zal wote~ on.-door haa~ of z!Jl•nrode

leer litBon geäord, bespat; of gohoOOd zal worden-. 

~Je· staan hier in No~e~ land Voor de tro.r--:o'n~.dekk~r9 van do naam
betokonis OrJ. dit foit .dionon wo mot allo nuchterheid to aanvaar

d€1l, Een waarschuwirg aan do ouders is.niot ovordrovent doch 
noodzako 4jk, 

h.ln _kind een naam waarvan de betckor:iis bekend '.W.s. Z!J,rne_enden ~-~-
ook dikw-!Jls dat het. kind later zoo voldoen aan do naam -die het 

' kree'.3• largzaemaan zt)n do betok~nissen vorl017en_9cgaan, niet = 

door onachtzaamheid of godsd1onstigo invloeden, doch oenvo!-'-. ~ 
dig doordat do namen u.~odod~digbverbustdorRd w00o~on5, datrddo betd oko- -.:,_l_ 

nis vorloren gi~o; nr- uc::i v. war o r·v, iwa wer 

;· ' 

Qri, dozo .woqrden mat bew!)zon to staven.geef ik hior oen overzicht 
va·n. namonstudios dio in Nodor land· het.· liohl; zagen. Do lezer en 

lezOros kunnen zich zelf or. van. ovort_uigen hoo de bel.argstollit1; 
voor· dit :'.Qltd6rworp. gr.ooiendo is". (wordt vorvolgd) 
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l HET VOORGES'.LACIIT VAN WILLEM JELMERS HET NAGE..SLAOHT VAf'I nuurm WYTZES ~ 
f VAN ,''DE' FLEARBOSK" OF EN TIETS GELTS. l 
~~1T1111ttt:~mTT1>1tr•ltr1"'1rl'iil'lf>l>!<P;m11rl•1!r11.tmth;mm111rrr1'1'11rm1i'INl!tll!!ll'Tl1rr.1·r1<1m1im11111!1Tl'l1rlflf1ill'rim11m'ilnr1n1'1ill~l1iT1•trr·n11l~1·1r. 11'1:••'1'll1n11m/Jff11~111,·mti11r111m1n111,n11r11111•'!~1.,1!''"'rn111111rn1rn11r.,r1r111t111ntt1mm1'fl'lnmnmMTrm11rtl'l,,11,1•~ vervolg van paB'c ·57 o. ·:, ... ~ ... .i" , • • , • . ,. . • . -. • 

III. G 0 Y E J E 1 MER S , geb. ong. 16}6., tr, 21.6.1668 Grouw J Ll f' F. I· 
W I 11 E Il s, dr •. van Willem Halbes en Antje Tiettes, tr, II 30.1,1687 Olde·~ 
boorn met 'L 0 1 K E P IJ T ERS. Goye Jelmers woonde te Gi0 ouw. Op 30.12, 
1678, geregi.streerd 25,3.1679, (Idac1rderadeel I?..5, fol. 78) bekencl Goye Jel
mers schuldig te zijn aan Dominions Thijssen, Notaris te Leeuwarden, 300 car • 

. ,....,.,._ ._gls .• ~aan: lan.c1b.uur o · , · · 

·'"Uit c1it huwelijk:j Jelmer, volgt IV. 

IV. JE L,M ,E lè :G 0 Y, Es,· geb, 1674, tr. 26.6,1701 Grouw met JA A Y HEE -

va. 

H .E s, c1r, van Heere Melis en Hinsie Wybrens. Jaay trouwde na hot overlijden 
van Jelmer. l}oyes op 11.8.1732 met .Oege Halbes te Groiww. In 1718 was Jelmer 
Goyes bqer op Olein Blijema, plaats 59 onder Gl'ouw, g·elegen te Syteburen, eig.( 
Dr, vsi1 Gelder, groot 70 p.m. Kinderen uit d.it huwelijk: 
1. Goye, volgt Va; 
2. Heore, volgt Vb;. 
3. Ge:t·bon; volgt Vc; 

· 4; Willem, vo'Lgt• Vd;. 
5, 'riette, .volgt Ve;, 
6 • J elmer, volgt Vf. 

