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Familiegemeenschap 

Wij, de familiegemeenschap, erkennen verbonden te zijn 
met ons voor- en nageslacht en zijn ons bewust van een 
door God geschapen natuurlijke- en organische eenheid, 
die reeds eeuwen bestaat. 
Wij streven ernaar alle familieleden weer in deze ge
meenschap te verenigen, op grond van gemeenschappelijke 
afstamming en geschiedenis en elkaar te helpen en van 
dienst te zijn. 
Als zonen en dochteren van een oud-fries-eigen erfd 
ge.slac]'lt voelen wij ons verplicht de belangen van ons 
geslacht te behartigen, de familie-band te versterken ) 
en de studie over het voorgeslacht te bevorderen. 

- 0 -

Uittreksel van de besprekingen te Leeuwarden 
op 18 april 1973 

Ondanks het feit, dat slee.hts TWEE leden hadden gerea
geerd op de eventueel te houden familie-réunie was men 
algemeen van mening een poging hiertoe te doen. De keus 
viel op het door nicht Nijdam-Jansma voorgestelde boot
tochtj e naar GIETHOORN met na afloop een etentje in 
Drachten. 
Eerst kostenberekening als dit financi·eel te verwezen
lijken valt • 
Enkele bestuursleden behoren tot een verouderde uitgave. 
Vervanging door jongeren een immens probleem, daar 
tegenwoordige jeugd geen belangstelling heeft voor een 
ideële vereniging. 
Het was weer een hele stimulans, dat de commissie van J 
naamgeving hadden besloten de met allerlei bochten aan
gelegde dam door de Hoornseplas, de naam NIJDAM te 
hebben gegeven als een herinnering aan de vele NIJDAM'S 
die als verveners het Paterswoldserneer groeven en inder
tijd aan de Hoornsedijk woonden. Do 0r deze tenaamstel-
ling wordt de voorgeschiedenis van dez·e familietak aan 
de vergetelheid onttrokken. 
Naar aanleiding van het financie·el jaarverslag kwam de 
contributieverhoging ter sprake. Ondanks GELDONTWAARDING 
werd dit ALS ENIGE IN DE LANDE alsmaar uitgesteld, maar 
nu de UITGAVEN niet meer uit de contributies voldaan 
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kunnen worden, werd besloten de contributie voor LID/ 
ABONNEE op f 12,00 per jaar en voor DONATEURS op 
f 6,00 per jaar te stellen en wel met ingang van 
1 JANUARI 1974! 
Dit was wel de hoofdschotel. Vanzelfsprekend komen in 
de notulen de giften van nicht Nijdam-Smit en W. \hjnia 
aan de orde t.g.v. de 25-ste jaargang van de TYNGE. Zo 
ontving ik ook een bedrag van Mevr. Terpstra-Eitens 
voor plaatsing yan de foto in de Tynge, waarvan ik de 
genealogie schreef. 

De secretaris-penn.meester. 

~ REUNIE 

Zoals reeds uit het verslag (bestuurs-vergadering op 
18 april 1973) blijkt, was er weinig animo voor de te 
houden reünie. 
Toch meende het bestuur alles te moeten doen om het 
ditmaal te laten doorgaan. 
Aan Drachten werd de voorkeur gegeven, waarin was be
grepen een boottocht naar Giethoorn; daarna terug naar 
Drachten. 

De nodige inlichtingen werden ingewonnen! 
Op zon- en feestdagen vaart de boot niet, (bruggen ge
sloten). Wij waren dus aangewezen op autobussen. 
Groningen en Leeuwarden, kosten± f 800,--. Daar komt 
bij de reiskosten van familie-leden uit andere plaatsen 
± f 300,--. In totaal werd het een slordig bedrag van 
+ f 2500,--. 

Dat werd per persoon te duur. 

