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te Amsterdam

Redacteur: W. D. H. Rosier, Jodenbreestraat 68winkel, Amsterdam C.

l.s.
De Redactie heeft moeten constateren, dat geheel buiten haar

schuld, de bezorging van het Maartnummer enige dagen is vertraagd.
Zoveel mogelijk zal in de toekomst worden zorggedragen, dat het
Maandblad enige dagen vroeger in de maand, dan tot dusver de
gewoonte was, zal uitkomen.

De leden der N.G.V., die vragen richten tot de verschillende
instanties, worden verzocht steeds porto voor antwoord in te sluiten.

W. D. H. ROSIER,
Amsterdam, April 1949. redacteur.

van óe afdelingen:
afdeling

De afdeling Amsterdam hield op 24 Maart een vergadering in
Café-Restaurant Royal aldaar. Na de opening door de voorzitter,
de Heer T. den Herder, verkreeg de Heer C. Pama het woord.
De causerie van de Heer Pama was getiteld „Over Wapens en"
Wapenkunde". Spreker behandelde het ontstaan van de heraldiek
en gaf een overzicht van de meningen der heraldici over dit onder-
werp. De lezing vond een aandachtig gehoor en op verzoek ver-
klaarde de Heer Pama zich bereid nogmaals een lezing voor onze
afdeling te houden. Bij rondvraag kwam het plan ter sprake om
gezamenlijk per autobus een bezoek te brengen aan het Muiderslot.
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afdeling 's-QR&venhaqe
De afdeling 's-Gravenhage stelt zich voor een bijeenkomst te.

beleggen op 25 April a.s., waarop de Redacteur van „Gens
Nostra" zal spreken over „Veranderingen bij familienamen".

kRinq „gooi en eemlanö"
Woensdagavond 30 Maart vond te Hilversum de oprichting plaats

van de Kring „Gooi en Eemland" van de Nederlandse Genealogische
Vereniging. Dr. v. d. Berg, Voorzitter van het Hoofdbestuur, gaf
een heldere uiteenzetting over het doel van de N.G.V. en de wijze
van werken. Hij legde er vooral de nadruk op, dat de genealogie
moet worden gezien als een vrije tijdsbesteding bij uitstek, daar
men zich gaat verdiepen in historie, geografische bijzonderheden e.a.

Het Bestuur voor de Afdeling Gooi en Eemland werd als volgt
samengesteld:

H. Vermaak, Waldecklaan 21, Hilversum, Voorzitter
H. Machielsen, Loosdrechtseweg 164, Hilversum,

Secretaris-Penningmeester
A. v. d. Horst Sr., Havenstraat 25, Hilversum, Commissaris.
Na dit organisatorisch gedeelte sprak de Heer Norden uit Am-

sterdam over de Vijfherenlanden, waarvan hij tal van interessante
bijzonderheden wist mede te delen. Zo blijken de Heren van Brede-
rode hun stamslot niet bij Haarlem te hebben, zoals men doorgaans
denkt, maar in de Vijfherenlanden.

Uit de belangstelling van de aanwezigen blijkt, dat-de Kring.
Gooi en Eemland een goede toekomst tegemoet zal kunnen gaan.

het fmese BoeRenqesUcht lettinqa
In het laatst der 16e eeuw woonden op „Lettinga-State" te

Britsum de laatste telgen van een oud geslacht Lettinga (zie
R. S. Roorda: „It Alde doarp"). Deze familie is in mannelijke lijn
voor 1600 uitgestorven. .

In 1646 worden in Britsum weer Lettinga's aangetroffen. Deze
Lettinga's zijn uit Oost-Dongeradeel afkomstig. Waarom dezen zich
Lettinga noemen is een raadsel, want deze familie woonde niet op
of bij Lettinga-State.

Het is niet uitgesloten, dat dit geslacht Lettinga in vrouwelijke
lijn afstamt van de oude Lettinga's van vóór 1600 te Britsum.
De stamvader van het huidige geslacht Bauke Dirks was gehuwd
met Ludu Riencksdr., terwijl juist de laatste Lettinga uit het oude
geslacht een Rienk Tsierts Lettinga was ! Mogelijk is hier de oorzaak
gelegen, dat de nazaten van Bauke Dirks zich Lettinga noemden.
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Behalve van deze geslachten is er omstreeks 1800 nog sprake
van een geslacht Lettinga te Dokkum. Dit geslacht sterft uit in 1845.
In geen enkel opzicht was dit geslacht verwant aan het huidige
geslacht.

Deze genealogie Lettinga bevat niet alle thans in Nederland
levende Lettinga's. Het Wargaster geslacht, dat haar naam wel
te danken heeft aan de Lettinga's van Britsum, maar niet recht-
streeks hieruit voortkomt, is in deze stamboom niet opgenomen.

De godsdienst van het geslacht Lettinga was Gereformeerd, later
Ned. Herv. In de laatste eeuw zijn enkele leden van het geslacht
overgegaan naar de Doopsgezinde en Geref. Kerken.

Vóór 1800 bestaat dit geslacht uitsluitend uit landbouwers en
veehouders. Daarom kan hier van het Boerengeslacht Lettinga
gesproken worden. De laatste eeuw vertrekken velen uit Friesland
naar Holland en gaan in andere beroepen op. Zo ontstaat dan een
koopmans- en een onderwijzerstak. In Friesland bleven de Lettinga's
meest in boerenbedrijf.

Uit deze genealogie blijkt weer eens hoeveel Friezen de laatste
eeuw naar Holland getrokken zijn. Dit verschijnsel vindt echter
niet alleen in de laatste eeuw plaats, maar vrijwel gedurende de
laatste vijf eeuwen en vermoedelijk reeds eerder. Hieruit blijkt hoe
belangrijk de Friese invloed op de Hollandse geslachten moet zijn,
waarentegen hoegenaamd geen Hollandse invloed in Friesland
merkbaar is.

