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•. ~. ~iclit-_·tot opei1-oa·i.·ing· voor A·_ 
de t1e1de11e11. o.. ~ 

••• ~deze is gesteld tot val- ' 
, lenen opstaan.,.. t 
i 

:·;,-;: (Gedeelte vers 32 en 34 
· · = Lucas 2 = vertaling 

Greydanus) , J 
~ 1 t Is half nove~be.r ,1966 nu dit ge13chreven YJOrdt·, De ·~ 
~)krant meldt: een voorspoedige "landing" van de laatste 

(
'fjGemtiniLird1 dQe Atla~ltische ?ceaan = Zijlstrda vo:rt"mt 8ktal0o~rn- ·t· 

ne me-v: e . uay v1ce-pre1n1.er = z;...-1a:ce noor •rres er , .1... 

i
met dreigingen ;'Lls in 1953 "' Willy Lages verliet zieken-

. huis =provorel. in:,Amsterdamse. raadzaal = komplot ontdekt ~' 
tegen generaal Soeharto = winst van Philips lager, enz. 

~ enz. :Oat is belangrijk niemrs',, vandaag, half november 

i 1966. Het staat in de krant, Op de vóór-pagina. Als U bet · ~'. 
straJ:<::s leest" zo omstreeks Iierstfeest 9 is het gee~a nieu;;-.rs 
meer. Dan is· het reeds door and.ere gebeurtenissen achter-

' haald., Het is U reed.s helemaal ontschoten. In zes 1rnken · 

i ongeveer, We leve.n zo snel. Er gebeurt zo veel. De hele • 
uereld staat voor ons· open. Wat in Tokio gebeurt of in t 

" lifeYr -Io:;ck.,of 11aar .ter. v7ereld ook 9. de televisie l{an het U 

i 
ogenblikkelijk laten zien en ~.linnen een. etmaal geven de 
kranten U èen volledige .b. eschrijving, G. elukkig .. dat we î' 
even snel vergeten. Vroeger vras dat anders. In él.ie tijd 

i
• k. on. den d. e mensen ij:ar.enlang stil staan bij dezeJ.fde rze-

beurtenissen. Hun blik >ras ook beperkt, Eigen dorp, ei- " 
gen stad, eigen land en misschien nog een klein stukje 1 

.~ over de grenzen. J!/îaar daar )1ield liet élan Ook mee ?P• l~eem 

)

r nu het kerstfeest. O, een gezellig feest. Daar niet van. 
Een paar extra vrije dage.n, hoewel we or dit jaar zuinig %"' 
afkomen met de maandag alleen •. Maar d.a t er nu zo onge:-

i
' veer 2. 000 jaar geleden een kind geboren is in een stal \ 

te Beth1(')hem 9 wat zegt je dat nu? 8r zullen in die tijd ~" 
wel me~r. kinéteren geboren zijn. Ook arme kinderen. En 

• misschien ook wel in een stal. Dat deze geboorte elk jaar 

i 
nog op;25 en26 december wordt herdacht, dat zegt toch \ 

. eig.enlijk ook niets over de ~etekenis van dat kind. Een- i· 
voudig traditie, folklore. In veel streken van ons land 

~ wordt Óp 11 november St, l\Iaarten gevierd, met een lampion 

~·~·~·~·~·~J~,·~·-~·~·.J 

' ! 
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, :c:s::e" :::;ee.-, ::;:e ... ," se. ... ,.,..,C..,"•JSE!..16~~ 
n versje en op 5 dec. vieren we St. Nicolaas, die . 4 
aal een legende is. In elk geval was hij nooit in :.~ 

'-Spanje. Verhaaltjes, Aardige verhaaltjes. Maar niets voor ' 

~
e mens van 1966, Ja en daar sta je nu met je Bijbel in i · 
e hand .• Wat moet je daar nu van zeggen? Het avangelie 

geeft zelf het antwoord, ".". deze (dat is a_at Kind te , 
'Bethlehem) is ge~teld. tot vallen en opstaan •••• 11 Tot ~ 
,J;allen en opstaan. Om te vallen moet je eerst staan. Lig
~fende kun je niet ·vallen. En de mens van 1966 staat. Staat . 
,in het besef van zijn kracht, van zijn kennen en kunnen. -

~
at is er, dat de mens van onze tijd nog niet beheerse à 
f minstens binnen afzienbare tijd zal gaan beheersen? c·\.l 
ij mensen van 1966 hebben het ver gebracht. Wij staan 

~
'rechtop.· met. onze w~tenscha. p en onze tech.niek. Naar. nu -~···. 

rordt er van dat Kind geprofeteerd, dat het tot een val 
zal zijn. Krijgen wij Q_an toch nog met dat Kind te ma-

fv
' ken? Zelfbewust. Komt dat Kerstkind ons nu bedreigen? ' 

ch wat! Sprookjes, Goed om de mensen dom te houden. Goed ~ 
oor me.nsen uit vorige eeuwen, toen er epidemiën waren ·en · ~ 

