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Gwir Gofnod o Gyfnod 

 

Cafwyd dechrau rhagorol i’n prosiect diweddaraf Gwir Gofnod o Gyfnod / Setting the Record Straight ar 13eg 

Tachwedd yn y Senedd. Cyflwynodd Ann Jones AC, Dirprwy Lywydd, ran o’i harchif i Robert Phillips a Rhian James 
o’r Archif Wleidyddol (adran o Lyfrgell 
Genedlaethol Cymru). 
Bwriada Gwir Gofnod o Gyfnod greu 
cofnod awdurdodol o brofiadau gwaith 
dros 60 o Aelodau Cynulliad 
benywaidd sydd wedi gwasanaethu 
ers ei sefydlu yn 1999. Mae cyfoeth o 
dystiolaeth wreiddiol wedi crynhoi yng 
nghofnodion a phrofiadau’r rhai sydd 
wedi bod ynghlwm â degawdau cyntaf 
datganoli. Mae rhai o’r menywod hyn 
wedi dal seddau ers 1999, mae rhai 
wedi dal swyddi pwysig mewn 
llywodraeth, ac mae gan bob un stori 
bersonol a diddorol i’w hadrodd sydd o 
arwyddocâd arbennig yn ein hanes a’n 
treftadaeth ddemocrataidd. Hyd yn 
hyn, prin yw’r rhai o’u plith sydd wedi 
rhoi eu casgliadau o ddogfennau, 

ffotograffau a phapurau i’w cadw i’r dyfodol mewn archifau cydnabyddedig.  
At hyn byddwn yn trefnu cyfweliadau hanes llafar gyda phob un o’r ACau benywaidd hyn i gofnodi eu bywydau 
gwleidyddol. Rydym eisiau edrych ar eu cefndiroedd, sut y dechreusant yn y byd gwleidyddol, pa anawsterau a 

gafwyd, eu diddordebau gwleidyddol arbennig a’r 
ymgyrchoedd oedd yn bwysig iddynt. Rhaid diogelu’r 
cofnodion a’r straeon hyn i’r dyfodol. Penodwyd tîm i 
gyflawni’r gwaith hwn ac maent wedi dechrau arni 
eisoes. Dyma nhw (cefn ch-dd) Catrin Edwards, Kate 
Sullivan, Laura Paterson, Heledd Wyn Hardy, blaen 
Catrin Stevens, Chris Chapman a Gail Allen. Mari 
James dynnodd y llun. Ariennir y prosiect gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Cymru a’r 
Cynulliad Cenedlaethol.    
 

 
 
Archif Ann Clwyd 
Trwy gyd-ddigwyddiad a heb gysyllltiad â’r prosiect hwn, yn ddiweddar 
cyflwynodd Ann Clwyd AS Cwm Cynon ers 1984 ei phapurau ar adnau i’er 
Archif Wleidyddol  
Dyma’r ffordd ymlaen mae’n amlwg! 
 
                  Llun Rob Phillips 

Ann Jones (yn y canol) yn cyflwyno ei phapurau. Eraill chwith i’r dde: Catrin 

Stevens, Chris Chapman, Rob Phillips and Rhian James. 



Cynhadledd Sain Ffagan, 5ed-6ed Hydref 
 

Cynhaliwyd ein Cynhadledd eleni yn Sain Ffagan 
Amgueddfa Werin Cymru ar ei newydd wedd. Ac roedd 
angen yr ystafelloedd helaeth a’r theatr ddarlithio ar 
gyfer y nifer o fynychwyr - record o dros 100 dros y ddau 
ddiwrnod a 25 darlith. Roedd pump o’r siaradwyr yn 
cystadlu am Fwrsari Avril Rolph a phob un yn haeddu eu 
lle, Dyfarnwyd y bwrsari i Molly Caenwyn a siaradodd am 
y ffotograffydd cynnar o Gymraes, Mary Dillwyn. Yn y 
llun gwelir Molly yn derbyn y wobr gan Angela Brunt. 

Gan fod y Gynhadledd yn Sain Ffagan cafwyd pwyslais ar 
gasgliadau’r Amgueddfa, gyda phapurau ar fedalau a 
phapurau swffragét a chrefftau menywod yn ystod y 
dirwasgiad. Ychwanegwyd at hyn gan berfformiad byr ond 
diddorol gan Heritage Theatr Cymru ar wneuthurwyr 
cwiltiau yng Nghymru yn y 19eg ganrif (gweler ar y chwith). 
Cafwyd sawl papur yn y Gymraeg (gyda chyfieithu 
rhagorol) a mwy o bapurau gan ddynion hefyd. 
 