Noodgedwongen door de dichte bevolkingsgesteldheid gedurende
vele eeuwen, vertrekken steeds maar weer de Friese boeren en
schipperszonen naar de vreemde om daar een nieuw bestaan te
zoeken. Bij iedere Friese genealogie komen we dit verschijnsel tegen.
Het bemoeilijkt het onderzoek, maar het werk wordt er interessanter
en mooier door. We leren het stoere boerengeslacht er des te beter
door kennen!

EERSTE GENERATIE
I. Bauke Dirks, vermoedelijk een zoon van Dirk Pyters, is

omstreeks 1590 geboren. Waar is niet bekend. Hij was volgens het
Proclamatieboek van Oost-Dongeradeel reeds in 1617 gehuwd met
Ludu Rienks en woonachtig onder Anjum.

Op 18 Januari 1617 verkoopt hij 20 p.m. land liggende bij
Ezumaburen aan de Lauwerszee. In 1622 blijkt Bauke Dirks verhuisd
te zijn naar Waaxens, terwijl hij in 1640 weer in de omgeving van
Anjum woont. Hij was een tamelijk welgesteld Landbouwer, die
veel land kocht en weer verkocht. O.ok zijn broer Pyter Dirks,
die boerde op Loenia-State onder Ee, bezat vele landerijen.

Daar de doop- en trouwboeken uit die tijd ontbreken, is het niét
mogelijk na te gaan wie of precies de kinderen van Bauke Dirks
waren. Bekend is de oudste zoon Dirk Baukes (volgt II). Verder
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waren er een Rienck, Fedde (gehuwd met His Fockes), Claes en
een dochter Rents (gehuwd met Tjepke Ates).

TWEEDE GENERATIE
II. Dirk Baukes, (zie I) zoon van Bauke Dirks en Ludu Rienks.

Geboren omstreeks 1617 onder Anjum. Gehuwd in Novenïber 1646
te Britsum met Antie Floris van Britsum. Op 15 Juni 1658 werden
zij aldaar op belijdenis gedoopt. Hun kinderen zijn niet allemaal
jong gedoopt. Hun kinderen waren: •
1. Bauke, volgt lila ;
2. Floris, volgt Illb ;
3. Pieter, volgt IIIc ;
4. Saeck, gedoopt 19 Dec. 1658 te Britsum, is ongehuwd overleden ;
5. Jentie, op latere leeftijd 27 Oct. 1677 gedoopt te Britsum en

eveneens ongehuwd overleden.
t DERDE GENERATIE '

III A. Bauke Dirks (zie II), zoon van Dirk Baukes en Antie Floris.
Huisman van beroep. Gedoopt 23 Jan. 1648 te Britsum en aldaar
op belijdenis aangenomen 2. April 1680. Gehuwd 2 Mei 1674 te
Britsum met Yedtje Johannes, wonende aldaar. Uit hun huwelijk
werden twee kinderen geboren, die waarschijnlijk beiden jong
overleden zijn:
1. Dirk, gedoopt 23 Juli 1675 te Britsum;
2. Lysbeth, gedoopt 28 Jan. 1677 te Britsum.

III B. Floris Dirks (zie II), zoon van Dirk Baukes en Antie Floris.
Veehouder. Geboren ± '650 te Britsum. Werd niet jong gedoopt.
Op 2 April 1680 te Britsum als lidmaat van de Geref. Kerk aan-
genomen en aldaar op belijdenis gedoopt. Gehuwd I 27 Nov. 1687
te Britsum met Grietje Dirks Wed. Uit dit huwelijk werden de
volgende kinderen geboren:
1. Jetske, gedoopt 18 Nov. 1683 te Britsum en aldaar gehuwd

24 April 1712 met Tjerk Reins;
2. Antie, gedoopt 29 Juni 1690 te Britsum;
3. Dirk, volgt IVa;
4. Bauke, volgt IVb ;

Gehuwd II 18 Maart 17C3 te Britsum met Trijntje Dirks Wed.
van wijlen Claas Tjeerds, waarmede zij op 28 Juli 1676 te Britsum
in de echt verbonden was. Uit dit huweijlk waren minstens vier
kinderen geboren, te weten Tjeerd, IJmke, Sybrech en Geertie,
die even oud zijnde als de kinderen van Floris met elkaar opgroeiden.

III C. Pieter Dirks (zie II), zoon van Dirk Baukes en Antie Floris.
Geboren ± 1655 te Britsum. Werd niet jong gedoopt, doch 1 Augus-
tus 1679 aldaar op belijdenis gedoopt en aangenomen als lidmaat
der Geref. Kerk. Gehuwd 24 Juli 1701 te Britsum met Hinke Bookes
van Oenkerk. Hun enige zoon was :
Dirk. volgt IVd.
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VIERDE GENERATIE
IV A. Dirk Floris (zie Illb), zoon van Floris Dirks en Grietje

Dirks. Veehouder. Gedpopt 3 Aug. 1691 te Britsum. Gehuwd aldaar
2 Juli 1734 met Sjunke Gerbens, dochter van Gerben Klaassen.
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

IV B. Bauke Floris (zie Ilb), zoon van Floris Dirks en Grietje
Dirks. Veehouder. Gedoopt 17 Nov. 1693 te Britsum en aldaar
overleden 25 Mei 1772. Gehuwd 30 Juli 1724 te Britsum met Geertie
Jans. Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Grietje, gedoopt 27 Mei 1725 te Britsum;
2. Pier, volgt Va ;
3. Floris, volgt Vb ;
Bauke Floris werd in 1725 huurder van de „De Boer-Pleats"-, groot
66% p.m. voor ƒ 275.—.