Wij moeten het volgend jaar op een andere manier ver
sieren. En dan kom ik direct met een voorstel, dat 
altijd moet slagen. 
Wij komen bijv. bij elkaar in Oranjewoud op eigen ge
legenheid om 11 uur. 
Films worden gedraaid van de gehouden familie-dagen. 
Besprekingen; o.m. het nieuw betreffende onze vereniging. 
Wandelen, speeltuin etc. 
Om + uur diner. 
Wie-aan het diner wil deelnemen betaalt± f 15,--; 
alleen koffietafel± f 5,--. 
Dit kan •••.••• !!! 

De Voorzitter. 
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De vloed 1861 (Maas en Waal) 

Welke Nederlander huivert niet bij het horen spreken 
van "watersnood"? 
Vooraf wil ik eerst iets zeggen over de oorzaak van de 
watersnood in 1861 bij Leeuwen. 
Het had hard gevroren de winter 1860-1861. 
Eindelijk was de dooi ingevallen. 
De geweldige ijsbergen, die zich vormden in de rivieren 
Maas en Waal werden opgestuwd, door de snel invallende 
dooi. 
De ijsbergen, die dwars in de stroom tot een dam werden 
neergezet, wat tengevolge had, dat het opgestuwde water 
werd opgevoerd tot de kruin der dijken. 
De dijken konden de druk van ijs en water geen weerstand 
meer bieden. 
Een doorbraak te Leeuwen, welke plaats, als het eerst 
overweldigd, het meest te lijden heeft gehad. 
Groot was de offervaardigheid in het ganse land, zodat 
men in die dagen kon spreken van een wedstrijd, wie in 
staat was en dit met de daad bewees, wie de meeste 
goederen in natura zond aan de getroffen streken. 
Zulk een ramp, een watersnood, heeft in Nederland iets 
nationaals. Geen wonder dat iemand uit het buitenland 
schreef: 11 dat elke Nederlander van de prille jeugd af 
een ingeboren eerbied heeft voor het water en van 
natura een waterkeerder is. 11 

Zo was het tenminste in 1861 bij Leeuwen, 
Die dan spoedig helpt, helpt tienvoudig. 
Zeer spoedig reeds was Koning Willem III op de plaats 
des onheils aanwezig, toen nog het drijfijs het over
zetten op de rivier zeer gevaarlijk maakte. 
Hij was het die de getroffen mensen moed insprak en voor 
leningen zorgde. 
Toen bleek opnieuw hoe in de ure des gevaars een Oranje 
over Nederland tegenover eigen veiligheid dacht. 
Krachtig was de dankbaarheid en de geestdrift over dit 
koninklijke optreden, wat ook later zou blijken bij het 
regeringsjubileum van Koning Willem III. 
Toen Koning Willem III zijn 25-jarige regeringsjubileum 
vierde, ontstond er in Maas en Waal een spontane bewe
ging, om bij deze gelegenheid de daad van 1861 te her
denken. Wat moest het worden? Vele mogelijkheden werden 
naar voren gebracht. 
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Toen stond te Leeuwen een eenvoudig burger. op, die de 
voorkeur gaf aan een monument. 
Het was Udo de Jong, hoofd der openbare school te 
Leeuwen. Hij wist de bewoners van Leeuwen aan te vuren 
om zoveel te offeren, dat dat mogelijk werd. 
Een commissie werd gevormd en op 12 mei 1874 werd op de 
plek waar Koning Willem III aan wal was gestapt een mo
nument onthuld. 
Dit alles geschiedde zonder praal, zonder geroep naar 
buitB"n. 
De jaren verliepen. De tand des tijds knaagde voort
durend aan de niet bijzonder kostbare materialen. ~en 

!grondig herstel bleek noodzakelijk. Weder was het te 
danken aan Udo de Jong, dat de herstelwerkzaamheden 
voortgang konden vinden. 
Hij betrok de Provinciale Staten van Gelderland erin 
en eenstemmig werd besloten het monument te Leeuwen te 
laten herstellen. 
Het monument werd toen in eigendom aan de Provincie 
overgedragen. 
Leeuwen heeft een blijvend gedenkteken, dat blijft ge
tuigen van Oranje's trouw aan Nederland in nood bewezen. 

