




Het is -soms breemdend, 
verrai<send hoe de diVer-
se schrijvers opee'ns het~ 
zelfde onderwerp. 'in hun 

·gedachten hebben, terwi j"l 
ze het echt van tevoren 
niet hebben afgesproken.· 
Waarover men schTijft? 
Het valt de laatste tijd 

~ 
i 
' 

~~ 
op dat men steeds weer ' 
schrijft over de mens. 1. 
Nu is het zeker de moeite ~ 
waard om over de mens te ~-
denken, te schrijven of · 
te praten •.. Men kan dit . 
doen met inzicht en be- ' 

grip, omdat de me:o.s ·boei.t. Er wordt geschreven over het ·~ 
lichaam, over zi_jn geest over het leven van liefde en {Il 
denken, over zijn werk en zijn zoeken wat hem ontbreekt., 
Merkwaardig, dat er ·weinig schrijvers zijn, die zich l 
zelf het onderwerp kiezen,maar daarvoor ontbreekt ze- ~~ 
ker ieder de tijd •. Wij .allen denken en schrijven wel , 
over anderen, over de mens in het algemeen, maar ·.ove·r· l 
ons zelf dat wordt te moei·l·ijk, te eng. Nu nadert het ~~ 
Kerstfeest en het is nu niet te verwonderen dat we al- ' 

c~· len hetzelfde onder.werp kiez~n. Ook J\U zu. llen we schri j-1 
ven over de mens. Maar weet U waar we met Kerstfeest ~ 
in het bijzonder op moeten letten? Hierop, dat ~in , 

i 
.zijn grote liefde aan de ~ heeft gedacht. Aan de }, 
mens in .het algemeen, maar ook aan U, ja zeker persoon- {~ 

·lijk aan U. Bevreemd U dat? Het staat in de bijbel. , 

i
' Nu.•zitten. we plotseling midden in de ·.Kerstgeschied.eni·s • . k 

Laat me beginnen te zeggen·dat ik werkelijk niet in 
staat ben U de rijkdom. van Kerst enigsz.ins. duidelijk . 

, te maken. Gelukkig is dit ook.niet nodig daar wij·de ' 

i .. grot·e· . he1.· 1sgesc. hiedeni s i. n onze bijbel kunnen vinden:J• . ·. 
· In de bijbel is geen mens aan het woord, maar God ..... . . . ' ' .. . ' -- ' ·, 

. ~~· ~ '~' ~-:::$"" ,, ~' ~ • r2>""' • / -z:;;::;>v I 
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~ spreekt tot ons. tot de ·mens. Hij zegt ons, dat Hij ons !~ 
~ lief heeft, en dit daadwerkelijk toont door zijn Zoon te \ 
b zenden. Dan begrijpen we ie.ts van het Engelen-lied dat .@! 
~ eenmaal heeft geklonken over Efratha1s velden: ERE ZIJ GOD. ~ 
~ En wij zingen het na: "ERE ZIJ GOD"!. Dat is de rijkdom 
tf van Kerstmis. Dan weten we, waarom we Kerstfeest vieren, ,4 
~ dan weten we ook, hoe we het Kerstfeest moeten vieren. We ~ 
~ denken dan niet meer aan de mens in het algemeen, maar aan \ .r ons zelf. Dan bestormen vragen onze ziel: Wat is mijn le- (~ 
" ven geweest tot op vandaag? Wie is God werkelijk voor mij? 

t 
Wat is Christus voor mij? Nu wordt het me werkelijk te 

~ .. ,. machtig. Ik zie me zelf, zoals ik ben, maar gelukkig ook ~

1
:· 

, Hem in zijn grote liefde tot de mens. Dan heeft het ge- . 
~ schrijf over de mens van ons weinig of geen waarde, want , 

} ~::s~~l~~~ ~:0;e!~~. wat God van de mens zegt. Het is Kerst-~.· 
- Stille nacht, heilige nacht, c~ 
;~ ·navids zoon, lang verwacht" i~ 
~ Die miljoenen eens zaligen zal, 
.:: werd geboren in Bethelhem stal, l i Hij der schepselen Heer. 

