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FAMILIE-REUNIE op Hemelvaartsdag 7 mei 1 •)70 

Dat staat er weer; een familie-reünie! Voor het echter 
zover is, moet er nog heel wat gebeuren. U moet weten, 
dat wij op onze bestuursvergadering van 7 februari jl. 
er niet zijn uitgekomen. 
Hoe het nu moet? Wel, u moet beslissen en wel uit de 
drie hieronder genoemde uitstapjes, '''.UÜ alle drie zijn 
uit de bus gekomen: 

1. Traditionele boottocht vanuit Sneek 
2. Rondrit (NO en Flevo polders) 
3. Groningen (trip in omgeving) 

Mag ik u nu dringend verzoeken miJ zo S[o~jig moge
lijk te schrijven aan welk van de drie u de voorkeur 
geeft? 
U weet nog niet of u meegaat? 
Och, dat weet ik van me zelf ook nog niet, maar toch 
is het gewenst dat u een keuze doet. 

Doe een keus en sc.hrijf het ·mij! 

De voorzitter. 

MEDEDELING 

Op de Bestuursvergadering van 7 februari jl. heeft nicht 
Martha Nijdam Nijholt officieel als secretaresse haar 
functie neergelegd. 
In haar plaats is benoemd als secretaris neef A.J. Nijdam, 
Kanaaldijk 182 uit Koedijlc NH. 
Nicht Martha ook vanaf deze plaats mijn dank voor het 
werk dat u voor onze stichting als secretaresse hebt ge
daan" 
Neef Nijdam uit Koedijk hartelijk V113lkom in het Bestuur. ( 

Red. 

VRIJHEID? 

De vorige keer mocht ik schrijven over het Kerstfeest. 
Dat hebben we al weer zoveel dagen achter ons gelaten. 
De fraaie sparreboom, volgeharigen met flonkerdingetjes 
en lampjes, versiert de kamer niet meer. 
Kerstplaten zijn in de onderste la van het bureau opge
borgen. Tot het volgende Kerstfeest. 
De Kerstman heeft ook weer een jaar afgedaan. 
Wat nu weer te zien is, is het symbool van gulden-dollar-
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ponden. He-t eerste kalenderblad, de maand januari, heb 
ik zojuist verwijderd; februari heeft zijn intrede ge-

o 
daan. Februari, die zoveel zomerse dagen in zich bergt, 
En daaraan hadden we behoefte. Zon - zon ! 
Dat was dan ook de reden, dat wij besloten een lang 
weekend er op uit te trekken met de auto. Ons plan was 
vrijdagmorgen ree~s vroeg om een uur of zes te vertrek
ken. De koffers stpnden reeds gepakt. 
Mijn vrouw zat druk te praten over de "vrijheid" die we 
morgen t~gemoet zouden gaan. 
En juist dat woord "vrijheid" is de oorzaak geweest van 
dit artikeltje.• Wat is toch vrijheid ? Welk mens, hoog 
of laag, kan we;rkelijk zeggen dat hij vriJ is. 

( Wij gebru:.~rnn wel dikwijls het woord, maar het blijkt 
altijd weer een illusie te zijn. Vrij dat "ongebonden" 
betekend, daar-komt geen mens aan tee. Wij zijn gebon
den aan vele dingen, en dat is ook maar gelukkig ook. 
Bij de groten der aarde, ook bij hen is de vrijheid be
perkt. Zou bijv. Hitler een0 vrij man geweest zijn? hoe
wel hij duizenden de dood heeft ingejaagd. 
Wij wetei. hét wel beter, er, ii geen v:r:ijheid zonder ge
bondenheid. Zo zou het 00k gaan met de vrijhe·id waarvan 
mijn vrouw qroorri.de. 
We waren op de vooravond va1, het gr"ot gebeuren, met de 
kippen op stok gegaan, maar van de spanning kon ilc de 
slaap niet vatten. Toen we om 5 uur •ons warm nestje gin
gen verlaten en naar buiten keken, zagen we, dat he~ re
gende. Wij waren dus gebonden (gehouden) de ramen van de 
auto gesloten te houden. De verwarming in' de auto k;dnden 
we best gebruikèn. Gelukkig heeft onze auto geen chroni
sche ouderdoml3kwaa5-, hoewel hij al enige jaren op zijn 
naam heeft staan,, We zijn er beiden aan gehecht, zodat-

