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Sneon 31 maart 2018

Wannear is Jan in soan fan Pyt?
troch Kees de Boer en Anne Hielke Lemstra
By in grut tal sitewaasjes is er dúdlik bewiis wêrom’t Jan in soan fan Pyt is, mar as jo
djipper dolle yn de argiven, dan is dat faak net mear sa wis. It soe kinne en it soe net
kinne. Dêr wolle wy dizze middei mei dwaande wêze.
A Oanwizingen.
Wy ha sa likernôch tolve arguminten fûn, dy’t gjin bewizen mar allinne oanwizingen
foar in filiaasje binne. Miskien binne der noch wol mear oanwizingen. De fraach is
dan: hoe moatte wy dy oanwizingen wurdearje? En is der ek ferskil yn belang tusken
ferskillende oanwizingen?
B Foarbylden.
Fan wa is dizze man in soan? Dêrnei sille wy in grut tal
foarbylden besprekke wêr’t allinne mar oanwizingen foar
binne: Jan is wol of net in soan fan Pyt. Of: in hiel oare
Jan is in soan fan Pyt.
C Jierboeken.
Al dwaande mei dizze oanwizingen kamen wy ek te
praten oer de jierboeken. Elk nij ferskynd jierboek komt
by de ferskining ien kear yn besprek. Kin in nij ferskynd
jierboek ek in gruttere rol spylje yn it dwaande wêzen fan ús wurkferbân?
Belangstellenden binne fan herte wolkom op dizze gearkomste!
De lokaasje is it Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden.
Oanfang 13.30 oere. Tagong is fergees. Parkeare kin yn de parkeargaraazjes
Zaailand en de Klanderij en op it P+R parkearplak Wynhorsterstrjitte efter stasjon.
Sjoch ek op de webside: https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy
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Wanneer is Jan een zoon van Piet?
door Kees de Boer en Anne Hielke Lemstra
In een groot aantal situaties is er duidelijk bewijs waarom Jan een zoon van Piet is,
maar als je dieper graaft in de archieven, dan is dat vaak niet meer zo zeker. Het zou
kunnen en het zou niet kunnen. Daar willen wij deze middag mee bezig.
A Aanwijzingen.
Wij hebben zo’n twaalf argumenten gevonden, die geen bewijzen maar alleen
aanwijzingen zijn voor een nadere filering. Misschien zijn er nog wel meer
aanwijzingen. De vraag is dan: hoe moeten wij die oanwijzingen waarderen? En is er
ook verschil in belang tussen verschillende aanwijzingen?
B Voorbeelden.
Van wie is deze man een zoon? Daarna zullen wij een groot
aantal voorbeelden bespreken waar alleen maar
aanwijzingen voor zijn: Jan is wel of niet een zoon van Piet.
Of: een heel andere Jan is een zoon van Piet.
C Jierboeken.
Al doende met deze aanwijzingen kwamen wij ook te
spreken over de jierboeken. Elk nieuw verschijnend
jierboek komt bij de veschijning een keer in bespreking. Kan een nieuw verschenen
jierboek ook een grotere rol spelen in de werkzaamheden van ons wurkferbân?
Belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst!
De locatie is Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden tegenover het centraal station en
het busstation. Aanvang 13.30 uur. Toegang is vrij. Parkeren kunt u in de parkeergarages
Zaailand en de Klanderij en op de P+R parkeerplaats Wijnhorsterstraat, achter het station.
Zie ook onze webpagina: https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy

