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  De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân, emailadres: stichtinghwg@gmail.com, 
stelt zich tot doel de geschiedenis van Gaasterland te bestuderen en de kennis daarover 
te verspreiden en te bevorderen. Onder Gaasterland wordt verstaan de geografische 
streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.
Veel informatie kunt u vinden op ons internetadres: www. historiegaasterland.nl

  Donateurs van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân ontvangen het tijdschrift gratis.
U wordt donateur door minimaal € 10,- per jaar over te maken op rekeningnummer 
1540.26.395 t.n.v. de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân te Balk. Vergeet 
niet daarbij uw adresgegevens te vermelden!
 Wilt u ook iets in dit tijdschrift publiceren over de geschiedenis van Gaasterland? 
Neem dan contact op met de redactie. 

Secretariaat Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân:
Sietske Dijkstra, Meerweg 8, 8561AT Balk, tel.0514-602299, email: sclinzel@

hotmail.com

  Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft een verjaarskalender 
uitgegeven. Deze eeuwigdurende kalender bevat fraaie oude afbeel-
dingen van alle Gaasterlandse dorpen en van Sleat. De ansichten zijn 
afkomstig uit de verzameling van Herman Mous.

  Iedereen die donateur is of wordt van het Histoarysk Wurkferbân 
Gaasterlân (minimaal € 10,-) krijgt de kalender gratis. Hij is ook los 

te koop voor € 8,00 bij Boekhandel De Jong in Balk en bij Informatiecentrum Mar en 
Klif in Oudemirdum.

Foto voorpagina: De eerste Belgen trekken door Gaasterland langs de weg tussen Wyckel en 
Sondel, augustus 1914.

Ten afscheid

  Gedurende de afgelopen vijf jaar heb ik als voorzitter getracht sturing en inhoud te geven aan het 
Historysk Wurkferbân Gaasterlân. Mijn eerste contact met deze werkgroep, toen nog gelieerd 
aan het Bezoekerscentrum Mar en Klif, dateert van 26 maart 2006. Het HWG, opgericht op 1 
maart 2006, mede op initiatief van de toenmalige burgemeester mevrouw Th.C.M. de Roos-van 
Rooden, stelde zich tot doel interessante gegevens over de geschiedenis van Gaasterland te 
verzamelen, te bewaren en te bestuderen en zo op te slaan dat een ieder er kennis van zou kunnen 
nemen. Het organiseren van werkgroepen met een eigen onderzoeksgebied, het uitgeven van 
het tijdschrift ‘fan Klif en Gaast, Ald nijs út Gaasterlân’ en het organiseren van lezingen voor 
donateurs en belangstellenden werd goed aangepakt. Zo kreeg het HWG al snel meer structuur 
met een eigen bestuur en financieel beleid, maar bleef nog wel deel uit maken van Mar en Klif.
 Op 5 februari 2007 werd afscheid genomen van de voorzitter van het HWG Henk Dijkstra, die 
tot directeur was benoemd van het Fries Landbouw Museum te Eernewoude.Ik werd uitgenodigd 
voorzitter te worden en samen met de andere vrijwilligers van het eerste uur, Sietske Dijkstra, Jan 
de Vries en Albert Draaier, het HWG verder vorm te geven.
  De betrekkelijk snelle groei van het HWG maakte, dat deze al na korte tijd niet meer in de 
structuur van het Bezoekerscentrum Mar en Klif paste. De doelstellingen liepen te ver uiteen, 
de tot dan toe gebruikte werkruimte bij Mar en klif werd te klein en de belangstelling voor de 
lezingen oversteeg de capaciteit van het zaaltje van het bezoekerscentrum.
  Als oplossing voor verdere ontplooiing werd op 13 januari 2010 besloten de werkgroep te ver-
anderen in een zelfstandige stichting, de Stichting Historysk Wurkferbân Gaasterlân.
Een nieuwe werkruimte werd gevonden bij Radio Gaasterlân in ‘t Haske in Balk. Dankzij de  goede 
contacten met de gemeente kon vanaf 18 januari 2010 worden vergaderd in het oude raadhuis. De 
eveneens goede contacten met de Openbare Bibliotheek maakten het mogelijk daar de lezingen te 
organiseren.
  Veel activiteiten zijn ontwikkeld. Het bewerken, digitaliseren, opslaan en publiceren van steeds 
meer te voorschijn komende historische informatie houdt een vijftal vrijwilligers regelmatig bezig. 
Mooie tentoonstellingen werden ingericht, onder andere over de bevrijding van Gaasterland in 
1945, het geslacht Van Swinderen en kleinere tentoonstellingen en presentaties aansluitend op 
voorstellen van het Historisch Informatie Punt (HIP). Een website werd gemaakt, waarop door de 
noeste arbeid van het HWG steeds meer te zien is van de boeiende geschiedenis van Gaasterland.
  Het tijdschrift ‘fan Klif en Gaast’, dat door de jaren heen een professionele vorm heeft gekregen, 
getuigt van de vele werkzaamheden van het HWG, die steeds weer doen uitzien naar het volgende 
nummer.
  De gemeentelijke herindeling hangt als een donkere dreigende wolk boven het HWG, nota bene 
opgericht op initiatief van de toenmalige burgemeester en tot nu toe gewaardeerd en ondersteund 
door de gemeente Gaasterlân-Sleat. Het is de vraag of de jaarlijkse subsidie blijft bestaan. Erger 
nog is het dat werkruimte, archief-, vergader- en tentoonstellingsruimte in het gedrang lijken te 
komen.
  Zo ligt er een inspirerende taak voor de nieuwe voorzitter Johan Rietberg, goed thuis in 
de gemeente Gaasterlân-Sleat, om met medebestuurders Sietske Dijkstra en Yde Jan van de 
Lageweg deze aantasting van de randvoorwaarden voor een goed voortzetten van de zinvolle 
activiteiten van het HWG te lijf te gaan.
  Ik wens hun en alle vrijwillige medewerkers veel succes en bedank hen allen voor de plezierige 
samenwerking en hoop nog regelmatig van hun werk voor het HWG te genieten.
                                                                                                                          
       Gerke Walinga
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Even voorstellen