'allerlei ziekten slachtoffers maakten en de mensen dus , 
);steeds geconfronteera. werden met de dood op jeurrdige leef- î 
r'tijd. i\laar in onze tijd is ook de medische wetenschap in 
~opmars. Er staat nog meer van dat Kind, Er staat ook, dat 

thet is eiln licht tot openbaring voor de heidenen, Neen, i· · 
wordt nu nie~ boos. ~eg i;-u niet: "Ik ben toch_ geen heideµ! 
Dat woord heidenen·wn:l hier zeggen, dat het licht van dat 

' 

'

Kind niet beperkt .werd tot het Joodse volk, vraarui t het ' 
geboren is, maar dat ·dat licht de gehele wereld gaat be- ·i 
schijnen. Alle volken, alle landen, alle werelddelen, al-

fa
' 1{ tijden, .Dat licht valt dus ook op U in 1966. Dat licht 

an h.et Kerstki·n·d, Jezus. Het möet wel een fel licht zijn li 
dat zover doorschijnt. U staat er midden in. Op het Kerst-

~
'feest. Wan.t d.an is het feest, omdat dat Kind rreboren is. 

u kun je daar .natuurlijk de ogen voor sluiten. Maar dat t' 
elpt niet, Een fel licht neem je ook waar met gesloten 

,ogen. Je komt er niet los van. Je weet dat het er is. Het 

~
aat je niet los. De mogelijkheid bestaat om een blind- , 

doek voor te doen. De blinddoek van wetenschap, verstand, i 
kracht, kennis, zelfgenoegzaamheid. Dat kan. Haar dat is 

:~evaarlijk, Wie met eèn blinddoek voor de ogen loopt, ll:an . 
'~emakkelijk vallen. q 
-:zy--,~,~-~'~'~'~'~'~'~ 



.- 81 -

~'~'~'~'~'~'~,~~~-1-<t-~ t ~~~f' d.a<:\r is het al, Dit Kind is gesteld tot een val. ·. · 
Weglopend voor het licht van dat Kind, komt een mens ten 

i val. Je kunt niet loskomen van dat Kind Jezus, Het houdt • 
jé vast. Als je er van wegloopt, dat wordt het je ten val, \ 

, Is dit nu evangelie? Blijde boodschap? Goede tijding? Een t(' 

i 
!eind, dat als een feLlièht, de gehele wereld ""an alle , 

· tijden doorschijnt en dan gekomen.is tot een vallen?Ja, ~ 
dat is evangelie. Want het Kind is niet alleen gekomen .. 

~
' tot een"vallen, het ·is ook gesteld tot een opstaan. Wie 

- :!!s ~P~;:a~t:~~t i;i~!e~~g!~d~~:c~~n v~.~ ~!~\v~~:!a:~· h~~ \ 
kunnen, kan niet opstaan. Hij staat immers reeds, Maar 4(\ 

i hij staat op een wankele basis. Ivlaar de mens, die het • ' 
niet meer weet, De mens die 11ordt verpletterd a.oor al de }, 

· vragen, v;elke tot hem komen. Vragen, waar hij geen ant- 'f 
... vvoord op vreet, De mens 1 die niet alleen de vvereld en _an- ... 
~ dere mensen, maar ook zichzelf niet als zo machteloos, ~ 
~ zo klein. Een mens, die volkomen- eerlijk tègenover zich- t{1 
' zelf gaat stai3.n en dan ontdekt, dat er in zijn leven zo , 
~ heel veel is, dat niet goed is, Die mens heeft licht no- \ 
~ dig. Dat licht nu brengt het Kind van Bethlehem. Ben lièht. J 
, zo groot, zo schoon, dat in d.at licht, die arme mens weer '\ 

~ 
kan opstaan. Kan opstaan door de kracht van het Kind van .. ·~· .. · 
Bethlehem. Dat Kind heeft vele namen. Haar de mooiste 
naam is Redder, Zaligmaker. Een redder voor mensen, die. 

' het niet meer weten. Een redder voor mensen, d.ie er niet ' 

~- ~~~~~~~:!:!p ~~I:~~~~ z!!~e~!~~:~:~;:~· :~~1::~;~i;:~~=~:~~-· .·~ 
r\ le zorg? Ja, zij zijn er nog. Want al die goede dingen ) 
\ Vf,ln deze tijd., zij raken tenslotte slechts dé buitenkant. r )'!laar van binnen •••• ? Als je zo eens alleen bent met jezelf., 

i 
En je eerlijk antwoord geeft op de vraag: "Wat deed ik · ~ 
toen, wat heb ik gezegd en waarom deed ik dat?" Dan wordt . 

. · het Kind van Bethlehem de Zaligmaker. Dat wil zeggen Hij, · ·· 
, Jezus, schenkt Uuit Zijn volheid, alles,Ja alle_s, dat U ~·' 

... ~. nodig heeft, Dar~ wordt Kerst echt een feest. ' 

.~ H. Nijdam Lzn. 
, Koedijk (N.H.) _ _ _ _ _ Evangelist Geref. Kerken , 

l.,,.. •.,. Q • • -..~",.. •• _,,..." .,,.n ""'° • :zo=--• J 
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B'AMILIE-BERICHTEN 
PIETER NIJDAM 

" c::7""" '"' c:e,,, ." ;;z::e:...,.-c.s:;e.. "•1S e"'·~~î 

. ]'OKKE NIJDAM en WILLY lllEYE_R, •. 
geven, mede namens wederziJd- · 

' ._ en 

r CORNELIA NIJL . 
geven JJ mede namens weder
zijdse oua.ers' kennis van 

se ouders 7 l-•:ennis v. hun va:.rr:- t' . 
nemen in het huwelijk te tre-
den, waarvan de voltr. D.V.zal 
plaats vinden op vrijdag 4 

" hun voorf~enomen huwelijl.;: 1 

?.
waarvan de vo .. ltrekk.ing D.V. 

. ·zal ]ila.a ts vinden op donder
dag 10 nov., des namiddags 

nov. 1 66, ' s midcle.gs om }. 00 ' 
uur, in het Voorlichtingscentr. i· 
te Drachten •. Kerk. bevest. door 
de weleerw. heer dso r.w. 
Genui t om }. 30 in de Fontein
kerk te Drachten. · 
Eelde, Westerhorn 35. 
l\ollum 7Eskesstraat 48. 

' 3.00uur in het gem.huis te 

(

Wolvega.Kerk. bevestigjng 
des na.middags 3,45 uur iü 
'de Ger~Ker·k te INolvega doox· 

""' de 1°1e le er•N o he er Ds. I:I Q.A.. 

Y 
Sta.rrenburg, · 
Snee-kîJoh. "·'il1em Frisostr • 
28 •. :'i!olvega;Chopinstr. 10 

(

' oktober 1966. . · 
Toe lj:o ... (llstig adres: Tele. rnann-
. straat 49, Zwolle, . 

' - - - - -

f 
SIJTZE DE WITTE en 

· ANTJE NIJDAlv! 
dogge hjirby to witten,ek 

Toekomstig adres• Wielewalen 
62, Drachten. 

. Getr. op 10-11- 1 66: ME:NNO 
W, de Vries en PIA IHJDAM. 
Gron. :Binsesseliv~ 81 9 IIaren: 
Waterhuizerweg 2 • 

Overleden te Sneek nov. 1966 
A. VLEER .68 jaa10, te Langm~er 

·~ 
( 

, ut namrne fan har alder1,.dat Hea.en overlee<11 tot onze die-

t 
hj a fan doel binne, as de pe droefhe. id . on%·e· li~ve moe- i' 
Heare wol,to boaskjen op der en b.ehuwdmoeder 
woam!dei 23 nov. de middeis JANTJE NI.JDAIVI wed. van 

, om 2 ûre yn it gritenijhûs. ELBERTUS HOFMAN in de ouderdom 

t Tfal'.). ·.1J.!ym1l;>krit?e1ra .. dt.ife;J,,.· .. t1o S .. mts van 79 jaar, ·i' 
sJerk i si l es.·c ein W.A. ·Hofman 

wurde om 2; 30 ûre, troch de c .T. Hofman-van Beem 
... r1ju· ear1nearde.;.h6·ar· ds" 1...r~·v •. - B"ldth 12 1966 

t G.1n.ke .. l,yn'.e H(orf ... oar . .me .Tsjer~ l oven, nov, • 
ke ,fan Easthim.. . .. · Parklaan 60. ( 
Easthim 9, Warkum,Begine 42 LIEVER GEEN BEZOEK.GEEN BLOE+ '{ 

, nov. 1 966. Tiid to loh;insk- NIEN, ~ 

~
~en fan. 4.3o ,ûre oa;tt 6.30 De teraardebestelling zal t' 
ure yn it "Himsterhus" to . 

· pla.atshebben woensdag 16 nov. 
Ea~thirn, . •. . 

, Takomstig y;enplak:·• Streekj e om 1 5 uur op de begraafp1. 
J1.·~ 38, Easthim, . "Den en Rust", Fr. Hals laan i· 
{ te Bilthoven. 

vervolg blz, 87, 

f"?;::Jê.,~,~-~'~'~'~'~'~'~ 
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In de eerste plaats de toelichting van neef 1/ynia te Zuid- i" 
wolde op genealogie v.!l:n Wièger Sybrens Wynia en Lysbeth 

i
" Jelles Sybrandi:: - Dei3e \vieger Sybrens was niet alleen 

een zeer fanatieke gelovige,,maar ook een fanatieke boer, 
Zijh zoon Sybren Wieger daarentegen voelde zich me:er 
tot studie, vooral sterrenl:unde en wiskunde aangetrokken. 

om hij zich in Hauwerd vestigde en als veerschipper· wel'-· 
licht op Sneek, in zijn onè_erhoud voorzag •. Na d_e· d.ood van 

( zijn vader (31 •3.1852) werd hij weeë.erom boer te Brits-

i werd,, '7at evemrnl ... ni.èt van. lan. g. e duur was' .. daar b ... i.j op ~" 
jeugdige leeftijd overleed .•. · Zijn vrouw hertrom1de met 
Jacob ':lester en bleef Op de Oude boerderij (met twee •mO-. 

