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In mijn bezit is de 
langspeelplaat van het 
gezelschap Tetman de 
Vries "De Tiid haldt 
gjin skoft". 
Vrij vertaald: 
"De tijd staat niet 
stil". 
Het is een stuk over 

~ 
~ 
' 

~ 
het Friese leven; over ~
de wisseling van de 
seizoenen. Tetman zag 
het voorjaar, zomer, 
herfst en winter. De ~-
tijd stae.t niet stil. 
Het stuk werd 706 
keer in het Fries en ~' 
208 keer in het Ne
derlands opgevoerd. 

De tijd staat niet stil. Juist aan deze woorden moest ~' 
ik de~l>en, toen ik mij zette, om een kort artikel te 
schrijven voor het Kerstnummer. 
We zijn weer de laatste maand van het jaar ingegaan. 
De wintermaand bij uitstek. Tetman zingt er van in i 
zijn stuk: 11 de grond moet rust hebben". Inderdaad, ~~ 
maar ook de mens, moet rustig op zich laten inwerken , 
het grote gebeuren, dat we in deze maand gedenken. ~ 
Ik vind het zo mooi dat het Kerstfeest wordt gevierd 
in december. In deze donkere dagen plotseling het 
Licht-feest. Jezus kwam op de aarde om ons voor eeu- ~-
wig gelukkig te maken. Is dat niet de grote liefde 
Gods? Het leven begint bij de veertig, maar ik zeg 
u: Het leven begint bij de liefde Gods. ' 
Want toen de liefde Gods in de we:i'eld kwam, begon de k 
wereld te leven. 
Ik bedoel "leven" met een hoofdletter. Het gaat dus 
op het kerstfeest niet om de menselijk liefde tot el-. ' 

i . 
kaar, hoev;el de liefde Gods natuurlijk we.l de basis ~ 
is, die wij mensen elkander schuldig zijn, maar het ~.r 
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Î gaat in de eerste plaats om de liefde Gods. God is ge- ~ 

r
' komen en.heeft in .Zijn Zoon, zijn liefde geopenbaard. i 

Dit is wat, dat is alles. Denkt u zich eens even in 
dat God niet gekomen was. Wat zou u dan beginnen? 
Als u in. het ziekenhuis lag met kanker in de longen of ' 

~
' met een hart dat het laat zitten, maar ook met de pret- i 

tige dingen, in uw leven wat zou u als God er niet was. 
Maar God is er en Zijn liefde is zichtbaar. 

' Het is kerstfeest. In de kerstnacht heeft God deze.~' 

r liefde geopenbaard. ( 
In de kerstnacht le_gt God in dat van Maria geboren \' 
Jünd Zijn liefde in Bethlehem neer. En de engelen, zin- , ' i t 
gen hiervan in de lucht 11Ere zij God in de hoge". 
En het blijft niet bij de engelenzang. De herders op 
het veld, en de wijzen uit het Oosten. 

~
'' Ze zien Gods liefde in Bethlehem. Dat hebben ze ver- i' 

staan;. en daar gaat het op het Kerstfeest om. 
Wij waren een dezer dagen te Franeker en bewonderden 
het planetariu.~ van Eise Eysinga. ' 

t Zoals u weet is dit een toestel, waarmee men de bewe- i 
gingen der hemellichamen kan demonstreren. 
Gelukkig was de heer Terpstra aanwezig om ons enigszins 

~
' weg-wijs te maken. Maar hoe goed de uitleg het eigen- ~-
. lijke was toch het uurwerk, dat het mogelijk maakte . 
_ dat alles goed functioneerde. . 

t 
Ik wilde hiermee zeggen dat het eigenlijke van het ~ 
Kerstfeest is; Gods liefde. 