~ VAN DE NED. INDISCHE NEEF. ~ 
~ Batavia en het einde van mijn militair dienstverband.. \ 

~.J 11'.i j waren dus terug in Batavia in het doorgangshuis voor ~ 
~ militairen waar w~ j. 4 jaren geleden aankwamen uit Nederland-';~ 

i
,· Een belçende omgeving maàr nu met een groot verschil voor \. 

wat onze toekomst betreft. Toen wisten wij dat de eerste ~ 

4 jaren doorgebracht moesten worden in militaire dienst. . 
• .. Wij konden daarop ons doen en laten instellen, bepalén. (' 
~ Nu wisten wij niet wat de toekomst brengen zou, Van fami- ~ 
~ lie in Nederland hadden wij· gehoord dat de omstandigheden J; 
- daar niet rooskleurig waren. De militaire wereld had te 'f 

i kampen met bezuinigingen. Wij hoorden _dat de onderofficie- \\l 
ren in het oude land in drie groepen werden ingedeeld na- \ 

, m~ lijk groepen A, B en C •. Groep A zou kunnen blijven,· ~ 

~ groep B moest gedeeltelijk afvloeien en en groep C was . t" 
-~ voorbestemd om ·geheel het leger te verlaten. Het particu- :J 
~" ... 2J'Sà. "--~~"~-"~·~···~Sit -. ::=::%---11,z s;,_"" e:'S> _1.. 
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: · liere bood evénmin goede kansen ·om behoorlijk aan de , 
~ slag te komen. Ons werd aangeraden om in Indië ;~e ' 
b blijven en daar uit te kijken naar de een of andere ~ 
; baan. Bekend was, dat de politie in Indië. nog wel q· 
\J krachten nodig had maar ik meende dat "dievenvanger" \ 
IJ zoals dat wel genoemd wordt, mij niet zou liggen. Te J~ 

S Batavia was wel een betrekking open waarvoor ik veel ~~ 

~
' voelde maar bij dé sollicitatie bleek, dat. de. vorige ·' 
,· fucntionaris wegens verduistering in dienst betrekking\. 

in een rechtszaak verwikkeld was en dat het vonnis {~ 
eerst uitgesproken moest worden, vóór de betrokken 

' ' 

" directeur een nieuwe kracht aan mocht nemen. Wel ging ' 
die directeur heel ver met beloften en verzekerde hij ,J~ 

1 
dat een onderofficier met goede papieren de aangewe-
zen man zou zijn voor die functie maar onder die be
drijven door verstreek de tijd. De rechterlijke uit
spraak liet op zich wachten en de militaire autori
teiten drongen aan op een beslissing omdat ziJ onze 
terug reis naar Nederland moesten regelen. Na rijp 
beraad besloten wij in Indië te blijven en dan eerst 
maar politieman te worden, dan konden wij later nog 
maar zien. De sollicitatie bij de politie liep op 
rolletjes. Ze namen me aan in de rang van hoofdagent 
2e klasse op maximum bezoldiging en plaatsten mij te 
B.ondowoso hoofdplaats van de residentie Besoeki pro
vincie Oost-Java. De reis per spoor van Batavia naar 
Bondowoso was in die dagen niet van de prettigste. 
Van Batavia de eerste dag naar Djokjakarta, de tweede 
dag naar Pasoeroean en de derde dag.naar het doel van 
de reis Bondowoso. In Bondowoso was een behoorlijk 
hotel waar wij logeerden tot ons huisraad aangekomen 
was, Daarna betrokken wij een dienstwoning voor de 
hoofdagent van de veldpolitie die veel overeenkomst 
vertoonde met de onderofficiers-woningen en dus voor 
ons gezinnetje een keurig .onderkomen bood. In het 
particuliere vlak konden de zaken dus marcheren. On-

' ' 
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~ Iri het ambtelijke vlak stonden wij wat vreemd tegenover \~ 
~ deze poli tie-wereld. Aan het hoofd van .het detachement \' 
!? stond een ondercommissaris van poli tie, een titel die la- ;j 
~ ter gewijzigd werd in hoofdinspecteur van politie. Hij was~ 

~ ~~:r g:~~:d~!~i~~e b~:s z~~: ~!~a~~:!e!~. h~~h~n~:~~~~u~!~~ jk tf ., 
" deelde:•.hij ·mij mede dat hij zelf ook onderofficier was (~ 

~l geweest en dat hij derhalve de moeilijkheden kendie die .. 
[, ik te overwinnen had. Verder zei hij dat hij die moeilijk- À 
~ r ,; heden zelf had moeten overwinnen en dat hij er op rekende \ 

•,) dat ik het zelfdé zou doen. Ik moest begrijpen dat hij een 1'' 
1f" man op leeftijd was met pensioen in de nabije toekomst en ~\ 
'( dat hij nu niet nog eens onderwijzer wilde spelen. Toch 
.~ hoopte hij op een prettige samenwerking en zegde toe een 
o/ houding te zullen aannemen als die van een welwillende ' 
f oud-collega. De eerste dagen had ik wat in het detache- .Jl.' 
.: ment rondgelopen maar toen mijn uniformen van de kleerma- ·~ 
~ ker kwamen, veranderde dat. Het was mij alsof hèt uniform '. 
'{y een gewaarwording aan mij opdrong die wilde duidelijk ma- ~ • 
. , ken dat de militaire kennis, de militaire begrippen die 'l~ 
~ miJ gedurende een zeven tal jaren waren eigen geworden, \. 
~ niet toereikend waren voor mijn nieuwe functie.Mijn volle a,·.v 

~ aandacht werd nu gevraagd voor alles wat met poli tie te ·:~ 
~ maken had. Het wezen van de poli tie in alle geledingen 1: 
~~· eiste mijn volle belangstelling. De eerste tijd maakte ik ~ 

veel werk van het leren kennen van wat het agenten-perso- 1 
neel zoal uitvoerde. Veelvuldig vergezelde ik hun per tij~ · 

~
' wiel op patrouille-tochten en maakte daarbij kennis met '·~ 
'il districtshoofden, onderdistricts, dessa en kampong-hoof- r1 
, den. Voorschrift' was, dat het veldpolitie-personeel zich {t 

i
'·~ moest melden bij het bestuurshoofd in wiens ressort hij \ 

ging patrouilleren. Een goede samenwerking met het plaat- ~ 
selijk bestuur was, zoals te begrijpen valt, van het ;JJ 

i
·, hhoogskte belan~, ~ver de rk~ggen vtand diev

1
etn en diefd~esmaat (~ 

een wamen WlJ in aanra ing me e cu ures en ie waren " 
vrij talrijk in ons ressort dat de afdelingen Bondowoso, 

" Si tobondo en Djember omgrensde. Wij kregen te maken met i) 
~) Suiker-, tabak, koffie- en rubber-ondernemingen. i) 
·~ \ 
~.,,,.z;:;z...,~ "~ "'~'~-~~& ;as!» ... p.;z::S'\"*~"~ 
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't Al deze contacten tussen bestuurderen en ondernemers 1~ 

l 
waren zeer belangrijk en dat werk trok me aan, ___ ik voel-. • 
dé daarvoor. Daarme·e wil ik natuurlijk niet zeggen dat ~ 
mij alles voor de ·wind ging en dat alle moeilijkheden 

i
' gemakkelijk konden worden opgelost. Neen, 1 t was wel 

· erg ingewikkeld. óln de gee-sten onderling zo voor te lich-\ 
ten dat er een begrijpen tot stand kwam. Toch groeide ikJ~ 

~ in dat soort werk en had blijkbaar hier of daar een ,_ 
~ knobbelt je dat mij de weg wees~ Het poli tiewer'k beviel ~ 

(• ,mij ·uit stekend. Hát _begrip "dievenvanger" bevatte voor }~ 
, ·mij aantrekkelijk a"specten hetgeen meebracht, dat wij 1' 

i niet meer solliciteerden naar and_ ere betrekkingen.. f' 
Een volgende keer iets över ons-politiewerk en de .men-

. . ~ 
, sen die ·dat werk moestên doen. 

~ 
' 

i 
' 

~ 
' 

i 
' 

Hoogachtend, \ 
Uw neef Laurens. J.1 

_" .... ",_ -------·"·-·-------·"--·-··-·-- _" _______ ·-----=-----·"--------- ",. __ .,. --"···----··----------·--·"··-·-·-···----"·-:··· ··-----··-·-~ ... 
GEHUWD: 

Hejmrich Neuhoff 
en 

Trijntje Wijnja. 

Oppenhuizen, aug. 1 63 

GEBOREN: 

Geeske Cornelia, dochter 
var1 

A. Wynia en 
I. de Vries. 

GEBOREN: 

Steven, zoon van 
Hendrik Nijdam 

en 
Daatje Dijkstra. 
Vegelinsoord, sept. 

GEBCREN: 

Jetze, zoon.van 
Jan Wiersma en 
Taetske H. Wynia. 
Sneek, sept. 1 63. 

1 63. 

Oosterzee, sept. 1 63. ,." .......... "" ... ""---------·-·--·····-·-·-····-···-······-" -------·------"---···----------""""""""" ·-·----·····--·""---- . 1 
Tankber en bliid dagge wy GEBOREN: ~-

tynge fan 'e berte fan Û·s Geeske Elizabeth dochter ' 
famke en suske GERBRIG ~ van 
Th. Nijdam s. Winia en 
J. Nijdam-Jongema 

J. Poepjes. 
Durk. 

l,,'.'.~~~~~:rr::~:~·-~~:;,:~:·;J 
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i GEBOREN: ! Dankbaar en blij geven wij U \ i Rommy, dochter van· /kennis van de geboorte van 1~ 
\ o. Nijdam en ! onze zoon DURK 
~ Ae Boschma. j S. Nijd.am 

} :::~=:~~:-:·~~~-:;::~:~--~e~::--1~:~:~:~~~~:;~!~:!~63 i 
\~ wij kennis van de geboorte I ··-·-·-------~------·--·-·--·--··-·--·---- ·--------·--·-·· , 
"' van onze docht·er MARIA i Zo de Here wil hopen wij met ,) 
~ WIETSKE. 1 onze lieve kinderen en klein- (. 

l . ""' L. v.d. Velde ! kinderen 4 december de dag te : 
T. v.d. Velde-Bangma !herdenken dat wij voor 50 J 
7 november 1963 

1 
/jaar in het huwelijk zijn ge- /t 

t_:j Chr. Stoetzhof 16, A dam. W.: treden. , 

~ -~=;~-~·-;~~~~-;~-----·--· ---·--·····-1 ~: ~~;~:-Pol i 
. en ! Groningen: \ 

\\ DIRKJE NIJDAM 1 S. v.d. Veer-Klip ~-& hebben de eèr mede ·n=ens 1 U. Klip. 
wederzijdse ouders kennis ! s. Koop-NijdaJil 1 

~) te geven van hun voorn.emen 1 U. Koop-Farmsum \ 
1. i ~ r ~~::~~!~:~;~!~:h~~:::::~~-1~:~-:::~~~:-~:~--~~~:-:~::-~~~-:en i 
;) 20 november a.s., des na~ i werd nog onverwacht van ons ~ 
~ middags 3 uur ten gemeente-! weggenomen, ons aller lieve- ';f, 
- huize te Eelde. i ling, zoon, broer, zwager en l~' 

~
'·' Paterswolde, nov. 1963. 1 oom LOLKE WIJNIA op de nog --
v Onlandseweg 12, 1 zo jeugdige leeftijd van· ri 
~ Eelde, ruim 15 jaar. (t 

i 

i
\~ Hoofdweg 71. 

7
·
1 

·,···· :,! DGe. Wd1
1
: eJ'npb

1
_ eadroefde familie: /l~' 

Teek.adres: Hoofdweg ~ 

Eelde' i G. Wi jnia-Bruinsma 

i 
---------------------·------------·-:.::.J H. Bruinsma-Wi jnia fu 

' G. Speerstra-Wijnia ~--:···--· ~ 
A. Speerstra Watte À 

~
~ îaeke en Elly en oomzeggers. /f 

\ Trijntje Workum, 4 nov. 1963. ("l 
. ..--z:i'=-'ia.. '•· 2' ~ . ---.... -. - - \ -~-- - __,,_ ..--_ ~~" z;.5>. ... -",..".:z)?··-... -r~·1r;;· :;JdYr-·•r;·~::a·:st,"--:o.,-~-,-"~<. 
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~ 
_ -- Heden overleed nog zeer onverwacht onze gel.iefde zoon, . 

broeder, zwager en oom ALBERT P, WINIA, in de ouderdom ~' 
van ruim 75 jaar. 

' Psalm 121. 

i' Uit aller naam: Wed. E19~.6w3 10 nia-Doeve 4
,~ 

Follega, 24 november 
Condoleantie-adres: Wed. P, Schilstra-Winia. 

~ WAAROM GENEALOGIE-? ~~ 
i 

De verzoeken in het juni en september-nummer van onze 
periodiek om genealogische gegevens, werd gevolgd door i 

, een persoonlijk schrijven, waarop de post mij nog 'i~ 
steeds de invulstaten bezorgd. 

~ Aan allen, die hieraan medewerkten, mijn hartelijke l, 
~ dank. -Deze ingevulde formulieren gaan dikwijls ge- {Y 

paard met een of ander schrijven, verzoek of vr(j,ag en 
~ van de laatste is de meest voorkomende: "Waarom gene- ~' 

• ~ alogie? 11 Ik zal trachten dit du:Ldelijk te maken. Een ~ 
. ander woord voor genealogie is geslachtskunde en die 

~ 
werd reeds in de vró~ge oudheid toegepast. Zowel in \ 
het Oude als in het Nieuwe Testament bestaan gehele .(~ 

, hoofdstukken uitsluitend uit stamreeksen en onze eigen 1 

i 
voor_vaderen schreven geboorten en overlijdens dik- \ 
wi jls in hun staten- of familie-bijbel-. J0, 
Het beoefenen van deze geslachtskunde is een prima ge-"\' 

' rieesmiddel t~gen het zog.enaamde "betere stand"-gevoel. )' 
\__ Slechts zeer ·weinigen bezitten uitsluitend tot de adel-
~ behorende voorouders en men komt al spoedig tot de 

ontdekking; dat hieronder vogels van verschillende \ 

i pluimage en stand voorkomen , Aangezien deze dns al±en k 
even na staan, is het dän ook -~erstom, zich te verhef-~ 
fen op rang of aanzien van zijn voorouders. Het komt - ~ 

ri' maar iJ,l te vaa.k,: voor_ .. ' .. dat e_.· en belangrijke voorvader nu~\ 
niet bepaald zo'n op de voorgrond tredende' nazaten 
heeft, terwijl omgekeerd de nakomelingen van een een-N voudige ha!ldarbeider tot hoge:'.''.: ontwikkeling en voor- \ l aanstaande beroepen geraakt z1Jn' - _ ~ 

f~~~;:_;~B~~,~·,;~~ -~~, ~~ ~~j~ I~ 



KERSTFEEST. EN WAAROM 25 DECEMBER, •••• · 

De geografische structuur van Palestina. 1 t Zal menigeen, 
ook menig Christen, die wel eens over 't .l'i .. eJ1.E>n. ancJ.er 

1 

i 
1 
' 
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~
' aan de plasregens, waarva: J~:us - ons_ een beeld geeft 

in de bekende gelijkenis van het huis, dat door de 
watermassa's werd weggespoeld. De decembermaand is 

' daorgaans ~en koud. De herder dreef dan 1 s avonds 

i z'n kudde naar de stal, de door 11 !n stenen" muur om
heinde ruimte althans, wanneer er geen spelonken wa~ 

, ren - de beste stallen! Het was geen weer, voor mens 

o/,
' en dier, om in het veld te overnachten. Dit in scherp 

contrast met de zomertijd, wanneer herder en sèhapen 
(
. 

saam, bleven toeven 0nder de sirene sterrenhemel. 
- Zulk een sfeer schildert ons het Kerstverhaal! De ' i herders zi;in in het veld, met hunne kudden. Na de ' 

winterregens weer droogte die door de spade regen f 
' wordt afgesloten. Een weldaad die 11 late 11 regen. Im- , 

Î, rners, nu begint het groen en wel eerst de gerst te J(\ 

rijpen. U begrijpt, hoe noodzakelijk, bij een. Oo ster-;. if" 
\ 

se temparatuur, deze april- en rneiregen is, voor het 
zetten van de korrel. Blijft ze uit, de aard' ver-:· 
schaalt en kwijnt. Gelukkig lezen we in de Schrift, 
dat in droge jaren, de nachtmist veel vergoeden kon. 
Door de sterke nachtelijke daling van temperatuur 
worden de aangevoerde dárnpen uit zee gecondenceerd, 
en verschijnen 1 s morgens de ochtendnevels, voor 1 t. 
aanschijn van de ~ - nevels die snel oplossen in 
het ijle blauw. Dichters hebben in die nevelen 1 t 
beeld gezien van 1 t menselijk leven.· Nietwaar: "Het -
leven is een damp, de dood wenkt ieder uur". Vele 
geleerden en onderzoekers stellen de geboorte van Je
zus in de maand augustus, wat heel- aannemelijk is, en 
zeer goed te motiveren. Immers: warme dagen na de 
spade regen van de mei, 'n droge tijd, waarin.de 
"dauw" 't zornergras (voor de schapen) doet rijpen! 
Val the •. 

. W. Wijnia. 

EENHEID. 

M De burgemeester van Koedijk heeft mij ui tgenod_ igd :Joo_r ·_,'_ 
~ een bespreking. Hoewel de datum gesteld is op over~ 
,'Cl 
·~~..;~.~11~~"~~._....,,..-~-:.. ... ,,.,,..,.~~ ~1·"";?~ 1 e· 
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~ morgen, weet ik toch reeds, waar het over zal gaan. Want ~ 
~\ tot deze bespreking ziJ·n uitgenodigd ds Visser, de Ned. ,· b Herv. predikant van Bergen, die elke 14 dagen een dienst ~ 
.; leidt in het hulpkerkjé te Koedijk; Pater l:lJogeveen•van N 

c,i Alkmaar, die de R.K. inwoners van Koedijk verzorgt; het 'i bestuur van diverse vrouwenverenigingen in Koedijk en 

~J 
\ 

ondergetekende, die in opdracht van de Gereformeerde Kerk 
van Bergen voorganger is van de Gereformeerde .Evangeli
satie in Koedijk. 
Een heterogeen gezel schap dus. Protestant in allerlei 
schakeringen. Van uiterst vrijzinnig tot _positief Bijbel
gelovige. Van strak aan de Kerk gebonden Rooms-katholie
ken tot geheel buiten-kerkelijken. Samengeroepen om· te 
komen tot een gemeenschappelijke Kerstfeest-viering voor 
het gehele dorp. Ik vind daar iets heel moois in. Dat 
dit kan. Dat bij zoveel verschil in denkwijze er een mo
gelijkheid bestaat, dat wij elkander ontmoeten bij de 
kribbe van Bethlehem. Natuurlijk, ik zie de bezwaren wel. 
Ik zie· heel goed de mogelijkheid, dat mijn vr~jzinnige 
d0rpsgenoot met geheel andere gedachten bij de kribbe 
staat, dan ik, die er het wonder van Gods ontfermende 
liefde in zie. Eerlijk erken ik, dat de pater naast Je
zus Maria plaatst, daar waar zij niet behoort. Hoe meer 
ik van Rome zie, hoe meer ik mij verblijd tn de rijkdom 
van het Bijbelse Protestantisme. Dat mag niemand mij kwa- ~ 

lijk nemen; Daarom viert iedere groep ook zijn eigen /1 
Kerstfeest, op zijn eigen wijze. Maar dat daarnaast op '~ 
initiatief van de burgefrlijke overheid getracht wordt ook ( 

~ samen het geboorte-feest van Jezus te vieren, dat is een !1 
wonder, Want er zijn ook tijden geweest, dat deze groepen /~ 

elkander tot bloedens toe vervolgden. En ·dat was zeker ' 
niet· in de geest van de geboorte 11e Bethlehem. Samen ron- ' 
dom de kribbe van Bethlehem. Dat is het begin. Zou daar jj ~ ,\ ook uit kunnen groeien, straks samen naar het kruis van 

\V Golgotha? Dat is veel moeilijker. Bij die kribbe kan het 
~ nng met wat oppervlakkige ontroering. Bij het' kruis komt 
- de volle zwaarte op ons af, En toch, zij behoren bij el