·,, . t'' "!:\· 
G O Y··E JE L ')vl E Jl S '; zoo:q,vaJ?;_,Jelmer Goyes en Jaey Heer~.s, tr, 24.2.1743 

· :Q,r2yyf,.!ll'it,.AJ.,A, P,,:.!Ç•.E .,, g R. m.. ]J, 1 :Il Si" .. df, . van Greul t-. Abe& .en-nauok L<iouekes, 
boer .ei1 boE!r;lnne . op. 'l'uitsina: te Grouw in 1708 en ,1718, In 1728 is Bauc)<: Liou-· 
ckes ·als .1iv~Çt\,~')';e,)'.i~~ ,,i:;,ebrüikster van; dE! :plaats. Ini;,,1738 - 1 778 woonde hier 
Goye J\l';Lme;l;:?'·1·:);.IT:\:"ll1\'.li:t :'hû\ir~J'\jk: · ,;" " , ,, ." .. . · "'· 
' ' '. ·~··. '''1 ·~·" _.,",. ,., ' 1 '" • • ' "'' • • 

1. JelJie:;;-.,:·
1
y,d,lgt".VIa';"•"' "''·'· .• ,." ,,,,"" "" :,", '>,;, 

Vb. HEE n jn ' JE L ME 11 s,, zoon van' Jelmer'Gayes,.en·Jaay,Hec:r~·s, tr. 7.7.1737 
Gi'O.uw me'o R I 0 H T .JE .. ·a E tT $ES van Oudega. Zij,~oori'ci'ei'i in ,1744 te 
Ee.r!\:iwoude.' Huwolijk waarschijnlijk kiJ".derloos. · 

Vc. G ·E Il. B EN. J E. LM.'ri: Il. ·S, zoon van JeJ,.mer Goyes en Jaay Hecres, tr. 13,5.174::> 
Grouw met T Il. ~j' N T J E Il[ A R T E N S. Woonden in 1744 te Eernewoude, l 

. Vd. 

later,te Wirc1um .. Uit dit huwelijk, 
1-·.-~ ·J.elmor ~ volgt 'V_~b ·o ". 

•"' ,, ,''' 
W I. L 1 E''l:I J·E L ME R:S, tr, 
S :'l B E S; 'dro' van· Sybe. Syb rens 

" .. bosk. f~il1de1·en:·. i . 

17,4.1746 Boornborgum met GE Il. B R .I 0 H 
en Antj·~ Jans.!> b9.er· en 1Jo'eri1;11e op Cle Fl.ea::---

1. 'Jelmer, volgt' Vic; 
2. Sybe;· volgt Vld; 

.3, Tiette, volgt VIe;. 
4, Auke,· v-olgt Tf.IfJ .. 
5. Syb.ren, ·volgt· Vlg; 

.6. Syj;zè," Volgt Vlh; ,. , 
7, Piet:J'ë, "tr. I :Vvytze .Iûazes Booristra; 

' · · te Oldeboorn;. · . 
8. Trijntje; tr·. 2.6.177.L ,Tjeerd GOsses' 

· 9"i'Jayke, t,;r,, Jentje,.Jelles de Gi09ot. 
··10.syts . 

tr, II Jacobus Keverling,. Chrirurgijn 

van : .I<? el10 o rn ~ 

(vvordt vervolgd.) 

. ·1·,. 



- 79 -
' U I \ T 

Familieb·-e-r1ch.t-en 

D E 0 u D E D 0 0 s XXXIX. 

W y n 1 a 

i 
.. l Het heeft de Abachl:.ige behaagd, .heden morgen ach\; uur ' 

Gotra.iwd te Snoek, don 4 April 11J6l 

door .de dood van m1j1e zyde we;:i te nemen .mijne geliefde · JAN D, W Y N IA van Lollum 

.Eohtgenoote en 
)ANKE p~ S L l M CORNELISKE [,t, \~A~ZWEE~ 

in de cud~rdan van b1J1(l 4à"'járe~, n~· een~ _eçht.vereen~it"E 1 van Oosthen1 
van b!jna 2o jareri, m!1 na~t~nde··ar.1e k_1ridëren. Vrienden en Bekenden geliev~ deze voor btJ°zotidere kennis-

1 

. ' ' - .. · : 

Hoe. amartel!jk rr4'J ~ar verscheid~n __ Ook mega vallen, wensch 
• 

gevirg aan te nanen • 
ik echter G~e te zw.i::sen en in Z~ wtJZe ·wil eerbiedig te 
berusten, . 