Reisindrukken uit Oostenrijk door W. Wijnia 

5 Juni was een warme, maar voor ons spectaculaire 
maandag: Per trein naar Obertraun en vandaar per bus 
naar het 4 km. verder gelegen dalstation van de Dach
steinseilbahn. De eerste etappe omhoog naar Schonbergsalm 
en daar overgestapt in de kabel(bahn) naar Hotel Krippen
stein (2078 m.). Een overweldigend uitzicht wachtte ons 

, hier, op de toppen van 't Dachsteingebirge met de stra-
1 lende zon "op de eeuwige sneeuw". Het sterkst heeft ons 
getroffen, wat we zagen op de SchÖnbergsalm (de eerste 
halte) de ontzaglijke ijsbarrières, in de grotten, 
grillig en flonkerend met prachtige facetten (groen en 
blauw en violet) in een zinnenverrukkende schoonheid. 
Indrukwekkend was ook de immense mammouthhÖle 1 waarin 
reusachtige rotsblokken in grauwe grilligheid op en 
door elkander lagen: een zeer diepe onderaardse rotsen
kelder. Het druipwater, dat ·door de bergwand van boven 
naar binnen druipt (of soms regent) is in een halve 
eeuw oorzaak van de groei geweest van de ijsform~ties, 
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zodat de lampen nu reeds beklemd zaten en sommige geen 
licht meer konden geven. 
6 Juni: Per bus reden we naar Goisern (Jodschefelbad) 
op deze prachtige dag en dan per stoeltjeslift (sessel
lift) naar boven, naar 't middenstation "~Vurmstein 11 • 
Van hier klommen we per pedes apostolorum (te voet) 
langs een rotsachtig bergpad, waarlangs de rdde koeien 
graasden met de klingelende klokjes. We kwamen voorbij 
een senhut, waar je melk (vet en dik) en kaas kon kopen 
desgewenst. 
Hier wachtte ons een fantastisch uitzicht op het 
Dagsteinmassief en beneden ons blauwde de Halstättersee 
Een rijke bergflora stoffeerde de wegen: wilde aardbei, 
sleutelbloem, zyclame, edelweiss, en zelfs dotterbloemen 
(waar de regen zich in kuilen had verzameld). 
Geweldige rotsformaties flankeerden ons: vlakbij de 
"eeuwige Wand" en verderop de Predikstoel (1278 m.). 
We gebruikten een verfrissing in 't Alpengasthuis: de 
"Hutteneckalm11 en keerden zeer voldaan terug. 
7 Juni: Voor ditmaal een autotocht langs onderscheiden 
pittoreske plaatsjes naar Radstadt, met z'n 14e eeuwse 
gevels. Naast ons slingerde 't riviertje: de 11Lammer." 
Op 1700 m. hoogte stopten wij en "voeren" per kabelbaan 
nog 1000 m. hoger, temidden van de eeuwige sneeuw met 
rondom de witte toppen, die veel gelegenheid boden tot 
ontspanning. We zagen de skiirs in actie en enkelen 
onzer maakten een tochtje per sneeuwtaxi over de zomerse 
wintervelden. 
8 Juni: Op deze dag liepen de acties van ons groepje 
wat uiteen: elk wat wils. Wat ons betreft, wij reden 
per bus naar Hallstatt, waar we de R.C. kerk bezichtig
den, gebouwd op een rots, zeer fraai gelegen en voorts 
wat winkelde11. Vandaar terug, naar"Agathawirt 11

, langs 
een leuk slingerpaadje, zelf ontdekt. 's Avonds hielden 
we ons afscheidsavondje. De cadeautjes waren voor een 
werkje. 