IV C. Dirk Piers (zie lic), zoon van Pieter Dirks en Hinke
Bookes. Landbouwer. Geboren ± 1702 te Britsum. Gehuwd
12 Maart 1747 aldaar met Acke Teakles van Hijum. De nakomelingen
hiervan noemen zich Van der Let.

VIJFDE GENERATIE
V A. Pier Baukes Lettinga (zie IVb), zoon van Bauke Floris en

Geertje Jans. Veehouder. Koopt op 9 Jan. 1754 met zijn vader
van Regnerus Anneus Lycklema van Wyckel voor 6247.10 Car.
guldens de tegenwoordige „De Boer-pleats". Gedoopt te Britsum
17 Jan. 1725 en aldaar overleden 30 Jan. 1779. Gehuwd Jan. 1752
met Rinske Dirks van Hardegarijp. Kinderen uit dit huwelijk waren :
1. Gertje, volgt VIc ; ,
2. Dirk, volgt Vla ;
3. Claas, gedoopt 2 Maart 1759 te Britsum en aldaar overleden

29 Nov. 1760 ;
4. Aaltje, gedoopt 1 Aug. 1772 te Britsum en gehuwd 31 Mei 1789

te Onze Lieve Vrouwenparochie met Dirk Doedes van
St. Annaparochie ;

5. Grietje, gedoopt 2 Jan. 1764 te Britsum en overleden ! Aug. 1828
te Cornjum. Gehuwd 20 April 1788 te Britsum met Schelte
Pieters Brouwer.

VB. Floris Baukes Lettinga (zie IVb), zoon van Bauke Floris
en Geertje Jans. Veehouder. Gedoopt 14 Aug. 1726 te Britsum.
Gehuwd aldaar 4 Juni 1747 met Maayke Oebeles. Zij vestigden zich
te Oenkerk. Kinderen uit hun huwelijk waren:
1. Antje, geboren 1753, overleden 12 Aug. 1824, was gehuwd met

Keimpe Feitzes;
2. Dirk, volgt VId ;
3. Bauke, gedoopt 14 Nov. 1756 te Giekerk;
4. Oeble, gedoopt 23 Nov. 1759 te Giekerk.
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ZE.SDB GENERATIE
•y VI A. Dirk Piers Lettinga (zie,Va), zoon van Pier Baukes Lettinga
en Rinske Dirke. Veehouder^Gedoopt. 1 Mei 1755 te Britsum en
overleden 19 Jan. 1824 aldaar.!^Gehuwd I 26 Sept. 1784 te Britsum
met Teetje Tjeerds Bruinsma en H;3rSept. 1797 aldaar met Jantie
Teunes. Uit dit eerste huwelijk werd iri, 1785 een zoon geboren
genaamd Pier, volgt Vila. M ;

VI B. Bauke Piers Lettinga (zie Va)'; zoon van Pier Baukes
Lettinga en Rinske Dirks. Landbouwer.' Geboren 18 Maart 1757
te Britsum en 19 Mei 1757 aldaar gedoopt. Overleden 12 Juli 1827
te Onze Lieve Vrouwenparochie. Gehuwd 10 Mei 1784 aldaar met
Rixtje Jans. Kinderen uit dit huwelijk waren:
1. Pier, volgt Vllb ;
2. Jan, volgt VIIc ;
3. Klaas, gedoopt 3 Dec. 1759 te Onze Lieve Vrouwenparochie

en overleden 17 Febr. 1846 aldaar;
4. Maayke, gedoopt 3 Oct. 1793 te Onze Lieve Vrouwenparochie

en overleden 1 Jan. 1867. Gehuwd 26 Juni 1823 te Leeuwarden
met Sieds Tjeerds Boelstra ;

5. Rinske, geboren 1796 te Onze Lieve Vrouwenparochie en
gehuwd 26 Juli 1823 te Leeuwarden met Sipke W. Radersma ;

6. Arjen, volgt VHd ;
7. Dirk, volgt Vlle.

VI C. Klaas Roelofs Lettinga, overleden 25 Jan. 1819 te Ferwerd.:

Gehuwd 24 Maart 1776 te Britsum met Gert je Piers Lettinga (zie Va);
dochter van Pier Baukes Lettinga en Rinske Dirks. Geboren
4 Juli 1753 te Britsum en overleden 29 Jan. 1779 aldaar. Gehuwd II
19 Mei 1782 te Oudkerk met Grytsje Reltsjes, geboren aldaar.
Kinderen uit het eerste huwelijk waren :
1. Roelof, volgt Vllf;
2. Gerrit, geboren 23 Jan. 1779 te Britsum en overleden 24 Maart'

1779 aldaar;
en uit het tweede huwelijk: • ,',
3. Akke, geboren 1784 te Halium, overleden 3 Nov. 1856 te

Leeuwarden.
VI V. Dirk Floris Lettinga (zie Vb), zoon van Floiis Baukes,

Lettinga en Maayke Oebeles. Veehouder. Gedoopt 29 Nov. 1750
te Oenkerk en gehuwd 30 Mei 1781 te Giekerk met Tjedske Jans.
Kinderen uit dit huwelijk waren :
1. Maaike, gedoopt 24 Aug. 1782 te Giekerk ;
2. Floris, volgt Vllg;
3. Jan, gedoopt 30 Oct. 1785 te Giekerk en overleden 15 Jan. 1786;

aldaar.
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ZEVENDE GENERATIE
VIIA. Pier Dirks Lettinga (zie Vla), zoon van Dirk Piers

Lettinga en Teetje Tjeerds Bruinsma. Veehouder. Geboren 1785
te Britsum en gehuwd 26 Maart 1809 te Cornjum met Gerlandje
Brants de Jong. Uit dit huwelijk werden geboren :
1. Teetje, geboren 1811 te Britsma en gehuwd 9 Mei 1832 te

Leeuwarden met Pieter Boijens de Boer;
2. Gerlandje, geboren 1812 te Britsum en gehuwd 3 Nov. 1832

te Leeuwarden met Auke Hanzes Bontekoe;
3. Jantje, geboren 3 Maart 1818 te Britsum.

In 1858 is Teetje Lettinga nog eifenares van de „De Boer-pleats",
waarna deze wordt geërfd door de Fam. de Boer, die heden ten
dage nog eigenaar van deze boerderij is.

VII B. Pier Baukes Leüinga (zie VIb), zoon vah Bauke Piers
Lettinga en Rixtje Jans. Landbouwer. Gedoopt 18 April 1785 te
Onze Lieve Vrouwenparochie, overleden 27 Sept. 1847 te Menaldum.
Gehuwd I 14 Mei 1814 te Stiens met Trijntje Terpstra. Gehuwd II

V31 Mei 1832 te Ferwerd met Wietske Tjitses Me-merda, geboren 1797
en overleden 23 Dec. 1874 te Menaldum. Uit het eerste huwelijk
werden geboren:
1. Rixtje, geboren 30 Juni 1815 te Stiens en gehuwd 22 Nov. 1832

met Jan S. Roorda ;
2. Hendrikje, geboren 9 April 1816 te Stiens en overleden

5 Sept. 1831 aldaar.
Kinderen uit het tweede huwelijk waren:
3. IJtje, geboren 22 Maart 1833 te Stiens ;
4. Bauke, volgt Villa.

VII C. Jan Baukes Lettinga (zie VIb), zoon van Bauke Piers
Lettinga en Rixtje Jans. Landbouwer. Gedoopt 25 Aug. 1787 te
Onze Lieve Vrouwenparochie en overleden 13 Febr. 1841 aldaar.
Gehuwd 31 Mei 1812 te Stiens'met Tietje Tjeerds Boelstra, geboren
1789 en overleden 17 Dec.'1866 te Stiens. Uit dit huwelijk werden
geboren:
1. Rixtje, geboren 2 Mei 1813 en gehuwd" 11 Juni 1835 met

Ebe F. Reitsma ;
2. Tjeerd, geboren 29 Dec. 1814 te Hallum, jong gestorven ;
3. Tjeerd, volgt VUIb ;
4. Bauke, geboren 29 Febr. 1819 te Hallum, jong gestorven.

' VII D. Ar jen Baukes Lettinga (zie VIb), zoon van Bauke Piers
Lettinga en Rixtje Jans. Veehouder. Geboren 14 Febr. 1799 te
Onze Lieve Vrouwenparochie en overleden 28 Nov. 1861 aldaar.
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Gehuwd met Neeltje Lieuwes Reitsma, overleden 1 Juli 1877 te
Onze Lieve Vrouwenparochie. Hun kinderen waren :
1. Bauke, volgt VIIc ;
2. Lieuwe, geboren 1850 te Onze Lieve Vrouwenparochie en

overleden 18 Maart 1875 aldaar;
3. Richtsje, gehuwd met Hylkè de Jong en overleden te Franeker.

VII E. Dirk Baukes Lettinga (zie VIb), zoon van Bauke Piers
Lettinga en Rixtje Jans. Veehouder. Geboren 29 Oct. 1803 te
Onze Lieve Vrouwenparochie en overleden 9 Juli 1868 te Stiens.
Gehuwd 24 April 1839 te Stierf met Freerkje van der Wielen,
geboren 1805 en overleden 1 Juni* 1898 te Stiens. Hun enigst kindje
in 1840 geboren, overleed Oudejaarsdag 1841.

VII F. Roelof Klazes Lettinga (zie VIc), zoon van Klaas Roelofs
Lettinga en Gertje Piers Lettinga. Landbouwer. Geboren 13 Mei 1777
te Hallum en overleden 27 Oct. 1829 te Ferwerd. Gehuwd 5 Juni 1806
te Ferwerd met Antje Aukes de Boer, geboren 22 Oct. 1783 en
overleden 2Nov. 1825 te Ferwerd. Kinderen uit dit huwelijk waren :
1. Gertje, geboren vóór 1811 te Hallum en gehuwd 5 Mei 1827

met Thomas de Groot;
2. Sijke, geboren vóór 1811 te Hallum en gehuwd met Jan v. d. Wal;
3. Hijke, geboren vóór 1811 te Hallum en gehuwd 5 Dec. 1835

met Gerke de Groot;
4. Sjoerd, volgt Vllld ; .
5. Sjuwke, geboren 14 Nov. 1813 te Hallum ;
6. Klaas, vclgt VIHe ;
7. Auke, volgt VUIf;
8. Pier, volgt VIHg ;
9. Naentske, geboren 24 Maart 1821 te Hallum.
10. Albert, geboren 16 Mei 1824 te Hallum en overleden 9 April 1855

te Ferwerd ;
11. Gerrit, volgt VUIh.

VII G. Floris Dirks Lettinga (zie VId), zoon van Dirk Floris
Lettinga en Tjedske Jans. Veehouder. Geboren 20 Mei 1784 te
Giekerk en gehuwd 14Mei 1812ie Burum met Grietje Jans Wiersema,
geboren 1785 en overleden 8 Mei 1873. Hun kinderen waren :
1. Dirk, geboren 10 Oct. 1813 te Lutjegast;
2. Jan;
3. Bauke, volgt VIIIj.