( we er moeilijk afstand van kunnen doen. Waarom zouden we 
ook - het wagentje doet het nog best, Bij het aanbreken 
van het ochtendgloren werd de donkere hemel langzaam 
helderder. Het regenen hield op. Een vogel b~gon reeds 
met zijn ochtendlied (geluid) tussen de takken van een 
boom. Een frisse wind kwam op en dartelde over _het nog 

,..- griJZe landschap. In een boswachtershuis 'begon Let le
ven van elke dag, De boswachter met zijn grijze baard. 
Hij ··stond bekend als de boswachter van het jachthuis, 
De boswachter; wij hebben al enig8 keren kennis met hem 
gemaakt, woont er al heel lang, zodat de mensen uit de 
streek zich helemaal niet meer kunnen herinneren, dat er 
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ooit iemand anders heeft gewoond. In de herfst en winter, 
in lente en zomer, jaa1 ~ .. jaar 'Üt, heeft de man er zijn 
dagen gesleten. We hadden de bosweg weer achter ons en 
kwamen op· een open ge deel te. 
Plotseling zag ik voor mij u&n reod zwaailicht, Politie! 
Ja hoor, stoppen! Daar ging weer een gedeelte van onze 
vrijheid. Na een o'ponthoud van + 5 minuten mochten wij 
d'ö"OrrJ.jden, Welke spelbreker, want dit wa:ren mijn vrouw 
en ik het wel. over eens, zou nu weer ·anze' zo .begeerde 
vrijheid dwarsbomen? 
Onz0 ongebondenheid werd gebondenheid, die niet uit el
kander zijn te houden, maar elkander aanvullen. 
Mag ik hiervan een voorbeeld geven? Ik weet nog best, 
toen wij kinderen waren en een macht:kg m~oi spel speel- ( 
den, .kon moeder plotseling te voorschijn'komen ... en· riep 
ons dan ·om te eten, Moeder was dan de- spelbreker .cjf. 

'.'3ter gezegd het eteh, en toch kunnen we niet buiten 
eten, Onze auto deed nog dapper zijn best. Het weer was 
goed en de·· vooruitzichten gunstig. Maar ach, de spel
breker in de tank, Door al de drukte .had ik veJ?get.en 
te tanken. Nog een paar rukjes, toen stonden we st::,1. 
Wat nu? Wij moesten wachten •P e.en auto, die• deze weg 
larigs kwam, Geduld is altijd;,een schone zaak •. We zijn 
begonnen de meegebrachte beterhammen.op te eten, Een 
kwartier later kwam de eerete auto larrgs. Gelukkig, hij 
sta.pte!. Een verklaring ,._,.n het waarom, en mijnheer was 
genegen te helpen. Teen kwam er weer een moeilijkheid 

·naar boven: we hadden.geen materiaal om benzine te he
velen uit de tank van onze stop-vriend. Ten einde raad 
b.esl,ten we de auto te slepen. De sleepkabel kwam uit de 
auto-koffer en na bevestiging ·ging het naar een benzine
station. De nodige benzine werd ingeladen, Het verdere 
verloop .van de rei~ zal ik u maar ontheuden. ( 
Dit hadden we weer bij vernieuwing geleêrd: 
Vrijheid is een illusie. Vrijheid is gèlukki,; ·gebonden"" 
aan vele (apel)regels. 
Ons februari-uitstapje is niet alles wat er op de we
reld gebeurt. 
Nigeria won ~orlog en verloor vrede; hippies bezetten 

··sunset Strip .vanHollywood. 
Men moet de dingen uit elkaar weten te houden en iederff 
gebeurtenis de waarde geven die haar toekomt. 
Russen bewapenen Egypte massae.l; Grote drie; samen te- · 
kort van 250 miljoen; Daling wereldrenteniveau; pokken 

··in Duitsland, Alles is belangrijk, maar het een. valt .. 
meer op dan het ander. 
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Donaties (contr~ ·.ties): 
Abonnementsgelden: 
Nagokomen betaling: 
Vrijwillige bijdragen: 
Losse verkoop delen van het 

"NIJDA!IJSTRA-BOEK" 