   Mijn naam is Johan Rietberg en ik zal vanaf deze uitgave van fan Klif en Gaast in het vervolg 
een korte inleiding voor u schrijven. 
  Tot 1 januari 2013 was ik ruim 30 jaar beleidsmatig werkzaam op het terrein van Welzijn en 
Cultuur  bij de gemeente Gaasterlân-Sleat. Geheel onverwacht nam de voorzitter van het HWG 
in het voorjaar contact met me op om te vragen of ik in overweging zou willen nemen zijn 
functie in de loop van dit jaar over te nemen. Ik heb bedenktijd gevraagd en hem voorgesteld 
dat ik eerst enkele vergaderingen zou willen bijwonen. 
 Enthousiasme, deskundigheid, passie en doorzettingsvermogen, die ik bij bestuur en medewerkers 
heb waargenomen, zijn voor mij de voornaamste reden geweest om de functie van Gerke Walinga 
over te nemen. Tevens heb ik er vertrouwen in, dat dit zeker met steun van allen die bij de stichting 
betrokken zijn, zal lukken.
  Onlangs nog bezocht ik in Harich een lezing van Jimmy Groen over de prehistorie van Gaasterland, 
die door de werkgroep Archeologie werd georganiseerd. Een twintigtal belangstellenden maakte 
kennis met aspecten van de archeologie in het algemeen en de prehistorie van Gaasterland in 
het bijzonder. Het was een geweldige avond waarbij velen zeker  waardevolle kennis zullen hebben 
opgedaan. 
  Achter ons ligt ook de traditonele ‘november-lezing’ van dit jaar. Dit keer werd de lezing in 
een beeldend jasje gestoken. In het kader van het naderende afscheid van onze gemeente zijn 
door Auke Hylkema een aantal films uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw op een eigentijdse 
wijze vertoond. Uiteraard  was er tijd ingeruimd om op een passende wijze afscheid te nemen 
van voorzitter Gerke Walinga. Ook hier bedanken we hem voor zijn geweldige inzet voor het 
Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân.
  Verder treffen we in deze uitgave van fan Klif en Gaast weer een aantal interessante artikelen 
aan. Ruim wordt er aandacht geschonken aan het ‘Interneringsdepôt Gaasterlân’ dat als gevolg 
van de Duitse bezetting van België vanaf 1914 in Gaasterland werd ingericht. Eind augustus 
1914 kwamen de eerste gevluchte Belgische soldaten van de in totaal 3000 militairen Gaasterland 
binnen. Ook werd er een honderdtal Engelse soldaten opgevangen.
  Tenslotte treft u een voortgangsverslag aan van de werkzaamheden van de werkgroep die het 
ontstaan en sluiting van het Ambonezenkamp De Wyldemerk onderzoekt. In 2014 is het 60 jaar 
geleden dat het kamp gevestigd werd. De blibliotheek in Balk heeft positief op het initiatief van 
de werkgroep gereageerd en zal meewerken aan de realisering van een expositie.

       Johan Rietberg
   

Het Interneringsdepot van de Belgen in Gaasterland

Inleiding
   Als op 28 juli 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, hoopt de jonge staat België 
neutraal te blijven. Het Duitse leger bezet Luxemburg en eist, onder het voorwendsel 
dat er een Franse aanval op Duits grondgebied op handen is, doortocht over Belgisch 
grondgebied. Als de Belgische regering op 3 augustus dit dwingende ‘verzoek’ afwijst, 
is een oorlog onvermijdelijk.
  Op 4 augustus 1914 wordt België onder de voet gelopen door het veel sterkere Duitsland. 
Overal langs de grens is tijdens die eerste oorlogsdagen hetzelfde patroon te zien. Uit angst 
voor Duitse wandaden gaan er in twee weken zesduizend vluchtelingen de grens over. 
Niet onterecht, want de Duitse opmars verloopt zogezegd niet echt zachtzinnig. Woningen, 
kerken, hele stadswijken worden geplunderd. Burgers, die weerstand bieden, worden niet 
zelden geëxecuteerd. In de eerste oorlogsweken zijn er vijfduizend Belgische burgerdoden 
te betreuren.
   Binnen een paar weken zijn Luik, Leuven en Brussel ten prooi gevallen aan Duitse 
troepen en komt Antwerpen in het zicht van de Duitsers. Op 7 oktober 1914 begint de 
beschieting van Antwerpen. Drie dagen lang geselt de Duitse artillerie de stad. De forten, 
die de stad moeten verdedigen, zijn niet bestand tegen dit geweld en verpulveren als 
ze geraakt worden. Op 10 oktober geeft de stad Antwerpen zich over. 
 Naarmate de Duitse troepen meer Belgisch grondgebied veroveren, neemt de stroom 
vluchtelingen die de grens overkomt ook toe. De Belgische exodus bereikt haar hoogtepunt 
in de dagen na het bombardement van Antwerpen als een miljoen Belgen asiel in Nederland 
vragen. Volgens de Nederlandse vreemdelingenwet van 1849 worden alle buitenlanders 
toegelaten die een visum, een paspoort en geld hebben, maar in de praktijk wordt deze wet 
niet zo strikt nageleefd en beslist de plaatselijke politiechef na een vluchtig onderzoek over 
toelating van de vluchteling. Over het algemeen zijn Nederlanders zeer begaan met het 
lot van de Belgen en minister-president Cort van der Linden laat weten dat onbemiddelde 
vluchtelingen op ‘rijkskosten worden gevoed’. Het grootste deel van de vluchtelingen vindt 
onderdak bij particulieren maar ook in permanente vluchtoorden worden vele tienduizenden 
Belgen gedurende vier lange oorlogsjaren opgevangen.
   Eind augustus 1914 komen de eerste gevluchte Belgische soldaten via Stavoren en 
Heerenveen Gaasterland binnen. De Zuidwesthoek van Friesland was gemakkelijk af 
te sluiten van de rest van Nederland. Bij Stavoren, Warns, Galamadammen, Woudsend, 
Sloten en Tacozijl worden wachtposten ingericht met Nederlandse militairen. Dit om te 
voorkomen dat de Belgische soldaten weer mee gaan vechten tegen de Duitse bezetter 
van hun land en dat daardoor de Nederlandse neutraliteit in gevaar zou komen. 
   Het betreft hier zeker 3000 militairen, waarvan velen later met hun gezinnen worden 
herenigd in Gaasterland. Zij verblijven gedurende de vier oorlogsjaren in verschillende 
kampen te Rijs en Oudemirdum en bij particulieren o.a in Bakhuizen en Sondel. Ook 
een honderdtal Engelse soldaten hebben hier tijdelijk onderdak gevonden. Hun schepen 
waren voor de kust van Nederland door de Duitsers tot zinken gebracht.
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Momenteel is  de  werkgroep ‘Interneringsdepot Gaasterlân’ bezig  met het verzamelen 
van informatie. In de loop van volgend jaar zal de werkgroep een tentoonstelling over 
dit onderwerp inrichten. Daarnaast is het de bedoeling, mits we voldoende sponsoren 
kunnen vinden, een boekje uit te geven.  
Mocht u nog informatie, verhalen, foto’s etc. over deze bijzonder periode hebben, dan 
houden we ons van harte aanbevolen. Email: info@interneringsdepotgaasterland.nl
  Om een indruk te krijgen van het leven van de soldaten in Gaasterland in het najaar 
van 1914 hebben we een verslag letterlijk overgenomen uit een toen verschenen krant, 
aangevuld met foto’s uit ons archief.

Het onderstaande artikel verscheen in de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad 
van 4 oktober 1914 en werd ook gepubliceerd in De Sumatra Post van 16 november 
1914, gedrukt in Medan voor Nederlands-Indië.
 