De Voorzitter. t Van de Ned. Indische neef. ~ 
~) Het Kerstgebeuren 1964 staat voor de deur. a 
1 Met dit grote gebeuren over enkele dagen, wil ik graag ~ 

~ 
de politie en het politiewerk even laten rusten en 
laat ik mijn gedachten gaan over de ervaringen en on- î' 
dervindingen van mijn rondzwervingen op dit ondermaan-

> se. Als mens mogen wij elkaar van harte feliciteren 
.~ met het feit dat er nog zovelen zijn die dit wonder 3 
'\~,--;;~d~,~;'~'~"""'~'~'~'~ 



r--- ,,..e--,,..~~,<<-- ,~~~~ ,~ ,~<:_. "~<:_.--~~ 

l blij, dankbaar en hoopgevend voor tijd en eeuwig- ~~ 
heid zullen herdenken. 

, Het is dan· niet nodig de vraag te stellen hoevelen 

~ 
van deze feestvierenden precies op de hoogte zijn 
met wat er geschreven staat en welke geloofsrichting ~' 
de beste papieren heeft. 

' Van het allergrootste belang lijkt mij dat de mens, 

~ 
in deze de feestvierende mens, beseft dat een God- ~-

. mens onder ons werd geboren om onder ons te verblij-
ven met als hoogste doel ons mede te delen dat de 

God niets anders wil dan dat het de mensheid goed gaat. 1 t God die hemel en aarde bestuurt bestaat en dat die ' 

En als wij dan zo in het voorbij gaan overwegen dat ~~ 

i
' een betr·ekkelï"jk kleine groep zich bezig houdt met ~' 

studie en bestudering van wat er over de verschil-
lende geloofsrichtingen geschreven wordt en de één 

, het beter weet dan de ander, dan bemerken wij naast , 

i die groepering de grote mensen-massa die niet stu- + 
deert maar toch wel gelooft aan een opperwezen, aan 

, een Bestuurder, Die hoog uittorend boven wat mensen 

~ 
vermogen. ~-
Bij die grote mensenmassa treft men mensen aan die 
bij hun dagelijks werk en doen en laten rekening 

, houden met die hogere macht" , 

i Mensen, die zich voor hun opperwezen offers weten te 1, 
brengen waar menig christen nog wel een voorbeeld ~~ 
aan kan nemen. 
Het lijkt mij niet noodzakelijk uitvoerig uit te wij-

' ~ (y den over vóór en teRen, dat laat ik graag aan meer 
bevoegden over maar wel lijkt het mij van groot be-

' lang en doet het mij persoonlijk goed, dat ons fami- ~ 
~ lielied onder meer zegt: r Vrij van knechtschap , 
, Wars van heren k 
i Liet de eigenerfde boer 

Zich alleen door God regeren 
Onverzettelijk en stoer 
Zich bewust van eigenwaarde ~ 

l~----··"".2!>-~·~·-~-·~·~ ---.~1~·~ 
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, . Van ziJn heilige hoge plicht 

r 
Nauw verbonden met de aarde 
Hield hij het oog omhoog gericht. 

Beste nichten en neven, een geslacht dat zulke vers-

feest zoals dat onder Christenen behoort. ~
' regels in hun familie.lied schrijft viert het kerst-

Ik wens u allen "Zalig Kerstfeest" en "Gelukkig Ji ~~~~~jaar" met Gods rijksten zegen voor heden en toe- À 
\ • Hoogachtend, ( ~-
~1 Uw neef, 4 
Î L. Vleer. ~ 

~ FAMILIE-B~RI~-HT~~-----··----· --------~ 
' 

t 
::ndrik Boomsm'l- GEBOREN: q 
Anna Nijdam Marten Kerst, zoon van ~ 

, . H. Wijnja , 

~ 
geven, mede namens weder- en i 
zijdse ouders, kennis vanJ C. Postma. 