T o t a a 1 

f 
f 
f 
f 

f 

229,00 
937,50 

2,00 
40,00 

135'00 

f 1.343,50 

Uitgave:"NIJDA!vISTRA TYNGE" f 
Contr: 11 Ned.Genealogisch Verbondf 

" Contr: "Stichting SASLAND" f 
Donatie: "Fryske Akademy" f 
Drukwerken: f 
Porti,telefoon & Kl. kosten f 
Diversen: f 
Overboeking n/Aanschaffings
fonds f 
Overboeldng n/Algemone Reserve f 

524 '58 
15 ,oo 
1 o,oo 
1 o,oo 
81'24 
56'18 
10,00 

40,00 
596 ,50 

Totaal: f 1.343,50 
====;;;:;===== 

._.!,'l3 A L A N 5 :? E R 31 D E C E M B .0 __ 1 9 6 9 
1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beleggingsrekening bij de Stichtingsgelden: f 1 oo,oo 
RIJRSPOSTSPAARBANK:f 1.123,84 Aanschaffingsfonds:f 478,42 
Gekweekte rente: f 63' 16 bijgeboekt: f 40,00 

f 1.1s7,oo f 518,42 
Rente spaarrekening bij de Algemene Reserve: f 1.893,75 
AMRO-Bank NV f 1.348,33 bijgeboekt: f 596 ,50 • 
Gekweekte rente: f 5:',33 interest: f 116,49 
Bijgeschreven: f 636,50 f 2.606,74 

f 2.038, 16 

T o t a a 1 T o t a a 1 
======:;::;=== ====:::::===== 

' \.._,,, 
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Namens het bestuur DANK aan de milde· geefsters en gevers 
voor de financiële steun, welke wij ook dit jaar weer 
mochten ontvangen. 

De penningmeester: 
c. van der SCHOOT - Azn. 

FAMILIEBERICHTEN 

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte 
van ons dochtertje 

SACF,A 

W. Nijdam 
G. ïlijdam - Lpankeren 

Amsterdam, 9 dec. 1969, v.d. Hoopstraat 53. 

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte 
van ons dochtertje 

SIJTSKE 

S. de Witte 
A. de Witte - NijdaJil 

Oosthem, 16 de0. 1969 1 Streekje 38. 

Geboren: 

dochter van 
R. Westra en 
J. Wijnja 

Scharnegoutum, dec. 1969. 

MARGA 

- ---········-===-=:=~-

Geboren: SJOUKJE !IIARJAN 

dochter van 
s. Nijdam en 
ï\l,A. v. Dijk 

Franeker, jan. 1970. 

' 

( 
1 

\ 



-7-Geboren: FRANZISKA CHARLOTTE 

dochter van 
A.F. Tempel en 
T. Wijnia 

IJsbr8ohtum, jan. 1970 • 

.... ".............. .. ······-~====---···· 

Geboren: 

zoon van 
J. Vleer en 
J. de Vries 

( Oosthem, jan. 1970. 

Ge beren: 

zoon van 
R. Wijnia en 
T, J. Silrnma 

llirdum, jan. 1 970, 

THEO FOKKE 

HANS 

Met grote vreugde· en dankbaarheid geven wij u ker.u:is 
van de geboorte van onze zoon en broertje 

Wij noemen hem Peter 

P.J. v.d. Sluis 

PIETER JELLE 

M. v.d. Sluis - Wijnja 
Betty, Hanneke en Ikiena 

Haarlem, 24 jan. 1970, Lingestraat 10, 

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte 
van ons dochtertje 

LIEUWKJE I!.IKJE 

H. Nijdam 
J. Nijdam - Jellema 

Buitenpost, 29 jan. 1970, Gijsbert Japikstraat 3 
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Me t blijdschap verwacht en in dankbaarheid ontvangen ons 
zoontje en broertje 

P. Nijdam 
C. Nijdam - Bijl 
Henrica 

DIRK OEBELE 

Sneek, 6 febr. 1970, Potterzijlstraat 155. 

Bliid en tankber binne wij nou 1 t God lis gesin op 1 e nij 
wer seinige hat mei in leaf famke en suske 
Wy neame har 

D. Vlijnja 
J. Wijnja - de Jong 
Trijntsje, Jouke 

MARGJE 

Aldegea (w. 26 E), 7 febr, 1970. 

······-··---===~------

DODELIJKE FOUT OP RIJKSWEG 

• 

LEXMOND, zat-erdag 

Door een fatale vergissing van automobilist R. Nijdam 
uit Nunspeet, die na een inhaalmanoeuvre de rijksweg 
Gorkum-Vianen voor een vierbaansweg i.p.v. een tweebaans
weg aanzag, verloren twee mensen op deze weg het leven, 

De heer Nijdam bleef op de linkerrijbaan rijden en bot
ste frontaal op een tegemoetkomende' vrachtwagen, Hij was 
•P slag dood, evenals zijn 45-jarige echtgenote, 

Hun zuon Hans (23), die ziek was en voor de kerstda
gen door zijn ouders naar huis werd vervoerd, kreeg zwa
re verwondingen.- (ANP) 

Heden overleden door een noodlottig ongeval onze lieve 
zoon en schoondochter 

RUDOLF NIJDAM AAGTJE HEIJMERING 

op de leeftijd van 44 en 45 jaar. 

Nunspeet, 24 december 1969 

De diepbedroefde ouders, 
Paterswolde: 

A. Nijdam 
G. Nijdam-Urbach 

zus->.;er en zvvager 
Amsterdam: 

G. Blomberg-Nijdam 
G"J 4 

( 

' 
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:: geboren Jager, sedert 1915 weduwe van Jacob Nijdam, op 
'!de leeftijd van 95 jaar, 

il ;~~t5~e~\;;: dat God met mij is" 

Groningen: J, Nijdam 
.J •. Nijdam - Hofstra 

Bergen NH: 

il 
Apeldoorn: 

,S.~. Nijdam 
A.R. Nijdam 
J. Nijdam 

Hilarides i/ 

:: 

'!Bergen 

E.P. Nijdam - Ham 
klein- en achterklein-
kinderen 

NH, 23 ja. 1970, Vinkenbaan 6, 

--------__ ·:.-.:.-::::::====="--' 

'itvei~eden: 

1!Nes, jan. ·1970 
' 

F. WIJNIA 

·-~- ....... _""''li'.'-'' :! 

il 
';over:1.eden: I. WIJNJ.A (50 jaar) 
'!Delfstrahuizen, jan. 1 970, 

. - .. " ... ::·;:;:;::::-·:··:::·:::.::::;:::===~"-- .. - -- . ··········-· .. '"·----~-:::=:::::::::-li lL----

,iH:den ov
1
. :r:fldeed na een langdurig geduldigdgedrabghen ldijden.:r 

1miJn ge ie e vrouw en onze zorgzame moe er, e uw - en , 
!! grootmoeder 

GEERTIEN EBBINGE 

:\in de ouderdom van ruim· 70 jaar, geliefde echtgenote 
\!van Geert Nijdam 

')Deurze, 25 januari 1 970. 
iiAsserstraat 63. 
1: ., 
il Deurze: G. Nijdam 

De.nekamp: R. Nijdam 
D. Nijdam-Leppink 
Greta en Gera 

Deurze: T. Hilbrands-Nijdamj( 
D. Hilbrands 
Harm 

Rolde: K. Nijdam 
A. Nijdam-Fluks 

........ Janet en Ge,:i;;~E> . ,i) 
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': liêd:ên'iïäffi"''d:ê"'Hêrê···ui'füiiê''ffi'iCiéïen weg onze 1I'8V'8man;·"·~ 

vader, behuwd-, groot- en overgrootvader • 

ANTHOON !HJDAM 

op de leeftijd van 83 jaar. 

Ps. 27 : 7 
S. Nijdam - Visser 

'' A. v. Dijk - Nijdam 

1 ~;'.: ,fil:?'' 
.. F. Nijdam - Wielinga 
i, S. Haagsma - Nijdam 
, J. Haagsma 
!, klein- en achterkleinkinderen 
i': Sneek, 9 febr. 1 970 . 

Wwnkeshûs, Maria Louisestraat 29 

·-- -_---·~===~~.o----"-~·-o·:.----- -- · · 

FAMILIENIEUWS 

Friesch Dagblad van 12 jan. 1970 

Dokter Vlees naar Libreville 

... ---.~~-_._-_ ... ","" .... -

De arts Jelle Vleer uit Enschede gaat zo snel moge-

ii 
11 

I! 
i! 
F 

• 

lijk voor de organisatie Terre des Hommes naar Libreville 
in Gabon om de n:iogelijkheden voor medische hulp en voed
selverstrekking in Nigeria-Biafra te onderzoeken. 
Dokter Vleer werktn een paar jaar in Biafra. Hij leidde 
er in het plaatsje Mpam een ziekenhuis voor 326 patien
ten met een polikliniek voor 2000 behandelingen per dag 
en een voedseldistributiecentrum. 

JEUGDTITEL DAMMEN VOOR GINUS NIJDAM 

Het toernooi om 1 t persoonlijk provinciaal jeugd dam
kampioenschap van de Provinciaal Groninger Dambond, heeft 
zaterdag in Sappemeer een zeer spannend slot gekregen. 
De titel werd behaald door Ginus Nijdam uit Haren, die 
nu mag deelnemen aan de strijd om de nationale jeugd
titel. 

Nijdam won zijn partij tegen Siep Buurke (Hoogezand). 

( 

( 
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Bert Knr (Meeden) had met hem gelijk kunnen komen, maar 
hij verloor van Kor Hofstee (Stadslmnaal). Wim Verhagen 
(Appingedam) veroverde in de laatste ronde beide winst
punten op Hilko Koning (Hoogezand). 

De eindstand werd: • 

1. Ginus Nijdam, 7 punten; 
Verhagen, 5; en Bert Kor, 
6. Siep Buurke, 3. 

De vuist van Willem Duys 

2. Kor Hofstee, 6; 3. Wim 
5; 5. Hilko Koning, 4; 6. 

Mevr. Nijdam uit? heeft destijds opgegeven dat tand
pasta een ideaal middel was voor koperpoets. 

Toepassing schijnt een succes te zijn. 

NOVEMBER 1851 
(Zie blz. 36 van het mei-juni 

nummer) • 

1. De gr1Jze winter is wel koud, 
Maar geenszins ongezond. 
Ook hebben wij nog turf en hout 
En nooddruft voor de.mond. 

2. Een huis dat ons beschutten kan 
( Voor regen, sneeuw en wind 

Daar menig arm en deugdzaam man 
Naauw brood of schuilplaats vindt. 

3. Mijn warme kleeren dekken 1 t lijf 
Mijn bed is taamlijk goed 
1k Heb honderd dingen tot gerijf 
Dus ben ik welgemoed. 
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4. Ik dank Hem, die mij nooddruft geeft 

Geen rijkdom is mijn wensch 
Die vergeneegd en dankbaar leeft 
Is een gelukkig mens. 

5, Indien het altijd zomer was 
De zomer had geen lust 
Eentoonigheid verveelde ons vas 
En 1 t veld had nimmer rust. 

6; De winter geeft weer vruchtbaarheid 
Aan 1 t uitgemergeld land 
De Algoedheid houdt met wijs beleidt 
Elk jaargetij in stand 

7. En zitten wij in 1t avonduur 
Dan vreedzaam bij den haard 
Wij warmen ons bij 1 t koest 1 rend vuur 
Dat vergenoegen baart. 

8, Al is de koude soms wat zwaar 
Al sneeuwt het nog zo fel 
Ik prijs den Opperzegenaar 
Al wat hij doet is wel, 

xxxxxxxxxx 

1851 K.O. Nijdam 

G E N E A L 0 G I E, 

Alvorens de stamboom de vervolgen een woord van DANK 
aan nicht Jeltje Nijdam te Hoorn, die mij heel wat ge
gevens toezond. Zodra ik wat ruimer in mijn tijd zit, 
hoop ik haar rechtstreeks te schrijven, 

Ook dank aan nicht Jantje Wijnia te Sneek voor haar 
bijdrage, alsmede aan neef Wytse Nijdam te Haarlem. 

In de laatste Tynge van 1969 de volgende wijzigingen 
een aanvullingen aan te brengen: 

Op pag.-91- geboortedatum van WIJTZE WIJTZES is 
2.-2.-1878 i.p.v. 1868. 
overlijdensdatum is 12-6-1966. 

( 
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0p pag:-92- de meisjesnaam van Froukje is EEKIVIA. 