 
Angen Trysorydd newydd ar unwaith 

 
Mae angen Trysorydd newydd ar Archif Menywod Cymru ar unwaith. Mae Gail Allen wedi gwneud gwaith rhagorol 
ers pymtheng mlynedd, ond mae’n dymuno trosglwyddo’r awenau yn awr i rywun sy’n fwy cyfarwydd â systemau 
modern. Mae’n hapus i gael ei chysgodi am rai misoedd ond bydd yn gorffen ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon 
ym mis Mawrth. 
Fel Sefydliad Corfforedig Elusennol mae’n rheidrwydd cyfreithiol arnom i gael Trysorydd! Mae’r swydd ar gyfer y 
person iawn yn llai cymhleth nag y mae’n ymddangos ac mae’n cynnwys: 
Delio ag a chofnodi’r holl arian a dderbynnir ac a delir allan gan yr Archif. 
Cysoni’r datganiadau banc misol a delio ag unrhyw anghysondebau yn ôl y galw.  
Cadw gorolwg o gyllid yr Archif a rhoi gwybod am y sefyllfa ariannol i’r pwyllgor  
Trefnu archwiliad blynyddol o’r cyfrifon. 
Paratoi a chyflwyno datganiad blynyddol o’r cyfrif i’r Cyfarfod Blynyddol 
Sicrhau cwblhau’r wybodaeth ariannol angenrheidiol i’r Comisiwn Elusennau a.y.b. 
Cysylltu â’r Ysgrifennydd Aelodaeth yn rheolaidd i sicrhau bod bas-data aelodau yn gyfredol a thanysgrifiadau wedi 
eu talu. 
Paratoi’r ddogfennaeth angenrheidiol i ymgeisio am Gymorth Rhodd.  
Cadw gorolwg o arian grant a chynhyrchu adroddiadau ariannol a rhagolygon cyllidol i’r pwyllgor fel bo’r gofyn.  

  
Allwch CHI helpu? Os felly cysylltwch â Catrin Stevens ar catrinstevens@outlook.com am sgwrs bellach. 

Y gynulleidfa yn un o’r ystafelloedd darlithio  

 

Amser cinio – cyfle i sgwrsio a rhwydweithio 

mailto:catrinstevens@outlook.com


Bywgraffiadur Cymru a’r Archif 
 

Mae’r Bywgraffiadur yn awyddus iawn i gynyddu nifer yr erthyglau am fenywod, wedi llunio rhestr o unigolion sy’n 
haeddu erthygl ac wedi gwahodd dwy aelod o’r Archif i ymuno â’r Pwyllgor Llywio. Penderfynodd Pwyllgor AMC yn 
ei gyfarfod diwethaf y byddai erthygl ymhob rhifyn o‘r Cylchlythyr am un o’r menywod sydd ar restr y Bywgraffiadur.  
Nid dyma’r erthyglau terfynol: ymgais yw hwn i sbarduno atgofion,  sylwadau a gwelliannau – ac, efallai, cynnig i 
ysgrifennu erthygl. Mae rhai o’n haelodau eisoes yn cyfrannu i’r Bywgraffiadur  ond mae angen rhagor. Cysylltwch 
â’r Golygydd os hoffech gyfrannu erthygl, neu os oes gwelliant gyda chi i’w gynnig i’r erthygl hon. 
 

Catherine Eileen Beasley (1921 – 2012): Rosa Parks Cymru?  
 