DE KAAG, 1949. W. Tsj. VLEER.
(Wordt vervolgd)
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nooRöelrjk neöeRUnö (vepvolq)
Het redgerschap Wehe omvatte twee buurtschappen: de Wener

hamrik en de Zuurdijkster hamrik, welke ieder een kerspel vormden.
Dus: een redschap, dat uit meer dan een kerspel bestond.

Op het eind van de 16e eeuw vormden Wehe en Zuurdijk al een
staande rechtstoel, de Onstads hadden toen alle omgangen in handen.

De meest uitgestrekte rechtstoel in de Marne was hét z.g. Groote
Reedschap, omvattende de buurschappen Uirumjrllïed' :>rp, Niekerk
en de Houw, waarvan de drie eersten ieder één £e"R.i,eI vormden,
wat misschien met de Houw in het begin van de 13e eeuw ook
het geval is geweest. Wanneer deze vier buurschappen tot een redger-
schap zijn geworden, is niet meer na te gaan. In 1445 bestond deze
vorm echter reeds.

De Tamminga's kochten hier de rechten op. In een charter van
1 Oct. 1500 is te lezen", dat de hoof deling Abeko Tamminga, blijkbaar
voor verleende bescherming in onrustige tijden, als vergoeding
hiervoor tegen verminderde prijs, een aantal rechten opkoopt.
In deze acte wordt ook gesproken van rechten, die mochten vallen
op een aantal heerden, welke niet op de clauwlijsten voorkomen.
Blijkbaar waren er eigenaars van heerden, die meenden, dat hun
heerden ten onrechte niet op de lijsten voorkwamen. Zag nu een
machtig heer als Tamminga kans om, nadat hij de dubieuse rechten
had verworven, deze rechten erkend te krijgen, dan vermeerderde
hij zijn rechten op het redgerschap.

Dat er strijd was over de rechten van sommige heerden, blijkt
uit de clauwlijsten. De Oddema heerd komt niet voor op de lijst
van 1529, al beweerde de eigenaar in 1468 dat de heerd wel recht had.
In 1584 vinden wij deze heerd echter wel op de lijst.

De rechtstoel van Vierhuizen werd de „kleine Reedschap"
genoemd. Dit redgerschap omvatte de buurschap, tevens kerspel.
Hier ging het redgerschap rond in 9 jaren. Merkwaardig is, dat
van de dertien rechtvoerende heerden er acht slechts een halve
rechting hadden.

Men kan hieruit concluderen, dat men bij het opmaken van de
clauwlijst rekening heeft gehouden met de grootte van de heerden.
Men kon dit op twee manieren doen, door aan de grote heerden
het redgerrecht voor twee jaar achter elkaar geven en dan aan de
kleine.voor een jaar (het flyatema-recht genaamd voor de grote
heerden) of men gaf de grote heerden het recht voor een jaar en
aan twee kleine het recht om samen voor een jaar een redger te
benoemen.

Het redschap Hornhuizen, omvattende het gelijknamig buurschap
en tevens kerspel, was bij het aanleggen van Tjassen's clauwboek
reeds een staande rechtstoel.

In het redgerschap Kloosterburen, dat de gelijknamige hamrik,
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tevens kerspel, besloeg, was de meerderheid van de ommegangen
reeds in handen van de Tamminga's.

De redgerstoel, van Wierhuizen omvattende de Wierhuister
hamrik, tevens kerspel, was eveneens, toen Tjassens zijn clauwboek
aanlegde, reeds een staande rechtstoel.

Het blijkt dus, dat in deze streek, meer dan in Humsterland in
de late middeleeuwen, de rechtingen meer in handen van leden van
aanzienlijke peslachten waren.

Hoe maakt % ^ p nu zijn rechten op het redgerschap geldend ?
Op folio 57 vi, -^let clauwboek van Tjassens, in een stuk, dat een
copie is uit: Apko Onsta Slijtboeck off Clouwboeck Ao 1544 den
19 Julii, dragende het opschrift: Lantrechten van 't recht te be-
sweeren in de Marna, leest men de hele gang van zaken. Naast de
redger ziet men een wedman optreden, een indruk van hun taak
krijgt men uit hun ambtseed, zij waren helpers van de rechters en
tevens officiële getuigen, want in de friese ldnden was toen nog
niet de gewoonte, om van overdracht van onroerend goed acten
op te maken. Zij waren echter getuige geweest van de transactie
en konden over de transactie getuigen. Ook later, toen er wel
oorkonden werden opgemaakt, waren zij niet overbodig, want
ingeyal de oorkonde werd aangevallen, konden zij op ambtseed
getuigen. Wedmannen zien wij al optreden in 1381. Ook die buur-
schappen, die het niet gebracht hadden tot- een eigen kerspe; of
redschap hadden eigen wedmannen. Dit is een aanwijzing, gezien
het feit, dat redger en wedmannen, rechter en zijn dienaar, bij
elkaar horen, dat elke hamrik oorspronkelijk een. eigen redger had,
m.a.w. dat de redgers in beginsel buurrechteis waren. De wedmannen
werden verkozen. De verplichting van het stellen van wedmannen
rustte op de huizen, en wel op alle huizen, waar rook uit ging.
Ook wel ging het wedmanschap om over de huizen, soms koos de

. rechter zijn wedmannen. Wij zien dus, dat het redgerschap alleen
omging over een aantal hemen, die het centrum waren van een vol
boerenbedrijf, het wedmanschap rustte op ieder huis, waar rook
uit ging.