Op pag:-94- Sjoukje is niet juist; moet zijn SJIEUWKE. 
en Jetske komt vóór Maaike. 
Jetske is namelijk 10-9-1888 te IJlst 
geboren en is nog in leven. Wordt momen
teel te Sneek verpleegd.(Geref. Verpleeg
huis). 
Maaike's geboortedatum is 21-8-1890. 
Zij overleed te Arnhem 25-2-1968. 

en nu het vervolg: 

~:INDEREN 

E N G E E S K E 
VAN ANNE HOITES NIJDAM 

R U U R D S A K K E R M A N: 

Ix,"/C'<jl··HOITE ANNES NIJDA;~, 
geboren 31 .3.1821 te Grouw, overleden in maart 1908 aldaar, 
arbeider, trouwde I. 29.11 .1845 in Idaarderadeel met: 

I J T T J E S I P K E S K 0 L D I J K, 
geboren 10.8.1815 te Grouw, overleed 4.7.1856 aldaar, 
dochter van Sipke Andries Koldijk en Anke Fabersma, 

hertrouwde II. 28.1 .1857 in Idaarderadeel met: 
F 0 E K J E A N N E S R ~ N G N A L D A, 

geboren te Baijum in 183l", te Grouw overleden 21.9.1865, 
weduwe van Geert Gerri";s van Dijk, dochter van Anne Gerbens 
Ringnalda, veearts en Albertje Rinzes van der Meulen. 
Vervolgens huwde hij III. 30.8,1866 in Idáarderadeel: 

K L A A S K E M I G C H I E L S B 0 E R K E, 
geboren 16.9.1833 te Grouw, overleden 27.12.1868 aldaar, 
dochter van Migohièl Johannes Bo·erke; · postbode en 
Trijntje Andries van der· Made. .· 
Opnieuw trouwde hîj IV, 16.4.1870 in Idaarderadeel: 

T 1l I J N T JE JA N S D 0 0 P, 
geboren 7.2.1816 te Tjalleberd, overleder; te Grouw 22.1.1875, 
dochter van Jan Gerri ts Doop en Lummigje 'lViegers. 
T,~ slot trad hij V. 14.9.1876. in Idaarderadeel nog in 
het huwelijk met: 

A A"L T JE SI ET ZES B 0 US E M A7 
geboren 13,5,1325 te Midwolde, dochter van Sietze J1J,ns 
Bousema en Grietje Jacobs Olthoff en weduwe van Hendrik 
Versteeg. 

Kinderen: 

/SSY. ANNE HOITES, geboren 14.3._1848 te Grouw, 
1S s-s·. SIPKE HOITES, geboren 8, 1 0.1850 te Grouw, 
;&s·'- ANKE HOITES, geboren 17;5,1853 te Grouw, 
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ov'er leden 30 .1 .1857 aldaar. 

/6'>/.JELLE EOITES, geboren 26.6.1856 te Grouw, 
· ·overleden 1,8.1856 aldaar. 

!&S-0.GEESKE BOITES, gebor.en 28.4, 1858 te Grouw, 
overleden 1.1.1865 aldaar. 

;d'.s''/ HERRE HOITES, geboren 21.9.1860 te Grouw, 
·· ·overleden 6, 7, 1877 te Rotterdam, 

/&ba ALBERTJE HOITES, geboren 5,6.1863 te Grouw, 
· overleden 7. 7 .1865 aldaar. 

id'&'. t GEESKE HOITES, geboren 29.8.1865 te Grouw, 
overleden 11.10.1865 aldaar. 

1016zMIGCHIEL HOITES, geboren 10.7.1867 te Grouw, 
overleden 20.6,1868 aldaar 

IXo= //ottsJ E L L E A N N E S N I J D A M, ( 
geboren 22.•3.1828 te Oosterlittens, overleden ••••• 
arb-eider, trouwde I, 14.5.1853. in Idaarderadeel met: 

S A A K J E T J I B B E L E S Z W E R V E R, 
geboren 9.1.1822 te Wartena, overleden ••• " •• 
dochter van Tjibbele Halbes Zwerver en Maaike Sakes van 
der Kloot. 
Hij hertrouwde II. 21. 5, 1868 in 

B A A F K E A N N E S 
geboren 30.12.1832 te Bolsward, 

Idaarderadeel met: 
,ID I J K S T R A, 
Ove-rJ_eden ••• o """ 

dochter van Anne Feikes Dijkstra en Trijntje Klazes van 
der Vl.eide, 

Kinderen: 