:~ 
\ 

~i kaar, die kribbe en dat kruis, 

~e,....?>'Sl:z.' ~ 11 -z>~· *'~_.,,_~.·"-~il' 

t; 
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' Ik vertelde U zo maar iets van de voorbereiding van de , 
~· Kerstfee.stviering in ons dorp. Zo op de manier, waarop ~-.· 
~ familie-leden elkaar de laatste nieuwtjes vertellen. 
• · 't Is niets bijzonders. HetzeLfde geschiedt in vele 

i steden en dorpen. Mogelijk ook bij u. En. al bent U ~ 
daar zelf.niet bij betrokken, dan hebt U toch Uw eigen 1 

, Kerst-voorbereiding. In Uw fàmilie. In Uw gezin. Mag ~Il 

~
' ik U van harte een gezegend Kerstfeest toewense. n. Want ' 
" Kerstfeest dat is Christus-feest. Daarom zal op ieder l .. , 

Kerstfeest Jezus de Christus in.het middelpunt moeten 1• 
~ staan. Anders kan hFOt geen Kerstf!')est zijn. ' 

~ Koedijk (N.H.) H. Nijdam Izn. ~ 
' ~ 5 september 1963. S, 
~ ffn het natuurbad 11Nannewijd 11 werd bij een temperatuur ~ij 
' _van 17 graden diploma-zwemmen gehouden. ·· i Geslaagd: Griet je Wi jnia te _Heerenveen. ~ 

JOYRIJDER VLOOG TEGEN EEN LANTAARNPAAL. 

~
' 

Franeker - Zondagmorgen omstreeks vijf uur kreeg de. 
politie te F.raneker kennis van een botsing van een au-

1 
to i;egen een lantaarnpaal op de Harlingerweg. Bij on- ~
derzoek bleek te.r hoogte van de meubelfabriek Fristho 
de 23-jarige G.R. uit Franeker de macht over het stuur 
te hebben verloren waarna hij met een zware Chevrolet- ., 
auto over de weg schoot en tegen de lantaarnpaal bot- l 
ste. Men bleek te maken te hebben met een geval van 1:: 
joyriding, want R .• had de auto "meegepikt" bij de ga- ' 
rage van Engelsma en Wijnia, vermoedelijk om ermee l 
naar Harlingen te rijde9. Hij kwam er echter niet ver {~ 
mee en liep bovendien proces-verbaal op Y1egens vernie- ,· 
lingen. Auto en. ;lantaarn werden namelijk zwaar bescha- k 
digd. ----- 21 oktober 1963 -----

GESLAAGD voor het diploma A (algem. ziekenverpleging) ·.,, 

' te Leeuwarden: A. Nijdam. J" 
~· .. · te Heeren.veen: A.A .• · Wini_a. . . . . . . . · .. 

~~.~~ •. ~-·~·~·~~ •-z,?"-1~' 
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~ U I T N 0 D I G I N G. 1~ t Hi.erbij hebben wij het genoegen U op zaterdag 16 november 

~it te nodigen voor het •ezichtigen van onze gemoderni-
~ seerde "{in'rnl. • 

:; Wij zouden het bijzonder op prijs stellen U 's morgens ~ 
~ tussen 9 en 10.30 uur te mogen ontvangen. \ 

1_ Verfwinkel 11HET HOBBY CENTRUM", .l 
~i (-<Il, .; Wommels - Telefoon 505. \J 
~ A. Nijdam. 

y" ~ WAAROM WILLEM EN TIETJE, EN NOG TWAALF EC'HTPAREN MET HEN, ..a,· 

~ BINNEN EEN JAAR TWEEMAAL MOESTEN HUWEN. ( 3) . r~ 
~ (vervolg blz. 79 oktober-nummer) ~-r DE "GELUKKIGEN" waren allen tussen 7 mei en 18 juni ge- . 
~ huwd. De meeste der 13 paren zijn in Utingeradeel op·-
.t nieuw getrouwd, behalve Sijbren de Groot, die het in I- ~-
~ daarderadeel over ging doen en Pieter Vrijburg, wie het 
_ in Opsterland veiliger leek. Alleen Tjitze Haringsma en 

i Jeltje Boonstra gaven geen gevolg·aan de oproep, Zij heb- ~
ben hun onwettig huwelijk voort ·gezet, hetgeen to·t aller-