, hun voorgenomen huwelijk, Heeg, sept. 164. 

t 
waarvan de vol trekking za ·------------··----------·-·i' 
plaats vinden op woensdag,. GEBOREN: 
9 december des namiddags 

' 2 uur ten stadhuize te 1. Margje' dochter van 1 

f Leeuwarden. y: Ykema \i 
Holwerd en 

Prof 'Holwerdastr 2 J. Vlijnja. 
"' e o i 6 

t~~ Le~~~~~!:~;straatweg 208 L:::::~N~-~~--~--------··--···· èi,' 1 December 1964. 1 . ~ 

~ 
Toekomstig adres: Jelsum Georg Jozeph, zoon van , 
157. G. v.d. Vliet ~ 

en 
' A. Wienia. ,p Sneek, act, 1 64. 3 
'\~ ,-:;;~J ~,~, -;::;;:;..,,~, ~""'-:;.~-·~""-°' ~ 
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l
' GEBOREN: I GEBOREN: 

Wi jpkj en Anna, dochter van Sikke, zoon van \ 
B. v.d. Bos J. Beuckens t(ll 

i en en , 
' F. Wijnia. H. Winia. ~ 

Sneek, act. 1 64. Nijland, nov. 1 64. 
... ·-··---------~------···---------------
~ GEBOREN: GEBOREN: i 

("· Harrit, zoon van Hautje, zoon van 1~ 
H. Stegenga A. Speerstra 

i en en +' E. Winia. G. Winia. 
, Nijland, nov. 1 64. , Tjalkhuizum, nov. 1 64. , 

~ ---~:-~-~~~kbaarhe i ~-::--------+--~n-~~-=:~:--~~h ~::~~------- -~ r blijdschap geven wij stond kwam er een doch- ' 

Î 
kennis van de geboorte ter en zusje fiks en ~ 
van ons zoontje en gezond. Ze heet 
broertje Rinske Hesselina 

~
' Thee (Riny) ~-

Wij noemen hem Theo. en weegt ruim 6 pond. 
R. Ykema H. Nijdam 

i
' ~Îa~~ema-Nijdam ~~n~!~~am-de Jong i 

Geeske Marianne ~~ 
Pieter Watze , 

' Terwispel 185, post Franeker, 11 nov. 1964 ), 
~ Langezwaag, 3 novem- 1 Chr. van Saarloosstr. 9. #;: 

, --~::::~~--bli ;··::~-----,---:-. N~-~~::----------------- -------~ 
i ~~~g~~d~ij een geschenk ~;e:!;d:~-~~e~~!~s k' 
li~ Een zoon en broertje Woudsend, 22 nov. 1964 

Douwe Midstraa t 261. 
Zondagmorgen is hij --,, 
,eoo"n ________ j 

L~.,,,...,. ,,..~. ___,.." ----. --- .,..._. -.o=>·""'"" . 
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H:'°" i' •Mh< en kalm i' 

f 
wèrd uit onze familie- ontslapen onze lieve 
kring weggenomen onze zorgzame moeder en schoon-
lieve sohoondo~hter en moeder. ' 

, schoonzuster Gelbrig Wijnia, ·· i 
~ 

Hendrikje Nijdam, sedert 9 augustus 1950 we-
op de leeftijd van 61 duwe van Lijkele Feenstra, 
jaar, geliefde echtgeno- in de gezegende ouderdom ~ 

~ te1 :::s~· Bootsma ~::u::r~::~· 
1964

. (~ 
, D. Bootsma 30 november i 
V 

Arnhem: Achter landbuurt 10. 
l\i. Bootsma-Felkers W. Feenstra 

Friesche Palen: B. Veenstra , 

~
'' IL Bootsma J. Veenstra-v.d. Zee. ~ 

J, Bootsma-Posthumus 
Spannum: 

H. Bootsma Ji Wommels: . q 
' Tj. Eisma-Bootsma !' ~ 

... I\fo Eisma ' 

~--._'.~i:_baa~.2_ .. ~-~- nov. 1_9.~_'.'..:_ __ ~-·-·-----------·-·--- t 
~ ~ 
t'' FA!ULIE-NIEUVÎS~ ( i 

5-10-1964. 
Assen-De Stichting vakopleiding Smecoma heeft zater-

~' 
dag in Assen diploma 1 s uitgereikt. ~' 
Smecoma is een door het bedrijfsleven in het leven 
geroepen opleidingsinstituut, die reeds 15 jaar de 
opleiding tot vakman in het midden- en kleinbed.rijf 

~ 
in de metaalnijverheid verzorgd. i' 

_ ·Diploma adspirant uitgereikt o.m. aan G. Wijnja te 
_ Sneek. 

