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Deel 1.
Sinds de jaren negentig is Vlieland een zeer gewilde plaats 
om te trouwen. Vanuit alle windstreken in ons land komen 
bruidsparen om, met hun voeten in het Vlielandse zand, elkaar 
het jawoord te geven. In de eerste tien jaar van deze eeuw was 
het zelfs zo druk met trouwlustige paren dat de ambtenaar van 
de burgerlijke stand het in zijn eentje niet meer aankon. Er 
werden via een sollicitatie, een aantal mensen aangetrokken. 
Ze werden benoemd en door de rechter beëdigd als buitenge-
woon ambtenaar van de burgerlijke stand. BABS!

De aanloop. 
Een bruidspaar dat op Vlieland wil trouwen komt het eerst in 
contact met het secretariaat van de burgerlijke stand. Bijna 
altijd is het Marja Veerdig die vriendelijk en kundig voor hen de 
papierwinkel in orde maakt. Zij voorziet ze van informatie en 
goede raad. Geeft een antwoord op al hun vragen en ook wijst 
zij het stel een babs toe. Er worden e-mailadressen uitgewisseld 
en de procedure wordt opgestart. Vanuit mijn eigen ervaring 
kan ik vertellen dat er een aantal e-mails over en weer worden 
gestuurd. Aan het bruidspaar vraag ik wat hun wensen zijn. 
Dan maak ik, met de gegevens die zij mij geven, een toespraak 
waarin ik de akte verwerk. Het jawoord en het tekenen van de 
akte door het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar zijn de 
enige, verplichte handelingen, de rest is decorum. Het kan voor 
het bruidspaar heel belangrijk zijn om de trouwceremonie heel 
persoonlijk te houden. Vaak is er dan een familielid, meestal een 
van de vaders, die de ceremonie leidt. De babs doet dan alleen 
het jawoord en de akte. Ook dat is goed, het moet immers gaan 
zoals het bruidspaar het wil.
De babs wordt vrijwel altijd bijgestaan door gemeentebode André 
de Bie, kortweg Bode Bie. Hij ziet er op toe dat de akte correct 
getekend wordt. Omdat wij bij Friesland horen, en het Fries een 
tweede rijkstaal is, is de akte zowel in het Nederlands, als in het 
Fries. Dat vereist altijd wat uitleg en daar weet André wel raad 
mee.

Babsen en locaties
In de drukste jaren van het trouwen op Vlieland waren er soms 
meer dan 100 huwelijken te sluiten. Een babs ‘deed’ soms 2 of 
drie huwelijken per week. Sinds de crisis is het aantal huwelijken 
afgenomen, maar het zijn er altijd nog zo’n 40 tot 50 per jaar. 
Er zijn momenteel 5 Vlielanders actief als babs. Dit zijn Adèle 
Graaff, Trudie Vogel, Dieuke de Vries, Frans Weeda en ik. Ineke 
Weber is vanuit haar functie als gemeente secretaris ook gerech-
tigd om een huwelijk te sluiten, maar doet dit zelden. De groep 
ambtenaren zijn door de jaren heen wisselend van samenstel-
ling.
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Een bruidspaar dat op Vlieland wil trouwen kan kiezen uit een 
aantal prachtige locaties. Al deze locaties zal ik beschrijven in de 
artikelen. De eerste locatie in de reeks over de babsen,  is door 
het tijdschrift ‘Trouwen’ ooit uitgeroepen tot een van de mooiste 
trouwlocaties van de wereld. Het is het drenkelingenhuisje op de 
Vliehors. 
Het is een ex-babs die hier een bijzondere ervaring had. Ik laat 
hem zelf aan het woord.

Het verhaal van John Deen

Een gedenkwaardige huwelijk op de Vliehors

Als ik vertel dat Vlieland een klein eiland is, omsloten door de 
Noordzee en de Waddenzee met slechts  1150 inwoners, hoor ik 
u denken: “hè, hè, dat is een open deur”. Maar beseft u wel dat 
deze kleine gemeente, wèl moet voldoen aan alle voorzieningen 
en functies welke van een moderne samenleving mag worden 
verwacht?  Om daarin te voorzien heeft vrijwel elke Vlielander 
“meerdere petten op”. De schipper van Rijkswaterstaat is ook 
dorpsomroeper, de fietsenboer beschrijft de historie van Vlieland 
en presenteert de Zomeravondshows, de ambulancechauffeur 
is de vaste kracht bij de carnavalsvereniging, de leraar bestuurt 
de Fanfare  en je moet niet gek staan te kijken als je op zaterdag 
de dominee achter de vuilniswagen ziet lopen om oud papier en 