Familieberichten 

Nu volgen enige familieberichten zoals ik deze uit ver
schillende kranten heb overgenomen of die mij per kaart 
ter kennis werden gebracht. 

' 1 

) 
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Met grote blijdschap geven wij kennis van de GBBOORTE 
van ons zoontje en broertje 

ANNE 
(André) 

J.E. Nijdam 
G. Nijdam-Leekstra 
Gerda 
Ina 
Sieze 
Harkstede, 11 maart 1973. 
Hoofdweg 187. 
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Met grote blijdschap geven wij U kennis van de GEBOORTE 
van onze zoon en broertje 

ALEXANDER 

E.B. Vrieling 
J. Vrieling-Nijdam 
Claudia 
Eduard 
Haren, 31 maart 1973 
Anjerlaan 11 
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Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij u kennis 
van de GEBOORTE van ons broertje 
hij heet 

JOHAN ALEXANDER 

hij is geboren dinsdag 17 april 1973 
om 15.15 uur 

zijn gewicht is 3550 gram 
zijn lengte is 52 cm. 
zijn mama is Alie Wijnja-Kuyper 
zijn papa is Reinder Wijnja 
hij woont Zuideinde 112, 

Oostzaan 
zijn broertjes Jelle en Cornelis. 

- 0 -
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Heden OVERLEED nog onverwacht onze lieve man, vader 
en oom 

KLAAS SANTING 

in de ouderdom van 53 jaar, geliefde echtgenoot van 
Jacoba Nijdam. 

Leeuwarden, 6 februari 1973 
Verkorteweg 14. 

- 0 -

Op 6 april 1973 is van ons HEENGEGAAN onze lieve zorg
zame vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder 

MAAIKE DIJKSTRA 

echtgenote van Jacob Vleer, weduwe van Jan D. Posthumus, 
in de ouderdom van 80 jaar. 

Berlikum, Sportleane 7 
11 Linquenda 11 

J. Vleer 
Utrecht: R. Vleer 

P.L. Vleer-Hopker 
J.R.P. Vleer 

Jutphaas: E. Vleer-Roos 

Paul 
- 0 -

HENDRIK NIJDAM 

ELIZABETH MIGGELS 

geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun 
voorgenomen HUWELIJK, waarvan de voltrekking zal plaats: 
vinden op woensdag 18 april a.s. in het gemeentehuis te 
Vollenhove om 14.30 uur. 

Marknesse, Etten1andseweg 6 
Blokzijl, Hevenweg 5 

Receptie 1 s avonds van 20.00-22.30 uur in "De Plaats" 
te Blokzijl. 
Toekomstig adres: Zuiderwalstraat 4, Blokzijl. 

- 0 -

î 
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ALIHNA BEERSTRA 
Prinsesseweg 28a, Groningen 

ABEL NIJDAM 

Waterhuizerweg 2, Haren 

- 0 -

14 
4 

1973 

Omdat het niet mogelijk is ieder persoonlijk te bedan
ken volgt hier de dankbetuiging van fam. Nijdam uit 
Drachten, 

Troch Jou blyk fan meilibjen tidens de sykte en nei it 
forstjerren fan myn leave man en fis soarchsume heit 

GERRIT SYTZES !HJDAM 

hawwe Jo him eare en Us treaste. 
Us oprjochte tank hjir foar. 

Sytske Nijdam-Jansma 
Sytze Gerrit 
Romkje. 
Drachten, desimber 1972. 

- 0 -

In memoriam Gerrit Sytzes Nijdam. 

Op 23 december 1972 overleed in het ziekenhuis "Nij 
Smellinghe" te Drachten onverwacht ons lid Gerrit 
Sytzes Nijdam in de ouderdom van 55 jaar. 
Hij werd geboren te Akkrum op 24 oktober 1917 als 1e 
zoon van Sytze Gerrits Nijdam en Janke Aukes Speerstra. 
Hij stamt uit de tak van stamvader Willem Willems de 
Oude van de Vleerbos. 