• lei complicaties· aanleiding had kunnen geven. Hoewel. wij 

~ 
nu weten dat hun juwelijk onwettig was, zullen eventuele 

~- erfgenamen het wettige bewijs van hun huwelijk kunnen J 
_ leveren •••• Mag het met deze ontwettige huwelijken een ~ 

~
" ·rare zaak zijn, even vreemd is het dat in Utingeradeel l ~ 

de overledenen in diezelfde periode van het jaar 1880 ~ 
tweemaal dood zijn verklaard zodat er thans twee wettige 

1 • • ·overlijdens-acten geproduceerd kunnen worden. Want ook \ 

~
'. hier is .dèzelfde fout gemaakt: de eerste acten zijn niet \ 

doargehaald o'f vernietigd. ~ 
Wij vroegen bij de tegenwoordige ambtenaar van de burger- il 

i. li jke stand in Utingeradeel om opheldering. ·Deze ambte-
naar de heer L. Pal, heeft in de notulen van oude raads- ~ 

vergaderingen na veel zoeken en pluizen de oplossing van ~ 0 .. deze raadselachtige zaak gevonden •.. In. 1874 ':'erd de heer ·ft E, HaitsmaMulier benoemd tot burgemee.ster im in een ' 

~-•"'72)$n • ~--" 2:"Sa "~~~-•· ;i,:S?r ·• :a'SS_..11_,~S;>_," 2!!J'S> 
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~ raadsvergadering tevens benoemd tot ambtenaar van de ~~ 

i burgerlijke stand. 
Op 17 april 1880 '7olgde zijn herbenoeming tot burge-

' meester met ingang van 18 april 1880. Er werd echter 

i 
verzuimd, de burgemeester opnieuw tot ambtenaar van 
de burgerlijke stand te· .. benoemen, meer. deze ging rus
tig door bruidsparen te trouwen, de geboorten in te 

~
' schrijv. en en overlijdensa. eten te registreren. Dit deed 
~ hij tot 19 augustus 18SQ. Daarna werden alle acten door 

· andere ambtenaren van de burgerlijke .stand geboekt. 
~ . 

i 
' 

i 
' 

t 
' 

~ 
' 

i 
' 

~-

i 
' 

~ 

In de raadsvergadering van 6 oktober 1880 verzocht. de 
burgemeerster om ontslag als ambtenaar van de burger:i. 
lijke stand, maar in deze zelfde vergadering werd me
dedeling gedaan van zijn herbenoeming, ingaande 19 
november 1880. Van 18 april - 19 november was de heer 
Haitsma Mulier dus formeel geen ambtenaar van de bur
gerlijke stand geweest. 

Hieruit valt af .te leiden dat men omstreeks 19 augus
tus in de gaten kreeg dat de burgemeester in de ge
noemde periode onbevoegd geweest was om paren in de 
echt te verbinden, o"verlijdensacten op te maken en 

babyfs in te schri,jven. LOGISCH WAS nu geweest, "on-
. ' 

wèttige" acten door. te,h!llen en opnie.uw te beginne_n maar·~ 
werd niet gedaan .• De betreffende ingezetenen kregen 
mededeling van hun onwettige huweli jkeri., geboorten en , 
begrafenissen en zo rroesten deze gedupeerde lieden of 
hun nabestaanden opnieuw verschijnen voor hµn burge-. 
mee ster. 

Bij wijziging van de gemeentewet in 1904 is bepaald, 
dat een ambtenaar van de burgerlijke· stand ·na z'n be~ 
noeming ambtenaar blijft tot het moment dat hij aan 
de benoembaarheid gestelde eisen verliest.Ná 1909 kon 
don gevallen-zoals die anno 1880 in Utingeradeel, dus 
niet meer voorkomen. 

' Wij vragen ons af of dit geval-Ut~ngeradeel alleen ' 
~· ·staat in de geschiedenis van de burgerlijke stand i:J t Nederland.. In de. v. akli t tera tuur word. en er geen voor- · •.·.· · . 
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'11 . beelden van aangehaald en wordt, ook de. zaak Utinger.'.1- . l\ ;t deel niet vermeld. Maar in elk geval is het ... eron unicum 
" in ons land dat in één jaar 13 vrouwen binnen acht'inaan- 1~ 
. den tweemaal met dezelfde man konden trouwen! 
~ 

.. 
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