~~ , _ _>--, ~>,~ ... , -;::;s;v,~~, ~'-;;!'-""··""~..,,,,_,, -~J 
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~ Mejuffrouw L. Vlijnia te Welsrijp heeft in kleine kring i~ 
in Friesland een zekere faam verworven als borduurster 
van tipdoeken en schorten, die een onmisbaar onderdeel 

' 

~ 
vormen van de eshte, oude Friese vrouwendracht. t~ 
Haar eerste werkstuk leverde mejuffrouw WijnLa in 1960. 

' Zij was toen heel langzaam herstellende van een zware 
(-- ziekte en kreeg bezoek van mejuffrouw Veenstra van de 

Vlelfaredienst van het Rode Kruis in Friesland. 
Verveling kan voor een herstellende patiënt funest 
zijn en mejuffrouw Veenstra vroeg of zij een tipdoek 

Wijnia dadelijk het verzoek kreeg er nog drie te bor
duren. } 

Dit proefstuk viel zo goed in de . .smaak dat mejuffrouw 

' q 

~ 
Het smyrnaborduren en aankleden van poppen - al dan t 

. niet in historische klederdrachten - gaat mejuffrouw . 
• Wijnia vlot van de hand, maar erg veel poppen heeft 

~ 
zij niet gemaakt, hetgeen voor iemand, die een flink 

1
\. 

deel van de dag moet rusten, ook niet wenselijk is. 
Dit neemt overigens niet weg dat mejuffrouw Wijnia 
met enkele poppen op tentoonstellingen eerste prijzen 

~-- heeft gewonnen. i· 
~ Het liefst - hoe inspannend dat ook is - borduurt 

mejuffrouw Wijnia tipdoeken en schorten, waarbij meel'.'-
( ' malen de loep te pas komt. ~ 

---~ Het is niet mogelijk dit op bed liggend te doen, ver- ~\ 
~ telde zij ons, je moet bij de tafel zitten. ~ 

~ 
Ik gebruik een bijzonder soort tule, die moeilijk te 
krijgen is en duur wordt betaald. 
Het resultaat is er dan ook naar. Voor de dames H. 
Pasma en J. de Vries te Haskerdijken - in de kringen 

i 
van de Friese tuigpaardensport wel bekend - heeft me
juffrouw Vfijnia een tipdoek en schort geborduurd. 
Beide dames waren zeer tevreden met de aanwinst van 

~
' hun Fries kostuum. 1, 

-\' {'-_ - ~ ~ '_t-....~a-> ~~ ...... ,~ 
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~ Andere eigenaressen van de oude, Friese klederdracht, î~ r die hun kostuums met een tipdoek of schort willen 
) aanvullen, zullen echter geduld moeten oefenen als • 

W· zij bij mejuffrouw Ylijnia willen aankloppen. î 
~ De behandelend arts heeft haar namelijk verboden 
~ voorlopig een (borduur )naald en draa.d aan te raken. 

î 
! ~ 
~ Van de Ned. Indische neef. î~ 

~ Het einde van onze diensttijd 
te 

} He< <oe>aüngee<=•nH:::;w::n"Ht;enohoo' '' Hneka- i 
i~ 

boemi. î' 
Naast het dagelijkse dienstdoen hielden miJn gedach
ten zich als vanzelf bezig met eventuele bevorde-

i 
ringskanf'len. , 
De voorschriften. in die dagen waren van dien aard, ~ 
dat men eerst 2 jaren dienst moest hebben gedaan 

- als hoofdagent vóór men in aanmerlüng kwam en vóór 

~ 
men dus kans kreeg bevorderd te kunnen worden. ~~~ 
Die bevordering kon alleen plaats hebben na het vol-
gen van een opleidingscursus op de politieschool te 

~ 
Soekaboemi. ~\.'., Het was dus beslist noodzakelijk om je moeite te ge-
ven op de hoogte te komen van de eisen aan het toe
latingsexamen verbonden. 