In 1935 behaalde de heer Nijdam zijn onderwijzersdiploma. 
In 1944 werd hij benoemd in tijdelijke dienst als onder
wijzer te Grouw, In 1951 werd hij hoofd van de o.l.s. 
te Opende (Gr.). 
Na het behalen van de akte Land- en Tuinbouwkunde werd 
de heer Nijdam leraar aan de Lagere Landbouwschool te 
Dwingeloo. Na twee jaar werd deze plaats verwisseld 
voor Beetsterzwaag. 
Op 1 mei 1972 ging de heer Nijdam met vervroegd pensioen 
na een ambtsperiode van ruim 30 jaar. 
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De heer Nijdam interesseerde zich voor alles wat leefde 
en groeide in de natuur en verder had aardrijkskunde 
zijn speciale belangstelling. 

De rouwdienst werd verzorgd door Ds. van der Linden uit 
Drachten en Ds. Keuning uit Oldeboorn, in de Doopsge
zinde Kerk te Akkrum. 

Burgerlijke stand 

Gem. Tietjerksteradeel: 19 t/m 25 jan. 1973 
Overleden Trijntje Jongsma, 80 jaar, gehuwd geweest 
met Abraham Johannes Nijdam. 

Gem. Weststellingwerf: 5 t/m 10 febr. 1973 
Overleden I. van der Pol, 82 jaar, gehuwd geweest 
met K. Wijnia van Wolvega. 

Gem. Franeker: 
Ondertrouwd: M. Wijnia te Heerenveen en E. van der Zee 
te Joure. 

Gem. Sneek: 
Geboren Edwin Alexander, zoon van W. Talsma en T. Wijnia. 

Op de landelijke technische vergadering van de Ned. 
Schaatsenrijders Bond treedt de heer Wierd Wijnia af 
als voorzitter. 

Slager Nijdam (77) hangt zijn messen aan de wilgen. 

Bijna 65 jaar van zijn leven heeft slager Nijdam uit 
Andijk doorgebracht temidden van alle soorten vlees, 
vleeswaren en soortgelijke artikelen. 
Op woensdag 8 mei komt hier een eind aan, dan vindt de 
77-jarige slager het welletjes. 
Toch vervult deze gedachte de krasse 11 vleeshouwer 11 met 
weemoed, zijn werk betekende nl. eveneens zijn hobby. 
Een grote supermarkt heeft slager Nijdam uitgekocht. 
Vorig jaar kwam het nog niet bij de heer Nijdam op om 
een punt te zetten achter zijn middenstandsbestaan, 
toen was hij "nog maar" 76 jaar. Nu begint de tijd te 
komen, dat hij zich wat vermoeider voelt en de werkdagen 
te lang blijken te zijn. 
Van zijn 65 slagersjaren is de 
te vinden geweest in zijn zaak 

77-jarige maar 
aan de Dijkweg 

liefst 57 
te Andijk. 
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Hij herinnert zich nog bijzonder goed dat hij op twaalf
jarige leeftijd zijn eerste baan kreeg als jongste be
diende in een Friese slagerij. ~ijn loon bedroeg 25 cent 
per week, boven de kost. Na verschillende bazen te 
hebben gehad in alle mogelijke kleine dorpjes in Fries
land, maakte hij op 19-jarige leeftijd een enorme pro
motie door derde knecht te worden in een slagerij in 
Sneek. Zijn loon bedroeg toen f 4,50 per week. 
Van het slagersvak neemt hij node afscheid. 
Wij wensen hem nog.Jele gezonde jaren toe, met zijn 
vrouw. 