Behalve de redger had men, althans in de late middeleeuwen,
in elk der rechtstoelen van de Marne een overrechter. Hun taak
was om geschillen over het redgerschap te beslechten. De over-
rechters uit de verschillende Marnster rechtstoelen traden bij het
beslechten van een geschil gezamenlijk op: zij vormden daartoe
een warf van overrechters. Stierf een redger tijdens zijn ambts-
periode en had hij geen competent erfgenaam, dan was het de
overrechter, die zijn plaats innam. Het recht op redgerschap had
dus een partimonieel karakter. Ook het overrechterschap ging om
over bepaalde heerden, deze waren in principe dezelfde, die tot
het redgerschap gerechtigd waren, maar soms missen enkele'dit
recht, zonder dat bekend is waarom.
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Rest nu de vraag, hoe de competentie van de landswarf van
geheel Hunsingö, van de ambtswarf van de Marne en van de redgers
ieder in hun redschap afgebakend was. In 1252 stond het vrij om,
indien de eiser dit wilde, zaken boven de 10 mark voor de landswarf
te brengen, zonder dat de redgers van de ambtswarf dit konden
verhinderen. Later is dit bedrag op 100 mark gebracht. Over de
verdeling van de competentie spreekt de keur van 1252 niet. Deze
werd blijkbaar toen algemeen bekend geacht.

In de loop der tijden is de alleen rechtsprekende rechter steeds
meer in zwang gekomen. Dit is het gevolg van het ontbreken van
een centraal gezag, dat de centralisatie, het uiteenvallen van het
college van rechters, ten gevolge had.
• Tenslotte zien wij rechters met een hoog, middelbaar en laag
rechtsgebied. Het middelbaar rechtsgebied zou dan duiden op een
bestuurstaak naast een rechtstaak. Een bestuurstaak is o.a. hun
optreden als leiders van de heervaart-plichtigen.

Ook nog in de late middeleeuwen regelden zij de bewapening
van de heervaart-plichtigen.

Recapituleren wij dus de stof. De Marnster redgers waren van
oorsprong buurrechters, hun ambtsgebied bestond uit een buurschap
al kwam het later wel voor, dat meerdere hamrikken een redger
hadden. Vermoedelijk hield hij dan in ieder van die buurschappen
beurtelings zitting, met als zijn dienaren de wedmannen uit die
buurschap. Het meer en meer in handen komen van redgerschappen
van enkele aanzienlijke geslachten maakte de kans groot, dat in
naast elkaar gelegen buurschappen één persoon, redger was. Het is
dan aannemelijk, dat deze reögerschappen tot één versmolten.
De Marnster redger stond wat zijn competentie betrof, althans in
de late middeleeuwen, dichter bij de grietman van het Wester-
kwartier, dan bij de buurrechter aldaar, omdat de bevoegdheid
van de redger niet beperkt was tot zaken beneden de 5 mark.
De Marnster redgers hadden binnen hun competentie al dat gebracht,
wat aanvankelijk door de ambtwarf werd behandeld.

In de Marne en in Humsterland zijn de buurschappen de grondslag
van de rechterlijke organisatie. Een buurschap is een genootschap
van eigenerfden, van heerd-eigenaars, want in de friese landen telde
alleen hij, die zijn land egentlijck, d.w.z. als edeleigen goed bezat.
De heerd-eigenaars hadden in hun buurtschap, het ambt, het. land
en tenslotte in de bond der friese landen het heft in handen. De
eigenaars der vol meetellende heerden waren allen rechters, hetzij
potentieel, hetzij actueel. Als eigenaar van een meetellende boerderij
had men een fria stoel, bezat men de staat van vrije Fries.

Wie zich voor deze Noord-Nederlandse zaken meer mocht inte-
resseren, kunnen wij ten zeerste aanraden het werk van I. H. Gosses
te lezen (Mededelingen der Kon. Acad. van Wetenschappen, afd.
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Letterkunde, deel 76 serie B, No. 3) genaamd : de Friesche hoof deling.
Ook in het werkje van G. F. E. Gonggrijp : Friesche eigenerfden-

wapens, verschenen bij N.V. Uitgevers-mij. A. Rutgers te Naarden
in 1943 leest men talloze gegevens, die, zij het dat in dit werkje
enigszins andere opvattingen gehuldigd worden, voor hen die hiervoor
interesse hebben van belang zijn.
Utrecht, 1949. v. d. BERG.

BoekBespRekinq . "
J. A. Meijers en J. C. Luitingh. Onze voornamen.
Amsterdam. Moussault's Uitgeverij. 1948.

Bij zeer veel mensen begint de belangstelling in de genealogie
bij de betekenis van de naam. Op het gebied van geslachtsnamen
zijn de laatste jaren uitstekende boeken verschenen. Op het gebied
van de voornamen waren wij echter minder verwend. Dit boek wil
in deze leemte voorzien en is daarin zeker geslaagd. Een inleiding
van 70 blz. gaat aan het. eigenlijke naamregister vooraf en dit is
niet oninteressantste deel van het boek, temeer waar de heer Meijers
ons ook in allerlei juridische kwesties rond voert, waarover men
zelden van gezaghebbende zijde iets leest. Ook de „traditie der
naamgeving" geeft enkele originele punten, al schijnt de auteur
merkwaardigerwijze het boekje van Sierksma over dit onderwerp
niet. te kennen. De hoofdschotel van het boek vormt echter de,
alphabetische lijst der voornamen, met afleidingen, verklaringen,
data van naamheiligen, kortom alles wat men maar op dit gebied
wensen kan. Terecht zijn de auteurs bij vele naamsverklaringen
zeer terughoudend geweest. Vooral bij de Friese voornamen tast
men wat de betekenis betreft veelal in het duister en aan gissingen
heeft niemand iets. Alles bij alles eên zeer nuttig en smaakvol
uitgegeven boek dat alle genealogen toch wel in hun boekenkast
mogen hebben staan, al was het alleen maar om de vele vragen
te beantwoorden, die over dit onderwerp gesteld worden.