De Belgen in Gaasterland.

  Dit opschrift liet, honderd jaar geleden, een jonkheer Van Swinderen plaatsen op een 
koepel achter zijn kasteel, het slot Rijs in Gaasterland. En in dien koepel placht hij, met 
het uitzicht op de mooie vredige omgeving te peinzen over de verschrikkingen van den 

oorlog, die hij door eigen aanschouwing als officier kende uit de dagen van Napoleon.
  En nu een eeuw later? Tot in het verafgelegen Gaasterland is het krijgsgerucht van onzen 
tijd doorgedrongen. Militairen lezen het opschrift op dien koepel al zijn het dan militairen, 
die geen deel nemen aan den strijd of er heel zeker geen deel meer aan zullen nemen.
Dichtbij den koepel staat links van het kasteel een vriendelijk villa die tijdelijk een al 
heel ongewoon gezelschap huisvest. Daar in die villa “Rijsterbosch” gelegen aan den 
mooien lommerrijken weg van Rijs naar Oudemirdum heeft de commandant van het 
interneeringsdepôt voor Belgische militairen kolonel jhr. E.A. Teding van Berkhout 
zich tijdelijk gevestigd. 
  In het nabijzijnde slot hebben de bewoonsters, de freules van Swinderen, hem een 

der ouderwetsche kamers van het kasteel ingeruimd, welke tot bureau is ingericht. 
Daar zetelt de chef van de administratie van het depôt kolonel C.A. Heshusius. 
  Om echter op de bewoners van “Rijsterbosch”  terug te komen. Behalve de beide 
kolonels en de commandant van de huzaren die het depôt bewaken, de 1ste luitenant 

jhr. P.J. Boogaert, vertoeven hier de beide Belgische officieren, die aanvankelijk naar 
Alkmaar werden gezonden ter interneering, de luitenant der Belgische lanciers chevallier 
A. de Selliers de Moranville en luitenant Botman van de carabiniers-cyclistes, militaire 

wielrijders. Ze wonen er heel genoeglijk bij elkaar voor gemeenschappelijke rekening. 
De geïnterneerde Belgische officieren krijgen namelijk het tractement overeenkomende 
met hun rang, welk later met de Belgische regeering verrekend wordt. De Belgische 
geïnterneerde onderofficieren krijgen 25 cent per dag, de minderen 10 cent per dag soldij. 

PAX
MDCCCXIV

Vrede, groot geschenk van God
Blijft bestendig Neêrlands lot
Laat het dankbaar op u zien

Altijd twist en wraakzucht vlién.

De Vredestempel in Rijs

Villa ‘Rijsterbosch’ in Rijs

Huize Rijs rond 1910
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De geïnterneerde officieren moeten zich elken dag bij kolonel Teding van Berkhout op 
het appel melden. Dat klinkt wel heel streng, maar zoo erg is het toch niet want dit appel 
geschiedt of aan het gemeenschappelijk ontbijt of aan de koffietafel of wel als men elkaar 
na gezelligen kout wel te rusten wenscht op “Rijsterbosch”.

     De reis naar Gaasterland is nu niet een van de 
gemakkelijkste. Wie, naar het voorbeeld van de 
Engelschen van de gezonken kruisers, de reis 
het best denkt te maken via Heerenveen, komt 
bedrogen uit. Want de tram van Heerenveen naar 
Lemmer doet Balk niet aan. Balk, de plaats waar 
het interneeringsdepôt officieel gevestigd is, maar 
waar vandaan het toch weer een vijftien kilometers 
is verwijderd. En om in Balk te komen, moet  men 
bijvoorbeeld in het tramstation Huis ter Heide  
den omnibus die tweemaal per dag rijdt, of een 
rijtuig nemen. Heeft men echter Heerenveen als 
“operatiebasis” gekozen dan is het nog het beste 
om vandaar met de tram naar Lemmer te gaan en 
van deze Zuiderzeehaven per rijtuig of rijwiel naar 
het interneeringsdepôt te rijden waarmede echter 
toch ook weer een paar uur gemoeid zijn. Nog de 
kortste verbinding is van Stavoren uit. Kort in dien 
zin dat men toch weer bijna anderhalf uur kwijt is 
om er heen te rijden.

  Inderdaad, als afgelegen plaats is Gaasterland voor 
interneeringsdepôt uitnemend geschikt. Maar ook minder prozaïsche overwegingen 
kunnen gelden. Want in dit heuvelachtige zandterrein met zijn eiken en dennen, dat 
zoo vreemd plotseling opduikt uit het polderland, is de lucht gezond en men heeft er 
uitstekend bronwater, twee voorname zaken.
  Voor we ons aan de koffietafel zetten, de beide kolonels en de huzarenofficier met de 
Belgische luitenants (in burger) en de “Handelsblad”-man, wilde luitenant Botman toch 
even zijn gebied toonen. Het bleek de serre te zijn. “C’est la Belgique ici”, scherste de 
Belg. De oolijke huzarenluitenant had op de deur der serre een papiertje opgehangen met 
het opschrift: “Bureau de l’etat-major de Belgique”.
  In “België” dan prijken de portretten van Koning Albert en generaal Joffre. Aan 
weerszijden daarvan hangen groote wandkaarten waarop de Belgische officieren met 
vlaggetjes den stand der troepen hebben aangegeven. En ver van het krijgsbedrijf 
volgen zij in deze vreedzame villa de wisselende oorlogskansen… Een groote kaart 
van het Oostelijk oorlogstooneel ontbreekt. Daarom behelpt men zich met een paar 
veel te kleine kaartjes uit een illustratie. Aan tafel is het de huzaren-luitenant, die met 
de zorgzaamheid van een huisvrouw de koffie ronddient. Maar daarmede zijn zijne 
beslommeringen lang niet alle opgenoemd. Want op hem rust de zware taak te zorgen 

voor het dagelijksch menu. Met trots toont hij zijn prestaties op dit gebied en het gerucht 
wil dat een nieuw soort soep staat gecreëerd te worden, de “interneeringssoep”….
  Slechts terloops zij hier melding gemaakt van de beroemdheid die luitenant De Selliers 
zich hier reeds verworven heeft op het gebied van … het snijden van kaas. Men roemt hem 
deswege luide terwijl de luitenant zelf, bescheiden schier wetenschappelijk voortgaat met 
zijn specialiteit.
  “Nu moet u eerst eens zien waar van den winter de Belgen onderdak komen.” Aldus 

kolonel Teding van Berkhout, na de koffie. In de tenten zou het te koud worden en daarom 
heb ik tot 1 April van het volgende jaar een nieuwe boerderij gehuurd die binnenkort zou 
betrokken worden. Die zijn we nu aan het inrichten.
  We stonden voor een groote nieuwe boerderij aan den weg naar Oudemirdum. Er 
heerschte een en al bedrijvigheid. Hollandsche huzaren werkten er broederlijk samen 
met Belgische geïnterneerde lanciers, kenbaar aan hun politiemuts en blauw-grijze 
broek. Een paar lanciers hadden een diepen kuil gegraven en het zand daaruit werd 

gebruikt om er den vloer van de hooischuur mede te bedekken. Een eind verder waren 
Belgische geïnterneerden dapper aan het werk bij een hooiberg. Elders was men bezig 
met het bouwen van een wachtlokaal voor de huzaren; achter de boerderij was reeds de 