1<flb'> - .GEESKE JELLES," geboren 9.2.1854 te Grouw. 
1!S'6'j - TJIBBELE JELLES, geboren 22.1 .1857 te Grouw. 
/d'GS. ANNE JELLES, geboren 17.2.1860 te Grouw. 
;Jt.b .TRIJNTJE JELLES, geboren 5.5.1869 te Grouw, 
;Jé'j. SAAKJE JELLES, geboren 8, 7, 1870 te Grouw, 

· · overleden 8.11.1870 aldaar, 
1Jt& ... RUURD JELLES, gèborèn 5.11.1871 j;e Grouw, 

over:.eden 1 2. 2, 1872 aldaar. · 
1~67.'RUURD JELLES, geboren 14.2.1875 te Grouw. 

Z O 0 N V A N H E N D R I K H 0 I T E S 
EN TIETJE TJEERD·',ETSMA 

' 

NIJDAM 

IX ;) I 0 2. · H 0 I T E H E N D R I K S N I J D A !11 1 
geboren 24.2.1823 te Grouw, overleden 15.6.1873 aldaar, 
boer en koopman, trouwde 24.5.185.1 .in Idaarderadeel met: 

J I T S K E'. T J I T T E_ S, P E E N S T R 'A 1 
geboren 17. 6 .1821 te Grouw, dochtilr. van Tiette Wijtzes 
Peenstra en Vlimke Pieters. 

• 
( 

\ 
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Kinderen' 

'8/o.HENDRIK HOITES, geboren 21.7.1852 te Grouw. 
1a71.TJITTE HOITES, geboren 2.11.1853 te Grouw. 
,~7~.WIJTZE HOITES, geboren 12.6.1857 te Grouw, 

overleden 19.3.1876 aldaar. 
!8/3 GOOITZEN HOITES, geboren 7.4.1860 te Grouw. 

KINDEREN VA.: J 0 HAN N E.S HEER K ES 
NIJDAM EN LIES BERT PIETERS VAN 
DE R W A L. 

/loél. 
IX.-~· PIETER J 0 HANNES NIJD A M, 
geboren 5.10.1848 te Oude Bildt Zijl, overleden 20.5.1918 

( te Grand Rapids, timmerman, trouwde 1.5.1875 in Barradoel met: 
HAR iVI K E W·I J BE S N-I J DA M, 

geboren 19.2,1845 te Sexbierum, overleden in maart 1920 te 
Grand Rapids, dochte:i; van Wijbe Heerlces Nijdam en Trijntje 
Hijlkes Kamminga. 

Kinderen: 

1<27'/. WIEBE HEERKE, geboren te Tzummarum op 22.3.1876, 
overleden aldaar op 3.6.1880. 

;Jl/J'' ·LIESBERT, geboren te Tzummarum op 7.4.1877, 
aldaar overleden op 20,10.1878. 

1ó'Jb·LIJSBERT, geboren 27.1.1879 te Tzummarum, 
t&f7'TRIJNTJE, geboren 4.8.1881 te Tzummarum. 

Zowel Liesbert en Trijntje trouwden een Nederlander, Laatst
genoemde werd 3,12.1922 op weg naar de kerk door een 
auto overreden en overleed ter plaatse. 
Het gezin '.Pieter Johannes Nij dam vertrok 18. 3.1887 
van Tzummarum naar de Verenigde Staten van Amerika. ., 

IX.//('j· W I J BE J 0 HAN N E S N I J DAM, 
geboren 20.10.1850 te Oude Bildt Zijl, overleden 10.2.1928 
te Cornjum, van beroep bakker, trouwde 7.5.1874 in 
Leeuwarden met: 

J 0 H A N T J E H 0 I T S M A, 
geboren 16.10.1854 te Cornjum, overleden 28,4.1934 aldaar, 
dochter van Jacobus Derks Hoitsma en Saakje Gerbens van 
der :i'leuleno 

Kinderen: 

1~. JOHANNES HEERKE, geboren 4.9.1878 te Cornjum. 
1~ JACOBUS WIJBES, geboren 29.3.1883 te Cc:-~jum. 
~.AUKE WIJBES, geboren 21.5.1887 te Cornjum, 

0, van der Schoot,Azn. 
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