C. PAMA.

L. Szondi, Schicksalsanalyse. Buch 1. Wahl in Liebe,
Freundschajt, Beruf, Krankheit und Tod. 2. Aufl.
Basel 1949. '

De psychiater Szondi neemt een bijzondere plaats in in de bio-
logische wetenschap. Hij gaat aan de hand van een enorm'aantal
stambomen en kwartierstaten de „biologische Gesetzmassigkeit"
van enige honderden mensen na en komt daarbij tot zeer verrassende
resultaten, ja er zijn er bij die zo merkwaardig zijn, dat ze geheel
nieuwe vergezichten openen. Waarom raken wij op een bepaalde
vrouw verliefd b.v' Deze vragen bio-genealogisch te behandelen
is wel iets geheel nieuws. Wat Szondi onder „Schicksalsanalyse"
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verstaat, is als het ware de genealogie van het onderbewustzijn en
hij ziet dit als een verbinding tussen de psychoanalyse van Freud
en de psychologie der complexen van Jung. Hij wil proberen een
tipje van de sluirer op te lichten, die licht op de verhouding tussen
twee mensen, het „iets" dat beide tot elkaar drijft en in een unio
mystica bij elkaar houdt.

Het ligt buiten een tijdschrift als dit .de wetenschappelijke waarde
van dit boek te beoordelen. De genoemde voorbeelden, tabellen,
kwartierstaten en familiegeschiedenissen zijn echter zo merkwaardig,
dat men alleen reeds hierom het boek ademloos uitleest. Zo ooit de
mening, dat genealogie een ijdele en dorre wetenschap is, te weer-
leggen is, dan met dit boek! Dit is geen gemakkelijke lectuur,
integendeel, doch ieder, die er zich aan zet, zal zijn moeite ruim-
schoots beloond vinden in een schat van nieuwe gedachten en
vergezichten. Hij zal de genealogie voortaan heel anders zien,
dan hij ooit gedaan heeft. Dat de uitvoering, tabellen e.d. van dit
boek bij deze Zwitserse uitgever in bijzonder goede hand waren,
behoeft eigenlijk nauwelijks te worden gememoreerd. F.P.B.

peusBeRicht
Opgericht is de Familievereniging Nijdamstra, waarin opgenomen

de geslachten Nijdam, Nieuwdam en Vleer, onder voorzitterschap
van de Heer G. H. Nijdam te Oranjewoud. Het secretariaat is
gevestigd te Oranjewoud, Prinses Wilhelminaweg 71.

aanqeBOÖen
Dit keer hebben wij ter beschikking voor haar of hem, die aan

kan tonen af *e stammen van de nog te noemen personen een in 1798
gedrukt exemplaar van een gedicht geschreven door:

Anthony Christiaan Muller
ter gelegenheid van de huwelijksvoltrekking van :

Burchard Diederich Muller
en

Gerharda Planten
„Op den 7 van Bloeimaand 1798 vereenigd te Aalten"

Aanvragen te richten aan de Afd. Bibliotheek, Rlouwstraat 100,
Amsterdam. J. T. VAN DER HAM.

R6IJQ6RS

Mevr. Hoogerwaaard-van Meer, P. K. Drossaartstraat 11 te
Vlaardingen, is in het bezit van een miniatuur houten grafmonument.
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Op de vierkante voet leest men op een der zijden:
Wilhelmina Reijgers

oud 72 jaren '.
, geboren den 29 Maart 1773 .

overleden den 25 Juny 1845 ;
en op een der andere zijden :

Hendrika Reijgers
__ oud 29 jaren „
" geboren den 12 Juny 1816

overleden den 24 Juny 1846
Op de overige zijden een gedichtje, terwijl pp de vier kanten

van de op het voetstuk staande obelisk vermeld staan de teksten :
Openb. XIV, 13; XXI, 4 ; VII, 16 en Math. V, 6.

Het geheel staat in een mahoniehouten vitrine.
Eigenaresse wil het stuk, liefst tegen enige vergoeding, afstaan

aan belanghebbende in genoemde familie.
Vlaardingen. M. C. SIGAL.

öe pRopAQAnöA-actre
De groei der N.G.V. in 1949 zet door. Ook de maand Maart

bezorgde ons weer 17 nieuwe leden. Dit betekent, dat wij in drie
maanden tijds reeds 87 nieuwe leden inschreven. Maar tevreden
zijn we niet en gaan dus door en rekenen op .aller medewerking,
bij de propaganda. Stuurt ons dus proefadressen. -

Van ons medelid, de heer E. J. D. de Munck, Kenaupark 25,
Haarlem, ontvingen wij bericht, dat hij heeft samengesteld een
nauwkeurig naams-register op de viercle Jaargang 1944 van het
blad Sibbe. Hij heeft het voornemen, deze te doen verschijnen in
boekdruk, in hetzelfde formaat als genoemd orgaan, zoodat het
hierbij kan worden ingeplakt, resp. kan worden mede-ingebonden.
Voor belangstellenden zal het tegen kostprijs ongeveer / 0.35,
beschikbaar zijn, en hij verzoekt dezen, hem even per briefkaart
te berichten, hoeveel exemplaren men wil ontvangen.

OOk B6StUURÓ6RS Ó6R n.Q.V. h6BB6n 6611 QCZin
Veel vrije tijd geven de bestuurders der N.G.V., maar vaak loopt

hun werkschema in de war. Zeer gaarne maken zij persoonlijk
kennis met de leden, en willen zij deze ontvangen. Voor ieder,
die iets wil weten omtrent de N.G.V. afd. Bibliotheek of Propaganda
zal op iedere Woensdagavond daartoe gelegenheid zijn. Het adres
is U allen bekend : Rlouwstraat 100, Amsterdam. Dus niet meer
op andere dagen, daar U dan de kans loopt voor niets te komen
en/of 't werk der betreffende afdeling doet stagneren.