i 't.Is ·maar goed dat ik van het begin van mijn poli- ' 
tie-loopbaan af steeds die bevorderingsmogelijkheden ~ 

~ voor ogen heb gehouden en het nodige gedaan om op de ~ 

i 
hoogte ye blijven. 
Nadat ik een goed jaar dienst had gedaan als hoofd
agent, verscheen er plotseling een rondschrijven van 

~ de bevoegde instantie dat ook hoofdagenten met 1 

L.~."70' 

~ 
1 
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~ jaar dienst die geschikt werden bevonden, mochten mee- i 
, doen aan het eerstvolgende toelatingsexamen. 

Het examen zelf, was in wezen een hopeloos gebeuren. 
Op de politie~school waren 14 plaatsen beschikbaar en i 
van die 14 zouden 8 plaatsen voor gewezen hoofdagen-
ten worden gereserveerd en 6 voor particulieren met 
minstens M.U.L.O. diploma. ~' 
Over heel Indië zouden rond 300 hoofdagenten meedoen 
aan een vergelijkend examen waarvan de acht beste 
examendoeners dan een plaatsje op de politieschool 
zouden krijgen. M.ij n collega hoofdagent 1 e klasse zou i' 
voor de vierde maal meedoen en de commissaris van poli-
tie, technisch leider van de veldpolitie, die in Pasoe-
roean zetelde, kwam persoonlijk naar Bondowoso om te ~' 
oordelen over .mijn toelating tot het examen. 
Deze poli tie-autoriteit vroeg of ik mit in staat voel
de dat examen met succes te kunnen afleggen met als 

• voornaamste knelpunt mijn nog zo korte dienst bij de i 
poli tie .. 
Ik antwoorde natuurlijk dat zulks wel het geval was 
waarop hij vroeg of ik dan beretd was direct een klein 
examentje af te leggen om hem een indruk te geven van 
mijn kunnen. Ook weer natuurlijk was ik daartoe bereid Î

. 
met als gevolg dat ik mee mocht doen aan het eigenlij- \ 
ke toelatingsexamen. • 
Het duurde nog al lang voor wij iets te horen kregen î 
en wij zaten nog tot over onze oren in de moordzaak 
van het Poegerse,die zover was gevorderd dat mij de op
dracht werd gegeven de dader, het dessahoofd persoon
lijk, te arresteren. 
Dat gebeurde, maar toen ik met mijn arrestant in de 
zijspan thuis kwam, heerste er. in het detachement een 
feeststemming waaraan ook buitenstaanders, Europea
nen en vooraanstaande Inheemsen deelnamen. 
Het was zelfs niet nodig dat i){ mijn arrestant zelf 
in de cel bracht. 
De commandant besliste dat ik de arrestant maar aan 
anderen moest overgeven maar dat ik direct mee moest. 
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~ Hij wilde er een vrolijk avondje van maken. i' b Hoewel ik protesteerde omdat ik de volgende morgen 
~ in Pasoeroean moest zijn om examen te doen, niets 
~1 hielp, ik moest mee om als feestvarken dienst te doen. • 
"Ij Welnu, er is gefeest met als gevolg dat ik voor mijn î 
~ doen veel te veel alcohol naar binnen had gekregen en 
~ de volgende morgen zo ziek was als een dronkenlap maar 

\J kan zijn. 
Î1 Toch moesten vvij in Pasoeroean examen doen en dus < " vroeg in den morgen vertrekken. 

i 
Mijn collega zou het eerste eind wel sturen dan kon
den wij bij toerbeurt in het zijspan wat bijkomen. 
De frisse morgenlucht deed wonderen en wij bereik-

" ten behouden Pasoeroean. 