ijzer op te halen voor de Drumband. Zo verenigde de huisdokter 
ook verliefde partners “in den echt” en, als er maar één medicus 
op het eiland praktiseert, levert dat nogal eens dramatische en 
hilarische situaties op. Luister maar…..
Heel lieve, geëngageerde mensen waren het, in de volle over-
tuiging de rest van hun leven met elkaar te willen delen “in 
voor- en tegenspoed”, zo bleek uit de voorgesprekken. Voor beide 
de tweede keer, een heel stuk geschiedenis brachten ze mee, met 
kinderen en kleinkinderen. De Vliehors Expres werd besproken 
want de heugelijke verbintenis zou plaatsvinden op de Vliehors 
in het Reddingshuisje. In jacquet, ja, met alles er op en er aan. Of 
zij Vlieland en de Sahara van Vlieland al een beetje kenden? Nee, 
dat niet, zij waren er nog nooit geweest, maar het leek hen zo 
bijzonder. Nou, dat kan niemand ontkennen, nietwaar. 
Prachtig weer was het die zaterdagochtend, een blauwe lucht, 
een lekker temperatuurtje, maar wel een stevig briesje. De amb-
tenaar van de burgerlijke stand was wat aan de late kant, zijn 
spreekuur was uitgelopen, maar dat was Maarten, de chauffeur 
van de Vliehors Expres wel gewend. Hij zag de ambtenaar aan ko-
men rennen en keek hem verwachtingsvol aan, zijn grijns sprak 
boekdelen: inderdaad, een exclusief gezelschap, uitsluitend 
zwarte pakken, vol ornaat, een prachtige bruid, alle dames op 
elegante hoge hakken, wiebelend in het rulle zand. De stemming 
zat er goed in, Wouter joeg de klanken van zijn Reebruine Ogen 
met verve uit zijn accordeon en zelfs de ambtenaar die deze 
tocht naar de Vliehors al menigmaal had meebeleefd, genoot 
opnieuw van de schitteringen op de waterlijn en de bedrijvige 
activiteit van de drieteenstrandlopertjes.
Rondweg idyllisch was ook het tafereeltje binnen de omheining 
van wrakhout voor het Reddingshuisje, dat daar hoog en droog 
troonde boven het strandoppervlak, wachtende op het bruids-
paar en getuigen voor het officiële jawoord. De bruid keek toch 
wel wat onzeker omhoog, maar het gezelschap liet zich niet 
kennen en beklom stoer de steile trap naar de deur die toegang 
verleent tot het “heilige der heiligen”. De ambtenaar adviseerde 
nog de hoge hakken op het strand te laten staan, maar dat zou 
afbreuk doen aan het design van de bruidsjapon. U voelt het al 
aankomen beste lezers: vol afgrijzen zagen de omstanders, hoe 
halverwege de steile trap de ranke enkels onvoldoende grip kre-
gen op de trapsporten en de hoge hakjes met een sierlijke zwaai 
het luchtruim kozen. Het werd echter nog dramatischer: de 
bruid verloor haar evenwicht en belandde achterover in het losse 
zand. Kreten van schrik. De ambtenaar zette zijn dokters-pet op 
en onderzocht de bruid op calamiteiten voor zover dat mogelijk 
was onder die weelderige bruidskleding op dat stuivende zand. 
Gelukkig leek het mee te vallen, nergens werd pijn gevoeld en 
alles leek intact. De dokter trok zijn ambtsgelaat weer in een 
plooi en hoewel hij voorstelde het “jawoord” verder op de begane 
grond te laten voltooien, kon daar in de ogen van het bruidspaar 
geen sprake van zijn. Met wat kunst- en vliegwerk werd de hele 
officiële trouwplechtigheid in goede banen geleid in die kleine 
charmante ruimte van het witte huisje op palen.
Het moet zo’n drie uur in de bruidsnacht geweest zijn toen de 
receptioniste van het Strandhotel Seeduyn de dokter uit z’n bed 
belde met het verzoek naar de bruidssuite te komen. Daar lag 
een pas getrouwde vrouw te huilen van de pijn in de rug. De 
dokter vond nu wel sterk geconcentreerde pijn. De bruid, nu 
patiënt, werd per helikopter op het dak van het ziekenhuis in 
Leeuwarden afgeleverd, waar inderdaad  wervelletsel bevestigd 
werd…..
Twee maanden later hebben bruids- en dokterspaar, onder het 
genot van een drankje, gezond en wel op Vlieland hartelijk 
nagepraat! 

Vlieland, 7 november 2013
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