' lens) wonen. Wieger en T,jipke bleven bij hun stiefvader i" 

i werken,. Sybren. '.Tiliegers was van huis uit '\1ioer. en slecht. s 
tijdej._i;ik veerschipper, wat ik als. hoofdberoep vermeld-· 
de. Met hun kinderen kom ik t.g.t •. nog nader- terug bij 

. ' het publiceren van de IXe· gene.ra tie,. (In de N. T. _oktober " 
"f-. ·i 1 960 e. v,, is he. el. wa. t lezenswaardigs• over deze familie,-. t 
/ ' tak te vinden),. De vermelde geboortedatum van Pietrick 

·, moet zijn 30 .10; 1847 i. p. v" het· irermelde)1,. maar er be--

~ 
staat nog verschil van mening op ·aL Piefrick en Piete·r.tjè ~
zusters of een en dezelfde· is._ Een dochter van Pietrick 
leeft nog, wordt verpleegd in Beileroord, maar. is wel-

~
• licht niet in staat hierover iets mede te delen, Bij be-

zoe. k ter- plaatse zaL ik het toch eens proberen •. En nu het i· 
vervolg van. de genealogie' · . ·· 

~ zie pagine 304 deel IV. ·. 

(_ VIII 655. KLAAS IJDES NIJDAM ~ 
~ + 9,6.1803 te Burgrïerd t 22.4.1850 te Kubaard, ~ 
• arbeid.er trouwde 25. 2, 18il5. in WonseradeeL ~ 

l · JANTJE BINNERTS ADEïiiA i"' 
. + 1.8.1799.teKubaard, dochter van 

Binnerts Ruurds Adema, en Aaltje Kornelis 

~
Kind_erem i· 

lf .~q BERNARDUS KLAZES + 23.9,1825 te Kubaard 
y, IEDE KLAZES + 2, 9. 1826 te Kubaard 
lff ~SIPKJE KLAZES + 17,3,1830 te Kubaard ~ 

~~'~'~'~·~,~·~·~·~·~'~ 
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r ' ~ /• c;s;"óZ.- ~" u:eJ •. ~._,,,.~ "lS E::-'·~~î 
trouwde 22.2;1877 te Wonseradeel 
met KORNELIS VELLINGA van Herbaijum .. 

l/L' CORNELIS KLAZES + 3.1. ·1833. ~e Kubaard jong gestorven tr.;,f AALTJE KLAZEs + 10.8.183.5 ·te Kubaard · A 
trouwde 11.5.1859 in Hennaarderadeel ~ 
met LOUW BAUKES WIERSl!IA van Exmorra. , 

l/y' KORNELIS KLAZES + 23 .12 .1837 te Kubaard 4 
/! if(? RUURD KLAZES + 9.8,1843 te Kubaard ·~ 

VIII 656, A N N E I J D E S N I.J D A M 1' 
(

' .. + 28. 7 .1805 te Burgwerd t 29 .11.1857 ( 
1 te Bolsward, boer, tron1de 14.5.1836 in Wonseradeel. , 

I. ANKE S IERKS DE BOER. 
' + s.11.1811 te Oosterend t. à. f dochter van Sierk Dirks a.e Voer en Gerbrig ~ 
, Sjirks Jongsma. Hertrouwde 10.11.1850 te Bolsward. , 

( 

II. ANTJE JETZES DIJKSTRA i 
. h + 2

1
1.1,18'. 7kte Wolsum 

, doe ter van Jetje Gercens Dij stra. en Aukje Sjirk<l. 

r 
Kinderen: ... 

11 vL · ELBRIG + 18.<,J.1837 te Bolsward 4 
y-]. . SIP.KJEN + 2"3.1840 .te Bolsward ~ 

' t 29.12.1860 te Wommels. ' 
y (l,1p AKKE + 7. 2 .1 s42 te Bolsward ~ 

' t 22;1,1872 aldaar ~ 

Y 
,J,' was gehuwd met "'."pe Kramer i· 
~ IJDE +15. 6 .1853 te Bolsward 

t 12.9.1860 aldaar 

t. li VIII 657 P I E T E R I J D E S N I J D A U 
+ 1 9 .12 .1 807 te Burgwerd t. 

14.1.1887 

~·, aldaar t·' boer, trouwde 7 .5.1831 in Wonseradeel met 
DAKJE PIETERS ZAAGSTRA 

~ 
+ 2.10.1805 te Idzegahuizen ' 

· dochter van Pieter Johannes Zaagstra en Hendrikje Hannes q 
Kinderen: ~ 

l~ j, IJDE PIETERS + 10.8.1832 te Burgwerd 

1 '· t 1.10.1s32 aldaar 4 
~,~,~·~'~'~'~'~'~' ii9" ~ 
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+ 1, 10.1833 te Burgwera_ ~ 

trouwde I. · 23. 5 .1857 in WoQ1seradeel 
t 4,5,1918 te Sneek i' 

i met ANNE GEERTS. VAN DER VLIET 
en II. met JOHANNES VAN DIJK ~ 

(l. IJDE PIETERS + 13-3.1835 te Burgwerd 
f)' SIPKJEN PIETERS + 12.6.1837 te Burgwerd 

~ 
trouwde· 11; 5 .1861 in Wonseradeel • 
met lEOLLE EISMA van Nijland i 

\~Y_ r PIETER PIETERS + 27,8,1838 te Burgwerd 

~ ~ .. SWOPKJEN PIETERS tr:i;,~~ i ~! ~ 5 ;t~i~~:e::nnaarderadeel ~' 
~ met JACOB MEINTS VAN DEH BERG van Winsum 

ri' 
r 1 ~- Jc;~ ~ii~~~~ : ~~ '.;: i ~!~ ~= ~:~=~~ ~ 
r3/J) f TRIJNTJE PIETERS + 4. ~· .184 7 te Burgwerd ~ 

t 14.6.1882 aldaar , 

~ trouwde 8. 5,.1869 in Wonseradeel t 
· met JOHANff8S VAN DIJK van Lutkewierum 
(J, BOKKE PIE'TBRS + 3 .12. ·1852 te Burgwerd 

~ .~
. 

VIII 660, S I, P K E I J D E S N IJ D A M 
+ 14.1 .1825 te Burgwerd 

i t ·10.5.1889 te Sneek ~ 
_ koopman en kramer, trouwc1e 23.4,1s64 in Hennaaràeradeel ~ 
• IVIEINO SYBRENS VOGEL ~ 

(_ ' + 7 .12, 1837 te Hardegarijp ... 
-~ dochter van SIJBE BEINSES VOGEN en ETTJE JACOBS PALSMA 4 
" Kindere11: ~ J?.w ETJJE SIPKES +t 11.4.1866 te Kubaard i~ 

{1 f IJ'rJE SIPKES + 31.1.1867 te Exmorra 

• 26.1.1868 aldaar 
{'W SIJTSKE SIPKES + 27.2.1868 te Exmorra i· 

_f t 24.7.1868 aldaar 
/ ~ SIJTSKE SIPKES + 22 .1 .1871 te Exmorra 

~~'~'~'~·~·~,~·~·~·~,J 
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{y E SIPKES + 10.·12.·187·1 te Exmorra ·~ 
/ t 20.9.1873 te Sneek , .· t/r' TRIJ. NTJE SIPIIBS + 26.11,;1872 te Sneek À 
/p t 27.1.1873 aldaar ~·· 
{rt; AUKJE SIPKES + 31 .• 8.1874 te Sneek , 

/ ?' t 2.2.1876 aldaar 4 
{J.J. AUKJES SIPKES ~ 7.10.1877 te Sneek ~ 
f! trouwde HENDRICUS FRAHfäSCUS JAGERMAN 

r
' k( aashandelaar te Leiden).. · (~ 

zie pagina 305 deel IX • 
Kinderen van CLAAS SYBRENS IHJDAM \4 

, . en ANTJE JACOBS PIERSi\iiA ·~'· 

~bVIII 6.61 • S Y B R E N C L A Z E S N I J D A M 
'{ + 2. 8 .1794 t.e Rauwerd t. 8 8 8 te 
" 2~.12 .... 

( 
Goënga i 

• boer, trotèwde 30. 5 .181 9 te Rauvrerderhem met 
GEESKE SI J.T SE S D 0 IN GA. 

' ' \, + 21. 2 .1801 te .Rauwerd, dochter van î 
fSijtse Thomas Dotinga en '!'entjq Tjepkes Boersrna •. 
\Kinderen: 

11C-I!'!' CLAAS SYBHENS + 25, J..1820 te Goënga ' 
tJY~SIJTSE SYBliENS + ().10.1822 te Goënga, ~ 

~ t 27.10.182~ aldaar ~ 
l_ ~1 SIJTSE SYBRENS + 1823 te Goënga i' 
~ r!lJ'lTJE SYBRENS + 6 .1.1825 te Goënga ( Offine;awier) 

, . t 5.)1.;J856 te Langweer 

J trouwde I. 31.10.1846 ia :~~~~Îtse- l
1 ~ me.t GERRIT SYBHENS KLAV.t::RSMA ~ 

,)boer te Scharnegoutum! en II.. 22. 5 .1852 in Wym~~!{sera~· t' 
'met KLAAS PIETERS TROMP van Hommerts, · 7 }..('JACOB SYBH.l!:NS + 21 .1 2 .1826· te . Goënga. ' 