Commandant Kolonel jhr E.A.
Teding van Berkhout 

Gaarkeuken in Elfbergen

De boerderij van Monkelbaan in 
Oudemirdum aan de Schotanus-
wei, waar de Belgische militairen 
werden geïnterneerd.
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keuken uit het kamp overgebracht. Daar, achter de boerderij, bleek een even vernuftig 
gebruik te zijn gemaakt van de schildwachts-huisjes, die in het kamp werden gebruikt, 
maar nu niet meer noodig zijn.
  En intusschen toonde de kolonel het inwendige der boerderij, zooals het worden 
zou. Kamers voor de onderofficieren, voor wie ook de bedsteden in gebruik worden 
genomen; dan een kamer voor de minder ernstige zieken. De meer ernstige zieken 
gaan naar het St. Anthonies-gasthuis in Sneek. Dr. Hattink uit Wyckel zorgt voor de 
zieken; zijn assistent is een der geïnterneerden, een Belgisch student in de medicijnen.
In de hooischuur is de ruime zolder voor slaapplaats der geïnterneerden ingericht; 
daar worden op den zolder ijzeren kribben geplaatst of bossen stroo neergelegd. Het 
midden wordt vrijgehouden voor ontspanningslokaal.
 “En daar zou ik nu zoo graag wat gymnastiektoestellen in hebben”, zei de kolonel. 
“Die Belgen zijn dol op gymnastiek. Boeken en kranten krijg ik genoeg, teveel zelfs, 
maar gymnastiektoestellen! En dan – weet u waar ze ook veel plezier in zouden hebben? 
In een grammophoon! Dat zou een genot zijn.”
Luitenant Boogaert kwam het verzoek aanvullen: hij zou het ontspanningslokaal zoo 
graag wat opvroolijken met kleurige reclameplaten, waarbij echter natuurlijk zooveel 
mogelijk de neutraliteit zou worden in acht genomen!
Zoo kwam het gesprek vanzelf op het moeilijke vraagstuk van het bezighouden der 
geïnterneerden, bij elkaar ongeveer tachtig man.
  “Van den zomer”, vertelde de kolonel, “gingen we nog al eens met hen naar de Zuiderzee 
of naar het Sloter meer, om te baden. En we laten ze ook zoo nu en dan marschen 
maken. Dan heeft een dame hier uit de omgeving, mevrouw Posthumus Meijjes, 
blaasinstrumenten ter beschikking gesteld. Eén repetitie hebben we al gehad onder leiding 
van een muziekdirecteur uit Sneek. En Zondag is er een voetbalwedstrijd tegen een club 
uit Bolsward; voor het publiek is die wedstrijd niet toegankelijk. Afleiding is er dus 
wel. Maar nu heb ik een mooi werk voor de Belgen. Achter deze boerderij ligt een stuk 
Bosch, dat ontgonnen moet worden en tot weiland gemaakt. Daarover ben ik nu aan het 
onderhandelen met den eigenaar.” ( Het Bosch herbergt later het vrouwenkamp Boskant. 
J.G.)
  We verlieten de boerderij, die met prikkeldraad omgeven is om ontvluchten te 
voorkomen. En onze wandeling ging naar het nu bijna geheel verlaten kamp. Een 
groot weiland midden in de boschjes, ten noorden van den weg Rijs-Oudemirdum 
gelegen. (kamp Elfbergen? J.G.)  Ook dit kamp is door prikkeldraad omgeven.
“Toch zoo”, verhaalde de kolonel, “zijn er paar van die Belgen onder het prikkeldraad 
doorgekropen. Ze zijn naar een Bosch gegaan waar aalscholvers-nesten zitten en haalden 
er jonge aalscholvers uit. Ik vroeg wat ze er mee doen moesten. Ze wilden ze koken. 
Maar ik heb hen beduid, dat aalscholvers niet eetbaar waren en ik heb hun de vogels 
laten begraven.”
  Nog maar een paar tenten stonden in het kamp, waarvan de ingang door huzaren 
bewaakt werd. En voor dien ingang meisjes uit de buurt, die het den Belgen niet aan 
belangstelling laten ontbreken.Hier, in dit kamp zijn de Engelsche zeelieden tijdelijk 

ondergebracht geweest.
 “Dat was ineens een heel drukte”, ging de kolonel aan het vertellen.  “We kregen een 
telegram dat er denzelfden avond tusschen twee en driehonderd Engelschen zouden komen.
 Ik heb toen dadelijk de tenten laten ontruimen voor de Engelschen en de Belgen tijdelijk 
ondergebracht in een paar boerderijen. De Engelsche officieren en adelborsten kregen 
de pronkkamers van de boerderijen tot hun beschikking; ze aten in het logement, hier 
in de buurt.” (misschien hotel Jans? J.G.) 
“Zaterdagsmorgens om half negen zijn ze weer afgemarcheerd. De gewonden gingen 

per rijtuig. Onderweg naar het tramstation St. Nicolaasga hebben we hen halt laten 
houden om op krachten te komen; ze zijn daar van melk voorzien, bij elkaar 100 
liter. En te St. Nicolaasga hebben ze, in afwachting van de tram naar Heerenveen op 
een weiland gekampeerd; ze hebben daar weder melk gekregen ditmaal 300 liter. En 
daar zijn ze ook van brood en koek voorzien. Mijn adjudant, luitenant Boogaert is tot 
Vlissingen meegegaan om hun uitgeleide te doen.”
  Een troepje geïnterneerden kwam ons tegemoet; ze waren op weg naar de boerderij om 
de behulpzame hand te bieden. De meesten waren in burgerkleeding; slechts enkelen 
droegen hun militaire uniformen geheel of gedeeltelijk: zoo zag men er de groene 
kepi met gelen rand en posthoorn tusschen van de wielrijders of de uniform van een 
gendarme. Want verschillende wapens zijn vertegenwoordigd onder de geïnterneerden: 
behalve de genoemde ook rijdende en vestingartillerie en infanterie. Een betrekkelijk 
oude man is er tusschen in burger. “Zeker van een oude lichting?” informeert de kolonel. 
“Oui, mon colonel”, antwoordt de man en brengt het militair saluut.
   Een eind verder – zeer ongewoon verschijnsel op een Frieschen zandweg – komt een 
ruiter in Belgisch uniform ons tegemoet. Het is een lancier, de oppasser van luitenant 
De Selliers. Deze laatste heeft evenals luitenant Botman de beschikking gekregen over 
zijn paarden, die op het slot Rijs gestald zijn. In uniform maken de beide officieren 