Womnels, den. 28Jul,y lffi9 TH,M,WYNIA Heden werd_.ws a.idcrhai"t ~emoodi9 _aargedaan'naardicn 
het dèti Heef., die 9af en ook wed~r' regt heeft te ne_mOO, 

.. 
uit onze liefdes arnien çfqor qen onverbiddel!1ken. dood, 

.. 
na eor'i la'rgdurige sukkoiirg, weg t:e":nemen ons jorgete 

Heden morgen cmstreeks. 9 ure over leed, tol; onzo bittere 
doch\erl;je GABINE, in de o.;dordamvan 38 welen. 

droefheid, aan een .lal"flzaam verval ·van krachten, in den 

ooderdan van ruim 57 jaren, onze zorgdragende en geli~fde 
Het betaamdt ons ·te zWUJen .. _ 

Tirns s.s.WYNIA 
Vader·en-Befl.lwdvader 

den 18 Fobruary 1005 J ,HEEG, 
MEINDERT J,WYNIA - in leven Landbouwer te ~1ieuwel"'d, Zltl einde was zacht., ' en 

zoo wU vertrouwen , zalig Heden behaagde het den \;'r:trnacht.igsrl God van ·rnij:le ztide 
Wieuwerd, 20 Augustus lffi9 J.M.WYNIA 1 .Wf9 ~e nemen ffl!1n dierbare on veel geliefde Echt.genoot. 
Algemeens en b!:1Zaidere konnisgevirg. WATZE JANS WYNIA, 

- 1~· dan -.~dord~. van circ;a 2~· jaar, na' eone orgesteld-
. -.,,.. •: ,..,-, .. ," 1Mthari 14 deg on en· """~ ech<varbioten~ Vl)l:l ruim 3~ 

Hodon. avond dnstreeks ~uur overleed onze.waarde Moeder 
jaar •. zwaar .~Y.oft mij dozo·-slag met m:J:)iri JOrge kinderen, 

GRIETJE JACOBS SIPP'ENS 
Weduwo JELLE JANS WYNIA, in do gozegendo cudardan van 

welke f'x.ln ver lias niet kunnen base'ffon. ~ledorz!jdsche 

ruim· 76 jaren. 
.. ouders trouren met rn!I· Het wor:dt ons gegeven hot genot.e-

no bozit ~n don. ovor l~dono als 0011, v~~b.eurde weldaad 
C.Ubaard, 3 F ebruary 1000 J ,J .WYNIA 

to erkennen en mot. ooze bohooft.o to kancin tot Hern, .dio 
modo uit naam van Broeder, Beh.!wdbroedar 

ges·~on hooft en dia volgens belofte z!)n. _wil een Man 
en zuster. 

der Weduwen on oen Vader der weozoo .• 

Lollum, GATSCHE SAKES 
Getrouwd: 31 December 1005 T!M"i;RMAN, wod.iwe 

T. M;-~J Y N IA; weduwnaar on . 

W~ls 
A. R.H l SPE NS, wodtJwo 

W ,J ,WYNIA 
den 25 January 1000 

Vrienden en Bekenden golievçn deze algeffieoiie konni93evirg 
Gotrouwd to Weidum don 5 Moi 1006 

als b.1jzon,dcro aan. to .nc~on· •. 
HESSEL R, HIEMSTR:A van: Britswerd en 
S!EUWKE s. v·a n d:o.r .ME U LE N 

· Op deti 5 .A pr'i l lP.60 is· te Wc lsr~p over loden onze bemiri.do van OoS:t~r li ttoos. 

Brood er D U R K T' 1n N l A en 
T E D E LIEUWES W Y N 1 A 

TEUNTJE R. HIEMSTRA van Britswerd. 
in den ouderdan van b~na 39 jaren, 

Franeker, 11 April 1260 Uit a llor naam -
Eonigo kenniS]OVing. F .C .h'YNIA Hodon beviol, door Gods goodhOid, Van een welgoschapon 

Zoon, A .M,JONGSMA, golioîrlo Eoht'.icrloOto van H.WYNIA. 
1 Bozi..vn, 17 Oot ober i€66. '' 

Gatra.iwd: 
L.H,WYNIA, Cand. NOtaris 

Konn193 oviiu aan, Vriondoti on Bokondon. 