Op 25 februari 1973 overleed de heer Dirk Bouma, de 
dorpsdichter van Grouw, op de leeftijd ·van 90 jaar. 
Hij was een echte dorpsfiguur en maakte vooral gedichten 
van grote en kleine gebeurtenissen be1treffende Grouw, ,.<: 

persoonlijke dingen en de natuur. Meer dan 1000 ge-
dichten kwamen van z:C:in" hand en zulle1;1. bewaard worden 
in de Grouwster Oudheidkamer. . 
Eén van zijn laatste gedichten was voor G.S. Nijdam, 
liefst twee vellen vol. Drie coupletten volgen hieronder. 

Ta oantinken fan freon Gerrit Sytzes Nijdam 
forstoarn to Drachten 23 desimber 1972. 

Wha hie der oer prakkesearre 
Ne! der hie ik nea oer tocht 
It op Krysttiid soe biteare 
Dat de post it boadskip bracht 
Ik 't hiel foarsichtich iepen die 
En! freon Nijdam 't oflein hie. 

En ik tocht ûnwillekeurich 
Hy to Grou as master stie 
En dat skoft meast tige fleurich 
By us yn de kost doe wie 
Meast troch tadwaen fan de frou 
Koenen hja it dêr wol of. 

Ien ding wol ik net forjitte 
Minsken hwat die dat my goed 
Nea sil dat my ea Ûntsjitte 
Komt by my op de dei fan hjoed 
As it myn forjierdei wier 
Kamen master en frou nei my ta 
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Tige hertlik en goed op trie 
Rikten my de hin dan sa. 

Grou, 27-12-1972 D.L.B. 

Onderstaande "voorschriften voor kantoorklerken" stond 
in het mededelingenblad van de "Stichting Vereniging 
van Leraren voor Praktijkexamens 11 • 

Voorschriften voor kantoorklerken 

Bij het neuzen in archieven vonden we de volgende voor
schriften, die uit 1898 dateren. 

I. Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karakter
trekken, dewelke onontbeerlijk zijn voor een goeden 
handel. 

II. Op aanwijzing van den Gouverneur heeft onze firma 
de werkuren verminderd en het personeel dient van
af heden slechts op werkdagen ten burele te zijn 
tusschen zeven ure des voormiddags en zes ure des 
namiddags. 

III. De Zondag dient voor kerkgang, maar mocht iemand 
goed van noode hebben, dan zullen de klerken op 
Zondag ten burele werken. 

IV. Dagelijksche gebeden zullen iederen morgen gezegd 
worden in het Groote Kantoor. Dé klerken dienen 
aanwezig te zijn. 

V. Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen 
zich hoeden voor het dragen van kleeding in opval
lende kleuren en van kousen, die niet goed gestopt 
zijn. 

VI. Overjassen en overschoenen mogen niet ten burele 
aangehouden worden, halsdoeken en hoofdkleeding 
kunnen in geval van guur weer gedragen worden. 

VII. Br is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de 
klerken. 
Steenkool en hout moeten in een kast opgeborgen 
worden. 
Aanbevolen wordt, dat iedere kantoorklerk geduren
de den tijd van het koude weer vier ponden steen
kool per dag meebrengt. 

VIII. De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder 
toestemmi11g. 

) 
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Het is toegestaan de natuurlijke drang te volgen, 
waarvoor de klerken den tuin achter de tweede 
poort kunnen gebruiken. Dit terrein dient in 
goeden staat gehouden te worden. 

IX. Gedurende kantoortijd is spreken verboden. 
X. Het hunkeren naar tabak, wijn of sterken drank is 

menschelijke zwakheid en derhalve verboden voor 
alle kantoorklerken. 

XI. Nu de kantooruren drastisch verminderd zijn en wel 
tot elf uren per dag, is het tot zich nemen van 
voedsel toegestaan tusschen half twaalf en twaa1f 
uren, maar het werk mag onder geen enkele voor
waarde onderbroken worden. 

XII. De klerken moeten zelf hun schrijfpennen mede
brengen. Een slijper is op aanvraag bij den boek
houder aanwezig en verkrijgbaar. 