• t 2.2.!).1829 aldaar· 4 
1'~ •JAKOB SYBRENS + 21 .12.1829 te Goë'i:tga.. ~ 

~~'~'~'~'~'~'~'~'--.;>-''~ 
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. -~ Mieke Vleer landskanrnioene toerfietsen. ~ 

" oud en leerlinge v. de middelbare l'ceisjesschool te 'LI den. 
M. Vleer, dochter v. onze neef de Genealoog, is 15 jaar i" 

i 
Elke d.a.g fietst zij zo 1 n 20 kilometer v. huis naar school 
en terug·. Deze training ~.cvram haar zeer van p;is bij haar i 
34 gemaakte tochten in de i-1eekenden. Daaren boven deed 
z·e nog· 5 niet officiële ritten. Evenals in het vorige J jaar behaalde zij in dit seizoen opniem7 het kamp.schap. 

~ Door de windstoten als g~v~l; ~a~ d.e storm vandaag ver- . ~ 
( loor de 19-jarige chauffeur F. \hjnia uit Harde:cwijk ~ 

} 

van111org·en de macht over het s tu.t1r bij de Galècoppei·b_r1:lg :- ~" 
· · bij ITutphaas op rijksweg ·12., in de richting 'Arnhem. Zijr) 

vracht1~agen, geladen n1et k:catten met kippen _lC1;ra:m in ·de 

i
._ midcle11bern1 terecht 7 rraar de 1vagen vastliep_ .cii) de vangrÇ.l.il-, ~" 

die over een 2,fstand van vijftig metet werd. v.e\;:nield. Oiµ,-,. 
dat het te riskant was in het donker d~ kratten ,óvex te ·· 
laden, geschieélde dit enige tijd later, waarbij eeJl. kraan~ 

~- lNag·en van ee·n Uti:'eéhtse garag·e ingêscl1akeld Yferd; ... 

r ·Nu zou ik iets onder ";~rn~l~e=nieuus" over me zelf .mo'e- , ~ 
• ten vertellen, maar dat gaat· niet, Daarom vertèl ik .u ~ 

i iets over mijn tweeling broer, die in het nieuws heeft ~· 
·• gestaan, daar hij zijn 65-jarige leeftijd heeft bE;reiki; 

en op pensioen in geste.ld, Dit is ·op zich zelf niet iefa 

i bijzonders, maa:r ,de tvveelingeri z~jn al d.ie jar;en trouvv "' 
samen opgetrokken, hetzelfde bero:ep ui tgeoefena., wonen i 

. beiden te IJeeu_1;varden. Zijn beiden ge.tro11V1d .n1et een vroui,.i.r 
.... uit hetzelfde 11est. Dit alles was'· voor de redal{teur er1 
c' fotografen een reden om die dag ( 30 nov> niet o.ngemerkt i ... t voorbij te laten gaan. Bovens.taande wilde ik u niet ont-
• houden, oma.a.t ik anders vrees dat .familieleden, die eert · · 

i. verslag van een krant-m-ij-hebben toegezonden, een beet.je i" 
teleurgesteld. zouden zijn, als er niets van werd opgeno:. 
men, Dit is het dan! 

• 
~ Onlangs las ik in de krant dat ergens in Fi·a,nkrijk een i· 
~ dametje in b:aar hummetje stond te liften, daar zij door 
, haar echtgenoot de deur was uitgezet.Dit deed mij herin-

~ 
neren aan een artikel "0NDK•1 ONS'" van Bart. L. Joris. ~ 
Wat in 1, 8. 62 in het Haarlems Dagbl. verscheen onder de 

~t~'~'~· ~·~·~, .....,Jlv·~·~, 
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i Van het volgende verhaal is mij gezegd, dat het waar is • 
. gebeurd. Hoewel ik daaraan toch wel twijfel - en ik zal 1 

_ u straks meld.en, waarom - is het te mooi om het 'hier niet 

i
• weer te geven.· 

U weet: tegenwoordig trekken honderden mensen per caravan ~
naar het buitenland, 

" Om de sport of om terug te verdienen wat de auto te veel .· 

i kost. • 
Nu zou het volgende verhaal aan een Haarlems echtpaar, op :\ 
toer naar Frankrijk 9 zijn overkomen. Op een gegeven dag 1' 

i
" was de dag lang e. n h.et weer nog al loom en IVIevr.ouw Caravan ( 

zei tot haar echtgenoot: Willem, ik voel me een beetje ~-· 
moe; weet je wat, ik ga lekker een tukkie doen achterin. 