} 

In Pasoeroean deden 6 hoofdagenten aan het examen mee. 
In een lokaal verspreid stonden 6 tafeltjes met 6 

• stoelen er achter en vooraan een stoel bestemd voor de 

i -
~ 
l 
~ -
~ 

commissaris van politie die toezicht moest houden. 
Vóór dat het eigenlijke ex~men begon ontvingen wij 
gesloten enveloppe met inhoud en werd ons verzocht 
goed te bekijken. 

een 
die 

Beschadigingen of andere gebreken moesten wij opgeven. 
Toen geen van ons aanmerkingen had, deelde onze com
missaris mede dat w:i,i dan oo enveloppen maar moesten openen 
en dat daarmede het examen een aanvang nam. 
Wij zaten dus toen op het bekende slappe koord. 
Persoonli jlc vielen mij de opgaven nog al mee· en werk
te ik dat geval zonder ve~l moeilijkheden af. 
Als eerste die met dat werk klaalö. was moest ik het 
gemaakte werk persoonlijk in een mede ingesloten en
veloppe doen en vervolgens b:!j de coimnissari_s indienen. 
U zult gemerkt hebben dat een en ander zeer correct 
en eerlijk werd behandeld. 
Zo zal het wel over heel Indië 
De enveloppen met het gemaakte 
naar Batavia en het duurde nog 
bericht bereikte. 

hebben plaats gehad. 
examenwerk gingen 
al lang voor ons enig 

i Op een morgen dat ik juist opdracht had ontvangen om J 
~ met 10 agenten naar een koffie--onderneming te gaan, \ 

~·~·~ ·~ "~'-z:;..,,.,.·~· ~""··~·-~-" 
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rinkelde de telefoon en enkele ogenblil<ken later kwam t 
de detachementscommandant naar mij toe met uitgestrek-

' 

i 
' 

~ 
~ 
} 

te handen en feliciteerde mij heel hartelijk. 
Il< was benoemd tot adspirant inspecteur van poli tie i 
en geplaatst op de poli tie school te Soelmboemi waar-
heen wij zo spoedig mogelijk moesten vertrekken. 
Het was overweldigend. 
Als onze redactie dit opneemt in onze Nijdamstra-tyn- t' 
ge van het a.s. kerstgebeuren, voel ik ook nu nog de 
behoefte dank te btengen aan Hem wiens komst op aarde 
wij over enkele dagen gaan herdenken. ~· 

Hoogachtend, ~ 

µ, Vleer. ~ 

~- 't Old Landschap (vervolg). 
~ 

î 
~ 
~ 

f 0 die fatale eenvormigheid, die grauwe eentonigheid: 

~ 
ik haat ze permanent en oprecht strijdig als, ze is 
met 't wezen van de Schepper aller dingen. 

_ Emmen is wel 1n bijzonder dynamische plaats, een veel-
- belovende industriekern vari Drentheland. 

} 

Aku,. en Danlon tellen er hun arbeiders bij duizenden. 
Ook op 1 t gebied van onderwijs_ en cultuur reflecteerd 
zich de bloei op spectaculaire wijze. 

~ 
Maar dit zou misschien een artikeltje op zichzelf 
kunnen eisen. 

' Naast de steden en dorpen, die ik noemde willen we 
ook de hoofdstad Assen, niet vergeten. 

~ 
Ze deelt ruimschoots in de gratie van de welvaart 
dezer tijden. 
Ze breide zich uit, trekt industries aan, en verovert 

" zich een plaatsje in de rij der steden" 
~ 1 t Is ~ogelijk dat de lezer zich afvraagt: ~ f Maar wordt nu 1 t eigen karakter van 1 t Old Landschap, q' 
_ niet teveel bedorven? ~ 

~ 
·. ~ 

flJ 
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~) En wat blijft er bij die met!:i111orphose nog over van de î~ b flora en fauna van in dit opzicht zo bevoorrechte pro-
.!- vincie? 

i 
Gelukkig, dat valt wat mee. 
Toen ik na m'n vacantie in een taxi van Odoorn naar î 

. Valthe: reed, repte zich terzijde van ons nog een Kor-
~ hoen door 't veld, een zeldzame vogel toch. 

i Eens jaagde 1n prachtige forse vos vlak langs me heen. 
En kort geleden kruiste 1n ranke ree m'n pad in het 