Engelse zeelieden en Gaasterlanders bij Kippenburg
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dan rijtoeren of wel ze brengen, met vergunning van den kolonel, een bezoek aan 
steden in den omtrek zooals Sneek. De kolonel geeft den lancier eenige instructies 
omtrent de paarden. “ Bien, mon colonel!” En de ruiter rijdt verder.
 Bij een boerderij zijn soldaten aan het koken in grootte potten. Belangstellend informeert 
de kolonel naar het menu en de “Handelsblad”-man moet zich van het deugdelijke van den 
kost overtuigen. Bij een andere boerderij staat een aardappelkoopman met zijn kar. Met 
kennersblik monstert de kolonel diens waar, houdt als een echte aardappeldeskundige 
een sneetje van een aardappel tegen het licht. Hier in deze boerderij is in den Franschen 
tijd een hospitaal geweest. Ze heet nog in den Frieschen volksmond het Spitaal.
  Zoo heeft in het stille, verre Gaasterland de oorlog ook zijn drukte gebracht. Des Zondags, 

toen het kamp er nog was, stroomde het van belangstellenden, die op dien dag werden 
toegelaten. En de kolonel die een menschenkenner is, liet de moeders dan proeven van den 
soldatenkost, om ze te toonen hoe goed haar “jongens” het hadden. Des Zondags trekken 
de Belgische lanciers die te Balk of Bakhuizen naar de kerk gaan hun groot-tenue aan; dan 
dragen ze de helmen met de vierkanten er boven op.
  De harmonie wordt niet gestoord. Dat was voor een deel te danken aan het gemoedelijk 
optreden van kolonel Teding van Berkhout, maar voor een ander deel aan de medewerking 
van velen: van burgemeester Gaaikema, van wethouder De Vries (uit Gaasterland) die 
het “Spitaal” bewoont, van den directeur der maatschappij “Gaasterland”, den heer Van 
Riek, aan welke maatschappij de gronden toebehooren waarop het kamp is verrezen. 
        C.J.S.

  Johan Groenewoud en Renneke Piersma - werkgroep Interneringsdepot Gaasterland

Kamp Wyldemerk 

  Tussen 1954 en 1969 was op het terrein van de Wyldemerk aan de weg Balk–Koudum 
een kamp gevestigd, waar enkele honderden Molukkers verbleven. 
Deze ex-militairen, die gediend hadden in het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL), waren na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland getransporteerd 
omdat ze niet in Indonesië konden of wilden blijven. Ze maakten deel uit van een groep van 
in totaal 12.500 Molukkers, die tussen maart en juli 1951 naar Nederland kwamen en hier 
tijdelijk zouden blijven.
  Er was zo kort na de oorlog in Nederland grote woningnood. En omdat het niet de bedoeling 
was om de Molukkers te laten integreren, werden allerlei complexen zoals kazernes, kloosters, 
gevangenissen en zelfs oude concentratiekampen (Vught en Westerbork) geschikt gemaakt 
voor bewoning. 
       Na in Amersfoort te zijn opgevangen, kregen de 

nieuwkomers een woonbestemming toegewezen. 
Mensen werden willekeurig verspreid over het 
land, waardoor families soms ver uit elkaar 
kwamen te wonen. Er werd geen rekening gehouden 
met verschillen in godsdienst en herkomst, zodat 
Islamieten en Christenen, Noord- of Zuid-Molukkers 
en Ambonezen door elkaar werden gehuisvest. Het 
overgrote deel van de Molukkers was Christen. 
Maar een klein deel, ongeveer tachtig gezinnen en 
een aantal vrijgezellen, was Islamitisch en raakte 
verspreid over een twintigtal kampementen. 

 Na verloop van tijd gaf dat spanningen. Onder 
meer de etensbereiding in centrale keukens gaf 
problemen, omdat er bijvoorbeeld vlees werd 

gebruikt dat niet op een rituele manier was geslacht. Ook het gebrek aan een eigen gebedsruimte 
en het ontbreken van eigen voorgangers werd als onplezierig ervaren.
  De zorg voor de Molukkers kwam na verloop van tijd in handen van het Commissariaat 
Ambonezenzorg (C.A.Z.). Deze dienst zou tot 1970 de Molukkers begeleiden.
In juli 1952 stelde de nieuw gekozen leider van de Islamitische Molukkers, Achmed Tan, 
voor om een verzoek in te dienen voor een eigen woonoord. 
 Op 8 december 1954 werd Gaasterland aangewezen als woonoord voor deze groep. 
Iedereen, die er wilde gaan wonen, kon een verzoekschrift indienen bij het Commissariaat 
Ambonezenzorg. Gebouwen waren al op de locatie aanwezig, want er was in 1942 een 
barakkenkamp gebouwd voor de Nederlandse Arbeidsdienst. De barakken, die bestonden 
uit grote ruimten, werden verbouwd tot kleinere wooneenheden, die vervolgens werden 
gestoffeerd. Er kwam waterleiding, riolering en elektriciteit. 
 Op 21 december 1954 kwamen de eerste bewoners: drieëntwintig gezinnen en een paar 
vrijgezellen. Een jaar later was het bewonersaantal al uitgebreid tot 315 personen. Zo’n 
negentig procent van de Islamitische Molukkers zou uiteindelijk naar Gaasterland komen.

Het tentenkamp bij het Spitaal aan de Lykwei in Harich
Bewoners van Kamp Wyldemark
met op de achtergrond de moskee
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Archeologische verkenning van een mogelijke stinsplek te 
Oudemirdum door de werkgroep archeologie Gaasterland in 2011  

   Wat archeologie betreft is Gaasterland een relatief braakliggend terrein. In het boek  
“De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners”  van drs. P.N. Noomen  komen 
op historische kaarten ook vele stinzen in Gaasterland aan bod. Rond Oudemirdum 
waren in de late Middeleeuwen (1200-1500) elf stinzen gevestigd, maar daarover zijn 
relatief weinig details bekend. Zij dienden mogelijk als burchten in de vete-strijd tussen 
Schieringers en Vetkopers. Op 16 februari 2011 vroeg de werkgroep aan de schrijver om 
te starten met een verkenning.