" S;top om.een uur of vier, dan ben ik wel uitgemaft en kom 

} 

we>er naast je zitten. U weet, dat tijdens het :rijden een • 
caravan niet "bemand mag zijn. ~ 

• Maar allà. met de Fransen valt altijd wel wat te knoeien 

i 
en wie '3iet je als je horizontaal in het caravan bedje ligt, , 
Mie stapte dus over en Willem zette d.e tocht welgemoed i 
voort, Hij zal zo wat een uur·of twee hebben gereÇlen, 
toen zich· bij hem het Fona.s Bijzondere Noden aandiende, · 

i
• Gelukkig manifesteerde zich op dat moment eell riant bos , 

met vele dikke bm:tGn en hij zette zijn stoel stil om ge- ~ 
hoor te geven aan de stem van de nooddruft; 

~ Op dat moment wordt Moe wakker, ziet Willem in gesprek 

~. 
met d.e natuur en denkt: dat kan ik ook wel eens doen. ~~ 
In haar dessous begeeft ze zich naar een andere boom en 
opent daar de vergade:ring, 

i 
Kijk, nu is dit het- moment, waarop het verhaal niet klopt. ( 

•

. Want elke Mie zou naar haa:r Willem geroepen hebben: oehoe i·· · 
••• , en dan elke denkbare variant op de omschrijving. v. 
de voorgenomen of reeds in gang zijnde bezigheid. 

~. Ze niet, aldus het verhaal, deze Mie (het kan zijn dat ze ~' 
nog een tikje sliep). 
Wat gebeurt? 

i Willem is met zijn boom tot een conclusie gekomen, stijgt 
_ . in zi

1
· ~kn voerbtuig

1
en ·zoeft heen, Mie in een onbeholpen o- ~' 

_ genb i en epaa d niet op het openbare leven gekleed i achterlatend met haar boom, 

~·-:v,... ·-~ ··~ ·~·~·~· ~··20:S>·· "2> ... 
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~:::~=~~:·n:: :w~:e:~::i=~· e::a~ ·d~~:, c;cZ"~ . erdwijnt een heel klein geworden caravan. ~ 
~t~ t' ,Liften, denkt Mie en ze bekijkt zich ten voeten uit. 

f a··a.r Frankrijk zou ~·rankrijk niet. zijn als het haar niet 
elukt response te verwerven op haar opgestoken duim. i 
et is een jeep van de gend.armerie, die zij heeft ver- . 

,lokt, 

~
n enkele woorden - en ik kan me voorstellen, hoe moei-
ijk a.an de onregelmatige werkwworden zijn - heeft ze i· 

iie situatie verklaard: verboden slaapje caravan, nood-:- -
( druft, zoefff! 

~
e gendarmerie begrijpt alles zeer wel en gaat hande- ~' 

· end optreden. 
~ ehuld in een haastig omgeslagen tuniek, mag zij plaats 

~
nemen tussen twee brigadie:I'S ii1 en vliege11s 11lug zet 1ner1 ~~ 
de ca,ravan na" 
'ÎU is een jeep geen Porsche, maar het lukt om in het 

•kielzog te geraken. 

fm
.illem echter heeft op dit moment in zijn zijspiegel tje . • 
ekeken en a.enkt: hé, een poli tiej eep die met grote vaart i 

mij volgt; àchterin ligt Hie een verboc1en tukje te a.oen 

~
•, •••• en gooit kolen op het vuur, 

En je, 11oor 11ij wint terrein" a_e jeep moet het afleg13;en" î' 
Wie is ondertu~sen. i~ alle. staten e1:. toestanden ~eraalst, 

.maar oppert he,; brilJante idee om hlJ het volgencte ben-

~
inestation de politie van het naastbijzij.d.e dorp op 
e bellen, met het gebod '\onsieur Caravan tot staan te i· 
rengen, om redenen die hem later verklaard zullen wor-

;den. · · 
( In dat dórp heft de gend.arme de hand en Willem denkt: • 
-~emel! _ik hang! . _ _ _ ·-· 4 
•GemeliJk s-i;apt hiJ uit en zal zich naar 11111e begeven, als ~ 

~
ij cl.aar de bewuste poli tiejeep ziet aansnorren met - ~ 
iet hij het goed? - zestig kilo gemeenschap van goe- R 

deren" : · & 
"Enfin, om een lang verhaal kort te· maken: met heel veel \ 
~~ijn en heel veel plezier· is het allemaal braaf op zijn 4 
~pootjes terechtgekomen. !fooi verhaal, vindt u niet, - ~ 

izelfs als het gelogen zou zijn. v/d S, .i' 

~·.....,S:V'~' ~·~··;;;.-El.·•~,~·~·~.~ 
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f ~-Jcleirie wer.eld. 

'Wat is de wereld klein. 

. 90 :. 

fViat gaat u mij nou vertellen? 
Een kleine wereld? 
Nooit zeker met vakantie in het buitenland geweest. 

'lllan trek er eens op uit en ontdek eens de vele i.10gelijk-

? heden, en dan zeg je niet meer~ 
Een kleine 11ere ld. 