• 

t • 

~ -
i 
• 

~ 
~ • 

i • 

~ 
i • 

Valtherbos • 
En vaak zie je de fiere Man-fazants, in z 1n betoveren
de pakje rondstappen op weide en akker. 
Hoe reppen de patrijsjes zich door 1 t korenveld! 
Zeker ·geen onafzienbEl,re heide meer, maar nog veel 
kleine rustieke plekjes, waar ';t oog zich laven kan 
aan 1 t prachtigst purper. 
De Drenth is zich van die schoonheid bewust. 
Blijve en bloeie dit berustzijn. 

Valthe W. Wijnia. 

"ïlie weet er nog iets meer van?;' 

Ontvangen reacties op bovenvermelde rubriek: 
op pag. 48 van deze jaargang aanvullen de datum van 
overlijden van Johanna ·.Francina Nij dam 6 maart 1922 
te Grand Rapids (U.S.A.) ' 
op pag. 71. Pieter Tjeerds Nijdam • 

geboren 11 januari 1846 te Heeg, 
ongehuwd en varensgezel schijnt niet op 

13 mei 1872 te Heeg noverleden'', maar wel ,;verdwenen" 
te zijn. Circa 30 jaar nadien dook hij weer in zijn 
geboorteplaats op, bezocht zijn naaste familie voor zo
ver ze nog in leven waren en moet omstreeks 1903 te 
Oppenhuizen overleden zijn. 

Vervolgens werd ook mij vermeld, dat de moeder van 
Tjeerdje Zult (dezelfde pagina) Trientje Aukes de 
Vries was inplaats van Trientje Aukes Zielstra • 

(~ ,. 

~ ~--1.z;S>""~-
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f Laatstgenoemde overleed op een leeftijd van 50 jaar i 
' en 7 maanden 14 november 1868, na ruim 9 jaar ziek · 

~ 
geweest te zijn. ~~ 
Dit was van de hele oogst van aanvullingen, waarvan, 
van deze plaats, een woord van hartelijké· dank aan ·de 

~ :::~:h:::::r:e::::t z::e:e:Pv::~:ep~::::ri::u de N.T. ~ f zal ik de geneologie van de vermelde fam,ilieleden ~ 
trachten te vervolgen, en begin dus met de kinderen 

i in mannelijke lijn van Foeke Gabes Vlijnia en Riemke ~' 
Foppes Eekma. 

~ 

i Gabe Foekes, geboren 21.2.1856 te Tzum (heb hier- ~' 
voor nog geen gegevens)! i ! 

~ Foppe Foekes, geboren 14.5.1864 te Hijdaard/Ooster-

~ 
end (Fr), van beroep zuivelarbeider • 

-

overleed 9. 12. 1933 te Oosterend (Fr J. i 
Op 9 februari 1894 huwde hij met 
Foekje Tjeerds Hingst, eeboren 

i 6.10.1871 te Oosterend, overleden al- ~-
daar 31-12.1949 dochter van Tjeerd 
Hingst en Nieske ,Hie,mstra. 

~ ~~::::e;:ppes, geboren 28.8.1894 te Oosterend ge- i· f huwd met S. Miedema. 

~ 
Grietmanspad 63, St. Anna Parochie. 

-

. Foeke Foppes, geboren 28.9.1895 te Oosterend ~". 
gepens. zuivelarbeider, huwde 25.5, 
1921 te Oosterend met Elisabeth 

~ 
Bi jkersma, ge boren 7. 4. 1898 te ,, 
Tjerkwerd,doohter ván Dirk Bijkersma ~ 
en Riemke Broersma. i~ 

Tjeerd Foppes, geboren 21.9.1898 te Oosterend, in \ i dienst van garagehandel, ongehuwd, ~ 
• Foarbuorren 7, Oosterend. ~ 

\) wordt vervolgd. iÎ 
~ -~~~J ~J -:;~1..-' ~~~,....1-,;;::-~~ J ~ I ~I ~:...,. I ~ 1-z:~~ 
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