Ganed Catherine Eileen James ym 1921 ym mhentref Henllan Amgoed, 
Sir Gaerfyrddin, yr ifancaf o ddau, i deulu o ffermwyr oedd yn deall cost 
sefyll dros eu hegwyddorion. Cafodd ei thadcu ei droi allan o’i fferm ym 
1868 wedi iddo bleidleisio i’r Rhyddfrydwyr yn etholiad y flwyddyn 
honno.  
Graddiodd Eileen yn y Gymraeg a Ffrangeg yng Ngholeg Prifysgol 
Caerdydd, er i’r Ail Ryfel Byd dorri ar draws ei chyfnod yno. Cafodd 
swydd fel athrawes wedyn, ond byr fu ei chyfnod cyntaf yn yr ystafell 
ddosbarth. Roedd hi’n weithgar iawn gyda Phlaid Cymru, ac yn ystod 
cyfarfodydd y Blaid cwrddodd â glöwr ifanc oedd yn rhannu ei syniadau 
a’i hegwyddorion. Roedd Trefor Beasley yn weithgar gyda’i undeb, er 
i’w dad golli ei waith dan ddaear am arwain streic. 
Priododd y dau ar Orffennaf 31, 1951, a symudon nhw i Langennech, 
ar gyrion Llanelli, i sefydlu cartref. Ganwyd dau blentyn iddynt, Delyth 
ac Elidyr – ond fe’u ganed i dŷ llwm ac i ganol un o’r ymgyrchoedd 
cyntaf dros hawliau’r iaith Gymraeg. 
Yn y dyddiau hynny roedd tua 90% o boblogaeth Llangennech yn Gymry Cymraeg, ac felly hefyd y cynghorwyr lleol 
a swyddogion y cyngor. Syndod felly i’r pâr ifanc oedd derbyn cais am dreth y cyngor yn Saesneg yn unig. Pan 
agorodd Trefor amlen frown y cyngor, dangosodd y ffurflen i Eileen, gan ddweud “Dydi hwn ddim yn gwneud 
synnwyr”. Ateb Eileen: “Does dim rhaid i ni dalu felly”. Ac am wyth mlynedd gwrthodon nhw dalu nes bod y cyngor 
yn darparu ffurflenni Cymraeg. Rhaid cofio doedd dim statws cyfreithiol gan y Gymraeg yr adeg honno, ac roedd 
pob dogfen swyddogol yn uniaith Saesneg trwy Gymru gyfan.  
Ysgrifennodd Eileen at y cyngor i ofyn am y ffurflenni yn y Gymraeg. Ateb y cyngor oedd mynd â hi a Trefor i’r llys 
am wrthod talu‘r dreth, er iddynt ddweud eu bod yn barod i’w thalu pan fyddent yn derbyn y gais yn y Gymraeg. Yn 
yr un modd, gwrthodon nhw dalu’r dirwyon a godwyd arnynt gan y llys. O ganlyniad, atafaelwyd eu heiddo i gwrdd 
â’u dyledion. Digwyddodd hynny rhyw 10 o weithiau yn ystod yr wyth mlynedd nesaf. Byw iawn yng nghof Eileen 
oedd colledion 1959, pan gymerwyd y carped allan o’r parlwr, y piano, y cas llyfrau a drych – roedd rhai o’r rhain 
yn anrhegion priodas. Yn y diwedd yr unig gelfi oedd ar ôl ganddynt oedd eu gwelyau, un ford a phedair cadair. 
Ond roedd y rhod yn dechrau troi. Erbyn 1959 roedd Eileen wedi cael ei hethol i’r union gyngor oedd yn ei herlyn. 
Ym 1960, pan gyrhaeddodd y cais blynyddol am dreth y cyngor, roedd yn gwbl ddwy-ieithog, ac fe dalodd y 
Beasleys yn llawen. Yn ei ddarlith fawr Tynged yr Iaith, a ddarlledwyd ym 1962, cyfeiriodd Saunders Lewis at 
lwyddiant ymgyrch arloesol y Beasleys fel enghraifft o weithredu’n uniongyrchol dros y Gymraeg. Sefydlwyd 
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fel canlyniad i’r ddarlith, ac ystyrir Trefor ac Eileen Beasley fel rhagflaenwyr y 
protestiadau a enillodd statws cyfartal i’r Gymraeg yng Nghymru. Cofnododd Eileen yr hanes yn ei llyfr o straeon 
byrion, Yr Eithin Pigog, a gyhoeddwyd ym 1997. 
Daeth Trefor ac Eileen yn aelodau’r Gymdeithas, a pharhaon nhw i ymgyrchu dros yr iaith. Carcharwyd Trefor am 
wythnos am wrthod talu dirwy am beidio â threthi ei gar, fel rhan o ymgyrch i gael yr hawl i wneud hynny yn y 
Gymraeg. Ond roedd y ddau yn dal i fyw yn dawel yn unol â’u hegwyddorion. Symudodd y teulu i fyw i Lanharan 
yn y 1960au er mwyn sicrhau addysg uwchradd i’w plant yn Ysgol Gyfun Rhydfelen a sefydlwyd ym 1962. Daeth 
Eileen yn athrawes yno, a gweithiodd Trefor yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan wedi i’w iechyd dorri fel canlyniad 
i’w waith dan ddaear. 
Bu farw Trefor ym 1994, a dychwelodd Eileen i Henllan Amgoed, bro ei mebyd, lle fu farw yn 2012.  
 