, Inderdaad er zijn mogelijkheden cenoeg er op uit te trek-

( 

ken. · . .i 
-~o jui.st las ik~·-nog val?- p~achtige vakantiegeb_ieçlen~ ("\ 
fiet dal van de Moezel (Duitsland). \• 

r' Hault Savole (Frankrijk). ~-.. 
Salzl~aminergu_t .~Oost~11r·~~-k:). 
Graur under (Zvn tserland). 

f
' Maa:r ik laat mij door dit alles, niet van rnJn stuk bren- , 
. gen, v1ar1t ik: scl1reef tot nu toe niet van "de" :ntiar van i 

!'een'' kleine wereld, . 
• De wereld kan heel klein ZlJH, enige weken geleden reed ik 

t in de a.uto door een diçhte mist. î' 
S·ainen met mij:n vrouvv -ttil1rde il;:: door de voor:-cui t. 
Zij zou letten op de berm,_ ilc trachtte het mid.clen van de 

(

' weg te ontdekken. 
'ifat is dan de wereld klein. ~' . 
En l-4;i.jn v:rouw hield 1~ie.t OiJ rTI.e te vvaarsChuvlen. · 

t... Even iets meer naar "recl'ltS ~ even later· naar li11lcs. ... 
. l!1et een slakkengangetje kropen we over de wee;. Al.les leek ·i 

een çiverloze zee. Ee11 tegenligger hebben vre niet gezien. 
' I':ijkt ons leven niet op een tocht in de kleine wereld? J. Zoals je in een dichte mist de weg niet kunt overzien. (_ 
~ Zo is het onmogelijk je leven te overzien. i 
, Vandaag komt de dokter je zeggen dat je je snelheid moet 

~ 
matigen, anders komen er botsingen. · . , 
Morgen, je hebt alles nog goed in de hand, geel!l mist, dan t 

, het gas op de plank. Haar ach, dan komen de tegenslag~n . . · 

t 
i.n zaken en ze. breken je. :De vragen moet word_en weggesleept. 

' Je wordt oud, je zicht is beperkt. Je kunt de berm niet · ·. i' 
meer 6nderscheiden.. . : 

~~e.._v:erelcl is wel heel klein gevrnrden. . . · \ 

;s.r -~ ... ~~'~'~'~"~'~'~ 
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Sombere 1nolken, d:eeige11de v1ollcen 9 inaar opeens, - daar t' 
tekent zich af tegen de rege01hemel de boog .met haal 

' zeven kleureno 

~ Het wonder, dat zich al scherper afsteekt tegen het don- i 
k~r van de lucht. · 

.• Het licht breekt door ·in vele kleuren. 
Tegen de donk:erheid het vvonde:r è~es lichts, dat de vrees 
deed. Y1ijl,en. :-i". 
Zo v1as è.e weergesteldheid tocrn ik uij tot schrijven zette. 
Het stormc'e e'~ regende bui ten behoorlijk en felle bliksem;. 
13tralen verlichten onheilspellend,· mijn kamer. 

· ~; Nu weten -,"e allen dat deze stornen een bepaalc1.e ;ietekenis 
f hebben voor de natuur, 
~ Ze moeten de levende planten en bomen zuivereil van hun 

l dode bestailè.clelen. Jlode takken uorde:a Irnggeslagen. ~-
En toch deze à.onkerheid, jaagt ons vrees aan; tot dat vJij··-
het lHOnder zien. 

' 

~ 
Aan dit na.tuur-wonder moest ik clenléen en over veel. &-ro. -. _ -

• 

ter wonder moest ik schrijven. v - .::.-i· ... 
Het is spoedig Kerstfeest en het r:erstevange lie vc:rteld 
ons het c;ccootcte wonder aller tijden, Het Kerste7m1gelie 

~ 
dat een boodséhap insluit. Geluklüc;, geen boodschap van ~·· -·--
een ine11s inaar ee11 boods.chap van God aan de mens~ 1Iet i$ 
een blijde boodschap aan allen die werkelijk Kerstfeest 

i 
willen vieren, J;en boodschap die wi,j allen nodic; hebben. 
God Clie tot ons lcomt in onze ziekte 9 .in ons alleer1-zi,in 7 i· 

_ in ons cirul;:lce leven va.n ell~e c1_a.g 9 ook in de st_?r1n va_n __ _ _ 
~ ons lev8i1" Daaroin is ""hét · ee11 bóodsèhap die het bel11iste-r' ren waard is. Eenvoudig doo:r a_e evangelist Lucas verteld i._ 
frr in de bijbel. Bij het lezen van het Kerstevang·elie horen · 
~ we de )~ngelen zingen van "'Ere zij God,;, Dan is het Kerst-

~ 
feest 1 De kerstllokken luiden het Kerstfeest in en later i· 
bij de ){erstboom ziet u de lichtjes branden, à.ie ons a13,n 
Zijn ·geboortè l1efinneY.eri. Zulie-n vre ë·vén stil zijn en 

• luisteren? De duisternis gaat wijken van d' eeuwe&ange , 
~-nacht, Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende prac:1t. i 
~~·~·~·~·~,;;.~,~·~·-~·~ 
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