           Overzicht van de stinzen in Gaasterland uit het boek van P.N.Noomen

  Een stins is een stenen huis; dat was in die tijd bijzonder, in vergelijking met de houten 
en lemen huizen her en der. Een stins werd gebouwd van baksteen op een laag schelpen 
als fundering. De buitenmaten waren meestal 8 bij 8 meter, de muren 1,5 meter dik en de 
binnenmaten 5 bij 5 meter. Ze lagen op een verhoging of stinswier en hadden onderin een 
kelder met eigen ingang. Andere vormen van bewoning, zoals een boerderij of  houten 
huis, lagen apart van de stins.
  De elf stinzen rond Oudemirdum werden als onderzoekdoel gesteld. Met behulp van 
GPS-coördinaten en HISGIS-kaarten van de Fryske Akademy, gecontroleerd met ‘Google 
Earth’ op het internet, werd op 24 februari 2011 ter plaatse bekeken wat nog herkenbaar 
was in het landschap. Bij het vooronderzoek is het van belang of het perceel momenteel 
een weiland is of dat het wordt gebruikt voor akkerbouw. Bij geploegd land kunnen we 
namelijk een concreet veldonderzoek doen.     

  
  Aan het einde van de jaren vijftig realiseerde de overheid zich dat het verblijf van de 
Molukkers niet tijdelijk zou zijn en ging over tot een beleid van permanente huisvesting 
in woonwijken. Ridderkerk werd uiteindelijk de bestemming voor de meeste inwoners, 
omdat daar vlakbij (Den Haag) een moskee was. Andere gezinnen (19) verhuisden naar 
Waalwijk. Een aantal keerde terug naar Indonesië. In mei 1969 vertrokken de laatste 
bewoners van het Woonoord Wyldemerk. De gebouwen werden vervolgens verkocht 
en deels verplaatst of gesloopt. Ook de moskee onderging dat lot en veranderde in een 
opslagloods nabij Joure. Alleen het elektriciteitshuisje staat er nog.

Expositie 
  In 2014 is het 60 jaar geleden dat het Ambonezenkamp op De Wyldemerk gevestigd 
werd. Het HWG is van mening dat deze periode in de geschiedenis van Gaasterland 
niet vergeten mag worden en heeft het plan opgevat om met een expositie over deze 
bevolkingsgroep de herinnering in stand te houden. Een speciaal daarvoor in het leven 
geroepen werkgroep is enthousiast aan de slag gegaan. De Openbare Bibliotheek in Balk 
heeft vervolgens positief gereageerd en haar ruimten als locatie voor deze expositie ter 
beschikking gesteld. 
  Het is de bedoeling de expositie breed onder de aandacht te brengen vanaf half juni 
tot eind augustus 2014.
      Sietske Dijkstra

Mededeling
   Expositie van de vondstrijke opgraving bij het Skar in It Heidenskip

  In het voorjaar en de zomer van 2012 zijn bij een opgraving op het Skar aan de 
Fluessen overblijfselen van de boerderij van de vroegere familie de Wolf ontdekt.
Kom kijken en ontdek de geschiedenis van de veenontginningen tussen 1000 en 1300; 
het ontstaan van de Fluessen en de rampzalige Jacobavloed in 1825. En bekijk de vele 
bijzondere bodenvondsten o.a.van glas, keramiek en leer.
De expositie is gratis te zien op de middagen van 28 december 2013, 4 en 11 januari 
2014 van 13.30 tot 16.00 uur in Museum Het Bakkerswinkeltje te Molkwerum.

De kleuterklas en klas 1 en 2 van 
de school in het Molukkenkamp. 
De oudere kinderen gingen naar  
school in Balk. Rechts in beeld 
juf de Boer.
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Ids Smink aan De Dollen gelegen, maar volgens de kaart van 1832 heeft de boerderij 
eerst richting die stins gestaan. Van die oude boerderij is nog een waterput aanwezig. 
Meer naar het Oudemirdumer Klif zijn ook nog poelen te zien. 
-Plek 6: Kad. Balk E355. Deze stins heeft gestaan aan de Liemerige Wei en is nu weiland.  
De ligging van deze weg is identiek aan de Schotanus kaart van 1718.
-Plek 7: Kad. Balk E346 is ook aan de Liemerige Wei en niet ver van plek 6 af. Nu ligt 
de plek aan de rand van een bosje. 
-Plek  8: Kad. Balk E451 aan de Star Numanwei 8, achter de boerderij. De huidige 
bebouwing staat op de plek van de stins. 
-Plek  9: Tegenover Star Numanwei 15, weiland aan de rand van een meertje gelegen, 
nu de Huitebuursterpolder. De weg naar die stins op de kadasterkaart van 1832 is heden 
ten dage nog in gebruik is als landbouwweggetje.                                                  

De Schotanus kaart  van 1718 
                
Nader onderzoek
   Eerst werd er contact opgenomen met de eigenaren van de percelen 3, 4, 5a, 5b, 5c, 6 
en 7 met de vraag bij een toekomstig nader onderzoek de percelen te mogen betreden. 
Alle betrokkenen waren  positief. Ook werd het onderzoek gemeld bij de gemeente 
Gaasterlân-Sleat, de stichting Bosk en Greide en de  Provinciaal Archeoloog. 
Waarom een nader onderzoek op plek 5b aan De Dollen? Hier is een groot stuk 
omgeploegd bouwland gelegen in de veronderstelde aanvalroute van de Vetkopers in 
1514.         

Een kort verslag van de 11 plekken die op 24 februari 2011 zijn bezocht:

-Plek 1: Kadaster Balk E563 en 564, gelegen tussen Bûterkamp 2 en 4 in, nu een 
geëgaliseerd weiland en drassig. Nog aanwezig op de kaarten van 1718 en 1739 maar 
niet meer op die van 1850. 
-Plek 2: Kadaster Balk E629 aan de Jan Schotanusweg 40. Nu binnen de bebouwde 
kom van Oudemirdum; aan de achterzijde van de huidige woning heeft een uitbreiding 
plaatsgevonden. Daar moet de stins hebben gestaan, maar die is ook op de kaart van 
1850 niet meer te zien. 
-Plek 3: Kad. Balk E477 op een weiland zuidelijk gelegen aan de rand van Oudemirdum, 
behorende bij de boerderij van Durk Haarsma, aan de Marderhoek.  
-Plek 4: Kad. Balk E474 bij de boerderij van Haarsma op de Marderhoek naast de 
huidige twee vrijstaande veestallen. Mogelijk vanouds een strategische ligging, want 
‘op 22 november in 1514 landde op Geesterland by Marderhoek Jancko Douwama 
en Sicke Douwez Galama (Vetkopers?) met Gelderse troepen en namen dezelfde dag 
nog de stad Sloten in’. Mogelijk hoorden hierbij ook de drie wieren aan De Dollen, 
5a, 5b en 5c.                                                                                     
-Plek 5a: Kad. Balk E414 bij het huis E416 aan De Dollen 2. Nu een weiland van de boerderij 
van Willlem Luinenburg.  Hier is ook een waterdobbe of poel te zien. 
-Plek 5b: Kad. Balk E412 bij het huis E411. Nu een groot stuk bouwland, geëgaliseerd en 
geschikt voor nader onderzoek. Het land is van Tjeerd Twijnstra wonend in Oudermirdum 
en wordt tegenwoordig verhuurd. Aanwezig op de kaarten van 1718 en 1850. Dit 
bouwland is te bereiken via de boerderij (uit 1817!) van Karel de Vries.                            
-Plek 5c: Kad. Balk E382 bij het huis E384. Nu een stuk weiland achter de boerderij van 
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  Op 12 april 2012 werd een powerpoint-presentatie gegeven op de ledenvergadering 
van het Dorpsbelang Oudemirdum.