XIII. Een oudste klerk wordt benoemd, die verantwoorde
lijk is voor de properheid van het kantoor en alle 
jongste en aankomende klerken zullen zich veertig 
minuten voor het gemeenschappelijk gebed bij hem 
melden voor het schoonmaken der vertrekken en zij 
zullen na kantoortijd blijven voor dergelijke werk
zaamheden. Borstels, bezems, zeep en water worden 
door de firma beschikbaar gesteld. 

XIV. De nieuwe, verhoogde lonen zijn voor: 
jongens tot 14 jaar f 0 1 52 per week 
jongste bedienden f 2,40 per week 
aankomende klerken f 4,50 per week 
klerken f 5,50 per week 
oudste klerken, na 15 jaar 

diensttijd f 10,25 per week 
XV. Er wordt verwacht, dat iedereen hiermede een ver

hoogde hoeveelheid werk zal afleveren. 

Op de plaats van de IMMANU~LKERK aan het Overwinnings
plein te Groningen, stond voorheen de pittoreske woning 
van de familie Piet·er Hendriks Nijdam en Trientje Jansen 
aan de Hoornsedijk, omstreeks 1850, waarvan ik nu de 
genealogie laat verschijnen. 

GENEALOGIE 
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GENEALOGIE 

KINDEREN VAN HENDRIKS PIETERS NIJDAM EN SIBEHTJE EITENS 
XI HENDRIK HENDRIKS NIJDAM, 

* 1-9-1896 te Haren, van beroep kleermaker, t 24-3-1963 
te Groningen, trouwde 23-3-1922 te Groningen met: 

JANTJE SMID, 
* 23-2-1896 te Groningen, dochter van Barteld Smit en 

Hendrikje Hummel. 
Kinderen: 
SIBERDIENA HENDRIKA, * 14-10-1923 te Groningen (onder

wijzeres), huwde 28-1-1955 met JAN 
DE GROOT, directeur ener uitgeverij 
van studieboeken, * 20-10-1930 te 
Groningen, zoon van Carolus de GROOT 
en Johanna Kipperman, 

THIJNTJE, * 24-4-1933 te Groningen (lerares didaktiek en 
methodiek aan de school voor kleuteronderwijzer
essen) huwde 26-1-1956 te Groningen met WILLEM 
FABER, architect, * 20-9-1927 te Groningen, 
zoon van Johann Faber en Bouwina Fokkens. 

XI. PIETEH HENDRIKS NIJDAM, 
* 28-11-1897 te Haren, van beroep coupeur en kleermaker, 
t 4-6-1969 te Groningen, trouwde 5-8-1926 te Groningen met: 

POPKA BERENDINA HELMENS, 
* 28-7-1902 te Groningen, dochter van Hillebrand Helmens 
en Henderika Dijkman. 
Kinderen: 
HENDERIK, * 15-1-1929 te Groningen, volgt. 
HENDERIKA, * 16-8-1933 te Groningen, huwde 25-5-1957 met 

drs. ERASMUS BERNARDUS VAN DULMEN KRUMPELMAN 
ing., directeur ener N.V., * 3-4-1927 te Eelde, 
zoon van Heinrich Wilehlm van Dulmen Krumpelman 
(Lt.Kol.b.d.) * 11-2-1902 te Amsterdam en 
Petronella de Beuer, * 14-6-1905 te Lage 
Zwaluwe (N-Br.). 