Elin Jones 
  



 
Aelodau Newydd ar bwyllgor yr Archif 
 

 Rydym wrth ein bodd  i groesawu dau Aelod Newydd ar bwyllgor yr Archif. 

 
Merched Pyllau Glo Cymru: astudiaeth newydd  
 

Ym mis Medi 2020 bydd Amgueddfa Big Pit yn rhoi cartref i arddangosfa newydd ar 
Ferched y Pyllau Glo - menywod anghofiedig Cymru. Er bod llawer wedi ei ysgrifennu 
am Enethod Pen y Pyllau Glo yn Swydd Gaerhirfryn (gan gynnwys llyfr Angela John  By 
the Sweat of their Brow, 1980),does dim llyfr penodol am Gymraësau fu’n gweithio yn y 
diwydiant glo yn y 19eg ganrif hyd yn hyn. 
Mae Norena Shopland, sy’n curadu’r arddangosfa, wedi darganfod enwau 700 o’r 
menywod hyn o’r cyfrifiadau. Mae’n gobeithio trefnu fforwm o academyddion, curaduron, 
archifyddion ac eraill â diddordeb yn y maes i helpu dadansoddi’r corff mawr hwn o ddata 
ac adeiladu astudiaeth gyfansawdd o fywydau’r menywod hyn.  
Gellir cysylltu â Norena ar draigenfys@gmail.com             
 

Tic Toc 
 

 Dyma gynhyrchiad hollol ysblennydd o’r sioe gerdd Tic Toc, a fwynhawyd gan gynulleidfa lawn yn y Neuadd Les, 
Ystradgynlais ar yr 8fed Tachwedd. Cafodd Gail Allen a minnau ein syfrdanu ganddi. Teimlem ei fod yn gyffrous, yn 
procio’r meddwl, yn gynnes, teimladwy a beiddgar ac roedd y modd y gwëwyd y darnau dwyieithog i’r testun, gan 
helpu’r rhai heb unrhyw neu ddim ond ychydig o 
Gymraeg yn effeithiol iawn.  Y thema oedd hanes chwe 
menyw ar aduniad ffatri - gyda’i holl bosibiliadau … 
chwerthin, dagrau, sgandalau, ffraeo, cwmnïaeth, 
gwrthdaro gweithwyr/bos a chyrraedd oed pensiwn; y 
cyfan wedi ei berfformio i ddetholiad gwych o 
gerddoriaeth o’r 60egau gan fand byw gyda 
chyfansoddiadau gan Catrin Edwards ar gitâr, Ann 
Hopcyn ar y piano a Luke Adams gitarau. Roedd cyffro 
byd cerdd y 60egau yn ffrwydro oddi ar y llwyfan, a’r 
caneuon hyfryd yn dod â lwmp i’r gwddf fel y dylai 
atgofion … tra’n synfyfyrio "wnaethon ni’r peth iawn bryd 
hynny?" Gallem ni glywed aelodau yn y gynulleidfa yn sibrwd pethau fel "W, dwi’n cofio hynna" neu’n cael ambell 
snwffiad. Gobeithio y bydd y cynhyrchiad hwn yn mynd allan ar daith genedlaethol. Pam lai! Mae digon o 
gynyrchiadau Saesneg yn dod dros y bont. Dydy Cymru fyth yn gweiddi digon am ei thalentau. Mae’r Albanwyr a’r 
Gwyddelod yn well am wneud sŵn na ni. Mae’n bryd i Gymru a TIC TOC ffrwydro ar led!. 
Mae’r sioe a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddwyd gan Valmai Jones wedi ei seilio ar brosiect AMC ‘Lleisiau o Lawr y 
Ffatri’  
 

Jen Wilson  
 

Mae Dr Mary Thorley 
newydd gwblhau ei 
doethuriaeth ar fywydau 
menywod dosbarth 
canol 1850 – 1918 yn ei 
thref enedigol, 
Caerfyrddin. Cyn 
ymddeol roedd yn 
bennaeth hyforddi 
athrawon ym Mhrifysgol 
y Drindod Dewi Sant.  

Mae Dr Siân Rhiannon 
Williams yn gyn-
ddarlithydd ym maes 
hyfforddi athrawon hanes a 
myfyrwyr ymchwil yn Ysgol 
Addysg Prifysgol 
Metropolitan Caerdydd. 
Mae Siân yn ymchwilio i 
hanes menywod ac i  
hanes y Gymraeg  ac 
addysg yng Nghymru. 

Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, Archifau Richard Burton, Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2  8PP 

 

mailto:draigenfys@gmail.com