De landschapsverandering op De Dollen 
  Voor Auke Bult had het onderzoek een toevallige maar ook een speciale betekenis.  Hij heeft 
zijn jeugd grotendeels op deze plek, die bekend staat als De Marderhoek te Oudemirdum, 
doorgebracht. Zijn oom Karel de Vries is nog steeds eigenaar van de boerderij aan De 
Dollen 4, waar hij veehouder was tot aan het begin van de jaren ‘80 van de vorige eeuw.  
Het was een bedrijf van middelmatige grootte, waar al die tijd op kleinschalige wijze werd 
gewerkt, waardoor het landschap met zijn eeuwenoude reliëfjes onaangeroerd bleef. Het 
land om de boerderij werd na zijn pensionering verkocht aan boeren in de omgeving. Hij 
en zijn zuster  wonen nog steeds op die grotendeels authentieke kop-hals-romp boerderij 
uit het jaar 1817.     
  In de herinnering van Auke was rond de plek van 5b een groot hoogteverschil te zien. 
Het land was doorsneden met greppels en lag hoger dan het naastgelegen gebied en 
werd gedeeltelijk omzoomd door een kronkelig slootje dat uit de richting van het 
Oudemirdumer Klif kwam. 
  Dit alles is totaal verdwenen. Alleen een nieuwe, rechtgetrokken, diepe sloot is op 
deze plek overgebleven. Ook een grote poel, waarvoor in zijn jeugd gewaarschuwd 
werd, omdat deze nogal diep zou zijn, is gedempt en kon niet meer worden getraceerd. 
Deze poel lag ten noorden van plek 5b. Verondersteld mag worden dat de poel een 
functie voor de stins gehad zal hebben. De heer De Vries, nu 87 jaar, is ook nog komen 
kijken en kon eveneens weinig aanwijzingen geven. 
Een grote verandering is in het landschap ontstaan. Oude percelen werden samengevoegd, 
er is geploegd, geëgaliseerd en de poel is gedempt. De percelen worden nu al jaren gebruikt 
voor akkerbouw.                                                               
  Voor Auke was het anno 2011 een schok om weer in dat landschap rond te stappen.         

 
  De vraag is natuurlijk hoe nauwkeurig historische kaarten geprojecteerd kunnen 
worden in de kaartlagen van HISGIS. De werkgroep heeft de posities zo nauwkeurig 
mogelijk afgelezen en ingetekend op een topografische kaart schaal 1 cm op 25.000 
cm. Bij stinsplek 5b werden de coördinaten 164.530 - 539.420 als startpunt gebruikt. 
Rondom dit punt werden zoekvelden uitgezet van 10 bij 10 meter, in totaal 50 bij 50 
meter. Toegang werd verkregen langs de boerderij op De Dollen 4. Het verzamelde 
materiaal werd per vak genoteerd in een genummerde zakje per vak.

Resultaten
  De verkenning van 4 april viel enigszins tegen. Daarom werd een week later het 
onderzoek voortgezet op een meer noordwestelijke plek. Toen werd een opmerkelijke 
vondst gedaan met een metaaldetector. Ten zuiden van stinsplek 5b werd in een 
bouwland een zilveren munt gevonden, een penning uit Keulen van 1167!!  Later 
werd een waterpoel aan het Oudemirdumer Klif nader bekeken en daar werd een 
artefact van steengoed gevonden die te dateren valt in de 14e eeuw. Verder vonden 
wij veel aangevoerd terp-aardewerk (gele baksteen fragmenten, fragmenten van 
kogelpotten en kloostermoppen), maar nergens schelpengruis dat op fundamenten 
van een stins kon wijzen. Met de metaaldetector werden nog een spijker, een gesp en 
ringen gevonden en een stuk ijzer dat lijkt op een sleutelgatplaat, maar dat ook de tong 
van een blokschaaf kan zijn.Verder een loden fabriekszegel met omcirkelde initialen 
TD. Het materiaal werd met diverse formulieren meegenomen voor nader onderzoek 
thuis. Voor de interpretatie van de vondsten was een hele dag nodig. Dat geeft aan, 
dat het vinden van vondsten één ding is, maar het nader uitwerken een veelvoud aan 
tijd vergt. 
  De artefacten werden per stuk bekeken en gesorteerd. Indien er géén ‘bruikbare’ 
stukken tussen zaten werden die gelijk verwijderd. Ook deze verwijdering werd 
beschreven en gemeten en zal in het verslag meegenomen worden. De vondsten 
werden verzameld in 23 genummerde zakjes op 4 april 2011 en in 19 genummerde 
zakjes op 11 april 2011. Deze genummerde zakjes corresponderen met de hokken 
die in het veld waren uitgezet. Al deze zakjes werden door Ronald van der Molen 
meegenomen en de inhoud werd in de loop van 2012 door hem prachtig beschreven 
in een rapport van 15 pagina’s.

Het uitzetten van 
de cöordinaten op 3 

april 2011

Penning uit Keulen 
gedateerd omstreeks 
1167 en potscherf
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  Een 17e eeuws stuk glas, fragmenten van gespen, een ring, en een sleutelgat 

Leden van de werkgroep:
trekkers :  Auke Bult, Gjerrit Hekstra, Joke Venekamp
medewerkers:  Frits Bolmeijer, Christiaan Draaijer, Dirk van der Kooij, Goasse  
   Hylkema, Klaas Vermeulen, Gerke Walinga en Carla van Wilgen
adviseurs:  Paul Noomen, Hendrik de Jong, Ronald van der Molen 
Gilles de Lange had het provinciaaltoezicht.

       Gjerrit Hekstra

Natuur- en baksteen vondsten

Conclusie   
  In het veld is nog weinig concreets van een stins op plek 5b aanwezig. De vondsten 
worden in eerste instantie geïnterpreteerd van de 10e tot de 20e eeuw.  De velden zijn 
bewerkt met grond van afgegraven terpen en er is een type aardewerk van  de 2e eeuw 
BC tot 3e eeuw AC aangetroffen. Het is door de vondsten aantoonbaar geworden 
dat er rond deze locatie in de stinzentijd bewoning aanwezig was. Zo is er kogelpot 
aardewerk uit de periode van 1050 tot 1350 gevonden. Dit is niet verwonderlijk omdat 
in het verleden aangetoond is dat aan de Liemerige Wei een pottenbakkerij aanwezig 
was. Het materiaal uit de periode van 1350 tot 1650 is niet in grote hoeveelheden 
gevonden. Toch opmerkelijk omdat dit ook in de stinzentijd was. 
 Het merendeel dat verzameld is, komt uit een jongere tijd namelijk na 1750. De dakpan-
fragmenten en de estriken zijn ook niet oud en kunnen na 1650 worden gedateerd. De 
meegenomen natuursteen en slijpsteen zijn van natuurlijke oorsprong en leveren weinig 
concreets op. 

  De vraag is nu: hebben agrarische bedrijven op deze locaties definitief de stinzen 
uit het landschap doen verdwijnen? De poelen zullen een grote rol hebben gespeeld 
in de bewoningsgeschiedenis van De Dollen, ook als drinkwatervoorzieningen 
van naburige stinzen. Deze stinzen zijn omgevormd tot agrarische bedrijven en 
verondersteld mag worden, dat in de loop der tijden, deze boerderijen meer naar 
het oosten, dus van het Oudemirdumer Klif af, zijn opgeschoven. Het lijkt erop 
dat boerderijen die nu staan aan De Dollen 2 (familie Luinenburg), 4 (familie de 
Vries) en 6 (familie Smink)  de plaats hebben ingenomen van de stinzen 5a, 5b en 5c!                                                                                                                                              
   Mede door de verkavelingen en egalisatie is in een korte tijd het landschap totaal 
veranderd en is het, helaas, niet meer mogelijk om structuren uit het verleden op 
locatie te traceren. Ook elders in Friesland zijn stinzen (en na de Reformatie ook 
kloosters) grotendeels verdwenen en is het materiaal hiervan eventueel hergebruikt.

Deze foto is uit de jaren ‘70 van de 20e eeuw, genomen vanaf het Huningspaed 
over De Dollen heen; in de verte het Oudemirdumer Klif en het IJsselmeer. 
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toekomst van historisch belang blijven.
  Na de pauze werd een film uit 1963 over Balk vertoond. Hoewel er tussen de opnames 
van de eerste film en deze slechts zes jaar verschil zit, was het tijdsverschil duidelijk 
herkenbaar. In de eerste plaats is de film van 1970 in kleur en die van 1964 in zwart-
wit. In 1964 was bijvoorbeeld nog duidelijk de verzuiling te zien, met name in de 
verschillende vrouwenverenigingen. De Gereformeerde Vrouwenvereniging zat keurig 
in het gebouw naast de kerk aan een kopje thee, terwijl de dames van het Katholieke 
Vrouwengilde bijeenkwamen in de bovenzaal van café De Zwaan en daar een glaasje 
bessen dronken, terwijl hun mannen zich beneden in de gelagkamer vermaakten.
  Doordat de eerste twee films al meer dan anderhalf uur duurden, was het niet mogelijk 
om ook nog de film van 1950 te vertonen. Daarom is besloten om in het voorjaar van 
2014 een extra filmavond te organiseren, zodat ook die leden waarvoor nu geen plaats 
was, alsnog de film van 1964 en 1950 kunnen zien.
               Auke Hylkema, Iris Maaskant

Werkgroepen
Verschillende werkgroepen verdiepen zich in de Gaasterlandse geschiedenis. Er is heel veel uit 

te zoeken. Informatiecentrum Mar en Klif beschikt over een omvangrijke collectie historische do-
cumentatie. Daarnaast is er natuurlijk ook veel te vinden in het Gemeentearchief in Balk en in de 
Openbare Bibliotheek. 

Hieronder een overzicht van de werkgroepen met de namen, telefoonnummers en e-mail-
adressen van de coördinatoren. Donateurs die willen meedoen, kunnen zich bij hen aanmelden
.

Inventarisatie en Documentatie Sietske Dijkstra (0514-602299),
 sclinzel@hotmail.com
Beeldmateriaal en Publicaties Iris Maaskant (0514-602909),
 j.a.maaskant@ziggo.nl 
Dorpen en Gehuchten Jan de Vries (0514-603614),
 jdvbalk@hetnet.nl
Visserij en Scheepvaart Ruud Guys (0514-682120),
 rudolfguys@planet.nl
Kunst en Cultuur Bram de Smit (0514-603918),
 smit-wassenaar@kpnplanet.nl 
Archeologie Gjerrit Hekstra (0514-602063)
 g.p.hekstra@planet.nl

De overdracht van het voorzitterschap van het HWG en twee historische films

  Op 25 november droeg Gerke Walinga in een tot de laatste stoel bezette burgerzaal 
van het voormalige gemeentehuis in Balk het voorzitterschap van het Histoarysk 
Wurkferbân Gaasterlân over aan Johan Rietberg. In zijn rede, die we in dit nummer 
hebben afgedrukt, memoreerde hij de geschiedenis van het HWG. Ook bedankte hij 
met een persoonlijk woord alle vrijwilligers, die actief zijn in de werkgroepen en 
artikelen gepubliceerd hebben in ons tijdschrift.

  Gerke Walinga was zeven jaar het gezicht 
van het HWG. Hij was dat met een zekere 
aristocratische allure. Een hoogtepunt onder 
zijn voorzitterschap waren de activiteiten 
van het HWG in 2010. In het oude raadhuis 
te Balk werd in juli en augustus van dat 
jaar de tentoonstelling ‘Adeldom Verplicht’ 
gehouden over de familie van Swinderen, 
die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in 
de geschiedenis van Gaasterland. Gerke 
Walinga was de drijvende kracht achter dit 
project. Jhr. F.L.A. Gerlacius van Swinderen 
was met zijn twee dochters bij de opening 

aanwezig en luidde de klok op het oude raadhuis, die vroeger Huize Rijs sierde. De 
tentoonstelling trok 1750 bezoekers. 
  In hetzelfde jaar werd op 17 april onder de auspiciën van het HWG de bevrijding van 
Gaasterland herdacht met een colonne van oude militaire voertuigen en ook nog eens 
twee exposities, één in de burgerzaal en één in Mar en Klif.

 Als omlijsting van de overdracht van het 
voorzitterschap aan Johan Rietberg kregen de 
aanwezigen twee historische films te zien. De 
eerste was een videoband van de festiviteiten 
ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding op 5 
mei 1970. De inwoners van alle dorpen uit 
de toenmalige gemeente Gaasterland namen 
deel aan de festiviteiten. De mensen werden 
met bussen van “De Zuidwesthoek” naar Balk 
gebracht en na het defilé werd er in een soort 
zeskamp om de eer van Gaasterland gestreden.
 De getoonde beelden hadden voor de 
toeschouwers in de zaal, die veel mensen in de film herkenden,  een nostalgische waarde. 
Ondanks de amateuristische opnames - zeer snelle beeldwisselingen, waardoor het soms 
moeilijk was om de personen te herkennen - zijn het waardevolle beelden die ook in de 

De nieuwe en de oude voorzitter: 
Johan Rietberg en Gerke Walinga

Gerke Walinga en jhr. L.F.A. van 
Swinderen, juni 2010

Auke Hylkema overhandigt Gerke Walinga
zijn afscheiscadeau
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