KINDEREN VAN JANS PIETERS NIJDAM EN KLAASJE BAZUIN 
Alvorens hiervan de genealogie te vervolgen moet ik eerst 
wat recht zetten. Op pagina -91- van het kerstnummer liet 
ik bovengenoemd echtpaar kinderen krijgen na hun overlijden 
en dat is minder gebruikelijk. Abusievelijk vermeldde ik 
hun kleinkinderen, vandaar deze hoogst merkwaardige situatie. 
Mijn excuses voor deze stommiteit! 
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Dus begin ik eerst met de tiende generatie: 

- X - 1342 - JANS PIETERS NIJDAM, 
* 22-9-1876 Hoornsedijk, Î 22-6-1939 te Westerbork, van 
beroep boer, trouwde 1-5-1903 te Haren met: 

KLAASJE BAZUIN, 
* 24-10-1872 te Haren, t 22-1-1945 te Klazienaveen, 
dochter van Gerrit Bazuin en Annechien Berends. 
Kinderen: 
TRIENTJE, * 3-9-1903 te Haren, huwde HENDRIK TEES, * 18-5-
1905 te Klazienaveen, t 15-10-1966 aldaar, zoon van Harm 
Tees, * 22-8-1874 te Sellingen en Elisabeth Gommer, 
* 21-5-1881 te Borger. 
PIETER JANS, * 10-1-1906 te Haren, volgt. 
GERRIT JANS, * 7-1-1907 te Haren, ,volgt. 
ANNECHIEN, * 27-12-1908 te Haren, huwde 12-12-1933 te 
Exloo (Dr.) met DIRK GEERDSEMA, * 10-8-1905 te Emmen, 
zoon van Geert Geerdsema, * 11-1-1867 te Bellingwolde, 
"! 8-2-1941 te Exloo en Zwaantje Tammes, * 26-1-1874 te 
Boertange, t 6-1-1954 te Exloo. 
HARMPJE, * 10-11-1911 te Haren, huwde in 1936 met ALBERT 
BARELDS, * 20-11-1910 te 2-de Exloërmond, zoon van Albert 
Barelds, * 14-2-1890 te 1-ste Exloërmond, t 8-12-1967 te 
2-de Exloërmond en Berlina Venema, * 29-1-1888 te 2-de 
Exloërmond, · 

XI. PIETER JANS NIJDAM, 
* 10-1-1906 te Haren, trouwde te Hyken (Gem.Beilen) met: 

MARCHIEN POT, 
* 28-6-1905 Gemeente Odoorn, dochter van Germ Pot, * 15-1-1867, 
en Geertje Haijer, * 30-9-1865. 
Kinderen: 
JANS PIETERS, * 6-11-1933, Gemeente Odoorn volgt. 
GEERTJE, * 4-4-1938 te Orvelte (Gem.Westerbork), 
KLAASJE, * 15-8-1942 te Orvelte, gehuwd met DIEDERIK 

RUTGERUS NEERHOF te Assen, 
GERDA, * 29-1-1946 te Orvelte, geh. met DOUWE WOUDA te Grouw. 

XI. GERRIT JANS NIJDAM, 
* 7-1-1907 te Haren, t 18-4-1968 te 2-de Exloërmond, 
trouwde 27-5-1932 te Exloërmond met: ABELTJE HAAN, 
* 3'1-3-1911 te 2-de Exloërmond, dochter van Albert Haan, 
* 20-7-1890 en Grietje de Jonge, * 14-9-1887. 
Kinderen: 
JANS GERRITS, * 12-6-1933 te 2-de Exloërmond, volgt. 
ALBERT GER~ITS, * 22-2-1935 te 2-de Exloërmond, volgt. 
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KLAZIENA, * 20-8-1937 te 2-de Exloërmond, huwde 24-11-
1959 met FRITS FOLKERS te Sellingen, 
GRIETIENUS, * 22-12-19 •• te 2-de Exloërmond, volgt. 

Van de kinderen van ROELF PIETERS NIJDAM en YKTJEN VAN 
DER WOUDE ontbreken mij diverse gegevens. De oudste zoon 
PIETER, * 26-1-1914 trouwde ene mej. B. Israël en sneu
velde 12-5-1940 te Achterveld. De dochter LIESBETH huwde 
met JAN KLOOSTERMAN, maar overleed vrij jong. Zoon EDZO, 
het derde kind, is spoorloos. 
Zodra mij hiervan meer bekend is, kom ik hierop terug. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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