Franeker, 11 Ootobor 1005 
' S, v. ALTf,IJIS. 

' 
. 
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UIT DE PERS IN DE 18e EEUW. 

1 7 0 8 

13.07. Eerste treffen tussen. .Knrel XII en de Russen b1j Mehilev. 

De Russ_en versla9en. op verzoek van de ~.ozukkenleider 
Mnzeppe geeft Karel ~et voornemen an. Moskou, te bezetten 

op en trekt h!j de Oekrnine binnen . 

13.10. Zware Zweedse verliezen:aan de Djenpr".M<lzep.f'.I"i kant te 

Novgorod Karel t!3 h.Jlp met 5000 rmn. 

22.10. R!1Ssel in Noord-FrCnkr-!jk Coor Prins Eugen en Chruch~ 11 

op de F run sen ver6vl?ri, 
22.11. ~~~rel XII kcx:rit te_Ba.lµ.ra~"r.d.e woonplaatq·van Mazepµi, m!Olt 

iljn. leger ?nn an t'fl. over;V1ii'iteren ~ De stnd was Zes dagen 
·. · ·. ·· .-. ' · ''· ." L;. ·. 1;1 :r";; 

vnn 'te. voron door. çio_.p-ys:;;ischC troépen van Ge'n .Ment:Zekoff 
: . -.,. 1. 

in brand gestoken •. O'e· s~r.érge winter valt in. 

09,12. N~. zes weken zich-\(or~eCH9~ .tO hobbOn geeft do Citadel 

van R!1s?ol.zich aan Ch.irchill over. 

1 7 0 9 

01 - q2. Buitel'Eowone str.crgo ~.inte:r. De strorgsto sedert. 200 
·-jaren. Doze koudo is funest voor hot mncht.igo Zwocdso 

. iëgor 1n do Ookrad.no. Ofschoon geholpen door do Kozakken 

z!jli zo geheel goïs·oleerd on wordoo z-!j onophoudol!jk door 

do partisancn- ~s~ookt. '<.-: 

00.03. In wanhoop bostorrrrl; Karel mot z!jn. lcgor Poltawa, do le
ger- on uitvalsplaats":van do Russische troepen-. De str-tid 

eindigt onOOSlist. To-Warschau Jo.pen do ~Jallach::in naar 

de RU€isoii' 'óvdr. · ' ' 

GohEi~in~ ·Orii:lof'hanrlol-lrgon, to Bodegraven tussen Fransen on 

Nedorlai-idoriS" De Raadspcna1onar1s Willem Buys en Frosi

dent Rouille ontmoeten elkaar. 

06,05. Nieuwe ondorf"endolirgon +.usson Noclórland on Frnnkrtjk. 
Nederland w11·eaht.Gr'óoret overleg :.mot do vorbondenon1 

plegen. 

15.05. Grote duurte~· zoda-i:.:' eon last r03ge 250 etl een last tarwe 

400 goudjülden·kost, 
18.05. NieUWe' ondl>rhandelirgen in Den-Haug. De Keizer stelt ver

strekkend0 oisen ci811 de Frunsen bij een vrede met NedGr

:filnd, 

28.:0S. Verbonden em overhandigen. de Fransen de .40 p.1nten van 

1 7 0 9 

11.09. De Franson Vors lagen b:jj Ma lplaquut in Henegouwen, Moedig 

godr<l3 van,Johan Willem Friso. 

~ ·01.10. l_<ar:el XII· ge'fntornoerd z!)'ido in. Turlqjo, wond. zt~h ict 

j'; Sultan, Achned !II an, T urk:jje t~ boweg en do oor lCf! aéln 

Rusland tü vorklaron. 

~ 07 .10. Augustus ~a:n Saksen verk1'"lart. de V:-'G.de en neder laag van 

Allenstacft. orgeldig en herovert P~len:. St-anislaus móot 

101.11. 
vluchten haar Poorneren. •. 

DenemarkSh.verklaart de aorlq::J .aan 

Deens .leger landt in Zuid-Zweden. 

het machteloze z:~de~ .. 
.- ""/ 

~30.12. D.e Russeh hebben.geheel Estl<iind, Letland en Kaf·elië met 

een grodt deel van Ftnkind, dat door de Zweden vias ver-

overd: Weer bezet. 
1 7 1 0 

Nieuwe onder!-andelingen met ·Fruni~r!1k aan, de" Moeröt;k. 

Lodew!lk XIV iS nu bereid cm. de EJzas en• Vale.1ctenr.res ( 

nf, te staan, wanneer do Keurvorsten. van. Beieren. en. Keulen 

in ere· Worden he~steld. ,i.:_,., 

.. ·~ 11 ... 03. Nationale bezinning in Zweden. Generaal steinbeek ·s,~5'-lt 

zich aan het hoo.fd van de Zweedse vrl:J"Willigers on slaat 

.de Denen. het. 1nnd uit. 

% 15.05. De muntmeester kr.ttJt opdracht an voor 500.000 gUlden. aan 

~. dubbeltje.s eri Scheepjessohellirgen te slaan.. 

~ 19~q§·-._!o Oosterhaule worden twee boerder:!j6'rr verkocht voor· 

~, ·sleohl:.s 600 car.gls. 

~ 01.07. Oe"·_..ondèr:-handeli1'9~t:l met FrankrtJk worden weer afgebrokon" 

~ 21.11. Na la~ beraad verklaart Turl<!Je de oorlog aan Rur.lund. 

-:,_~':= 13.12. Albert~ ·1-bnzos wordt octrooi verleend voor een '!oerdtenst 
van Lenmer op Amsterdam. 

~mooooooooooooooooÓoaoaOobooooooooooooooooooóciáoooOoooeoOooooooo 

1 .HUMOR UI.T .RIJNSBURG.""."" 

1 Uit Trouwboek van R!1nsb..lrg 1765: .-.':J 

i,_-
11Den-. 20, January z!jn. .b:!:i or:s gat.rouwt_, dcg: den, 4 dito te Le.ijden1' 

ot1dertr?u~ Dariiël Vcräonk, \'leduv,rnnar van Elisabeth_ van. 

' ' 
' 

Dulen; wonende alhier, mot Jol-tinna Bole!Jn1, laatst weduwe 

Fredrik ·Jurgens wonende te Lqjde~ .•. 
va/;l· 

Ziet hier dees twe bespronk-J;.,met gr.;p:e 1-oal"."on., 
Wa.pc:.inst1 l.$t~ridsvoorwaar:den '. Lodevi!jk XIV acht. deze onaan--; . : -- · . 

Noa lustig. cm. in 1d Egt te saam te .paar!'Jt'l:.!. 
V9ardbeyar el')., besluit tal:. voortzettirg. van de oor leg. 

, - · . Z!j wuren. t 1saamen. toen. Z!1 zijn g'etroudt 
27 .06. Irleenstortif"g van het Zweed!3e leger. N~_-in .9e zomer ge-

. . . · Reeds honderd drie en v.Bftig j8aren. oudt. 
tracht:,. te hebben z!jn troepetJ w~'?r te véri.èr.kon, valt = 

.~ ooçiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOoooooooouooooooooooo 
Czaar Peter met 65.000 Russen. aan. Generanl Rhenskjö'ld en :I. 
Piper geyargen g~nanen. Göi1. Lowenf-aupt. geeft zich met ·~ INHOUDSOFGAVE: - Do N!jdamifs van Dro11r.-gp ~· Canada - Vaca.n-

16~000 man'aan de Russen over op voorwaarde van goede '= tie-plannen. - Over de grenzen - Ons F.:i~ilio1t1a1xm. - Neder·Iánd' 

b0mndeli113. Het legor moet-ocht0r een.mars. naar"<;lo en. de heraldiek - Familieberichten. - Bookbesprokit'.@ - 0111ze :-j 
Siberië maken .•.••• , . Konirg Ké.!rel woot· te ontkomon met voornamen - Het nageslacht. van Ruurd Wytzes en T iets GoJ.i_:,s 
9000 man •.. , : ~ Yit de Oude Doos - Uit do Pers in. de lBo cuuw - ~.JnTor uit 

15.07. Achtervolgd. door do.Russen bereikt Karol de Boeg .on over- ~ R!,1i'lsbu".'9 - Inhoudsor-gavo ..•. 

schr!)dt uls vluchteling ... 9&i Turkse grens waar ·~·mat on-= 1 
dorsohoidirg behündo ld wordt • . · · "'·'?-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQ9<J900000000000000000000000000000000000 

WERFT LE D EN LEZERS 
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