J. T. VAN DER HAM.
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Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek
is vastgeloopen, dan wel diegenen, die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch en heraldisch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Gen»
' Nfestra, Jodenbreestraat 68 winkel, Amsterdam-C.

Ik zoek contact met personen, welke mij inlichtingen kunnen
verschaffen omtrent de familie Conijn of Konijn onverschillig waar.
De rechte lijn is in mijn bezit tot ± 1610. Gaarne evenwel ook
inlichtingen omtrent andere takken of bijzonderheden omtrent
beroep, woonplaats enz. Alles is welkom. Wie heeft een afbeelding
van het familiewapen ? P. Conijn, Schepenmakersdijk 1, Edam.

1. In het 2e deel van Rietstap's Armorial Général bl. 915 wordt
het wapen der familie Timmer beschreven: ,,Holl. Sept. D'Azur
a une étoile (b) dans laquelle est décrit un circle et dans ce circle
une autre étoile, Ie tout d'or. C'un marteau d'azur, emm. au. nat.
entre un vol d'or."

Gegevens verzocht omtrent deze familie Timmer (uit Jisp ?)
en waar eventueel een duidelijke afbeelding „van dit wapen te
vinden is.
2. Gegevens verzocht betreffende Gerrit of Garrit Timmer, gehuwd
op 2-5-1751 met Alida of Aaltje de Weert (uit Veessen) te Harderwijk.
3. Degenen, die reeds genealogische gegevens verzameld hebben
betreffende de namen Timmer en Van Broekhoven, worden verzocht
zich met mij in verbinding te stellen.

C. W. Timmer, Stolwijkstraat 411, Amsterdam.
a. Gegevens gevraagd over de geslachten De Reijger, Julsing,

Van Zutvent en Mulders. Alles, hoe gering ook, is welkom (b.v.
adressen van levende naamdragers dezer geslachten).

b. Gegevens en literatuur (b.v. mémoires) gezocht over Neder-:
landse ambassadeurs en gezanten, zowel uit de tijd der Republiek
als uit die van het Koninkrijk der Nederlanden.
E. J. P. Mulders, v. Oldenbarneveltstraat 39huis, Amsterdam W.

BiBliotheek
Indien U niet direct antwoord ontvangt, als U een boek ter lezing

aanvraagt, is dit reeds ter lezing bij een der andere leden. Het is
niet nodig Uw verzoek te herhalen ; als Uw aanvraag aan de beurt
is, ontvangt U het direct; dus geen verdere correspondentie.

J. T. VAN DER HAM.

Boekenlijst óeR neöecl. genealogische veneemging.
(veRvolg)
*91. Ton Koot, En n u . . . . . Amsterdam in.
92. Dr. Joh. Theunisz. Naar Oostland.
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93. F. C. van der Meer van Koffeler, Inventaris van het Archief
van de Weeskamer van 's Gravenhage 1482—1852 (1939).

94. H. Dekema Sr., De Geschiedenis van Dekema-State.
95. Dr. Elise van der Ven-Ten Bensel en D. J. van der Ven,

De Volksdans in Nederland (1942). ..•-,,
96. AlfonsG.M. Niessen, De Helmondsche familie Luijben(1942). •
97. N. G. J. van Schouwenburg, Nagelaten sporen. 40 jaren

Hervormd kerkelijk leven in de hoofdstad. (1943)
98. Dr. Georg Becker, Niederlander und- Flamen an der Unïversitat

Gent/
99. J. Stoldreher-Niehhuis, Verborgen paradijzen. Het leven en

werken van Maria Siblylla Merian (1647—1717). 1945.
100. E. J. Th. A. M. van Emstede, Het Rijksarchief in Drente

te Assen. (1943). '
101. Dr. G. W. Hylkema, Ras en toekomst (1941). .
102. Ch. Kies, Een en ander over Wapenkunde of Heraldiek. (1935).
103. K. v. d. Baaren Jr., Het geslacht Legger. (1946).
104. Annulaire de la Noblesse et des Families Patriciennes des

Pays-Bas. (1871). < .
105. J. M. Droogendijk,Wet korpŝ ^ Mariniers en zijn vaandel (1930).
106. Elias Voetjr., Haarlemsche goud- en zilversrrieden èn hunne

merken. (1928). ^
107. Prof. J. van Gelderen e.a., Nederland erfdeel en. taak. (1940).
108. Delftsche Studenten-Almanak 1895.
109. /ƒ. R. Scholten, Sibbe en Stamboom (1943).
110. P. C. F. Menestrier, La science de la Noblesse ou la Nouvelle

Methode du Blason. 1691.
111. A. Playne, L'art Heraldique contenant la maniere d'apprendre

facilement Ie Blason. (1742).
112. Mr. H. Reydon, Wat is Heemkunde (1944)r-
113. S. J. van der Molen, Het Drentsene boerenhuis en zijn

: ontwikkeling (1944).
114. Jurriaan van Toll, Van eenén blo%de. (1941).
115. Amsterdam. Heemkennis Deel I-VI.
116. F. A. Hoefer, Bijlage tot de aanteekeningen betreffende de

kerk van Hattem. 1900.
117. Publications de la Société Historique et Archéologique dans

Ie Limbourg a Maestricht. 1935.
118. Idem. 1937.
119. Idem. 1938.
120. D. L. Galbreath, Handbuchlein der Heraldik. 1930.

{Wordt vervolgd.).

*) Bij het ter leen vragen van boeken uit onze Bibliotheek wordt
men verzocht liet nupinïer te vermelden.
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