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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 
WH�YHUVSUHLGHQ�HQ�WH�EHYRUGHUHQ��2QGHU�*DDVWHUODQG�ZRUGW�YHUVWDDQ�GH�JHRJUD¿VFKH�
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.geschiedenisgaasterland.nl

Donateurs van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân ontvangen het tijdschrift gratis.
U wordt donateur door minimaal € 12,50 - per jaar over te maken op rekeningnummer 
NL84 RABO 01540.26.395 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: stichtinghwg@gmail.com

Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft een verjaarskalender 
uitgegeven. Deze eeuwigdurende kalender bevat fraaie oude afbeeldingen 
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 krijgt de kalender gratis. Hij is ook los te koop voor € 8,00 
bij het secretariaat van het HWG.

Foto voorpagina: Galamadammen op een foto uit de dertiger jaren.

Voorwoord

³6FKULMI�MH�HYHQ�HHQ�YRRUZRRUG�YRRU�RQV�WLMGVFKULIW´��ZDV�ZHGHURP�GH�YUDDJ��,N�¿ORVRIHHUGH�
even over het woord “voorwoord”. Een woord vóór de historie schrijven dat kan niet, 
want dan moet je schrijven terwijl de historie nog moet beginnen. Een woord voor de 
geschiedenis schrijven heeft in de belerende zin geen nut, omdat de geschiedenis zich 
niet laat wijzigen. Gedane zaken nemen geen keer. Wat wel kan is de geschiedenis anders 
lezen, uitleggen en daardoor anders begrijpen en doorgronden. Maar iedereen leest dat dan 
weer op zijn eigen manier. Ik heb eens iemand bij de uitleg van een stukje geschiedenis 
horen zeggen: “Het staat er wel maar je moet het anders lezen”. Maar dat was om de 
uitkomst van het verhaal in zijn eigen voordeel te laten uitkomen. Over de geschiedenis 
schrijven lukt wel en daarvan treft u resultaten weer in dit tijdschrift aan.
De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân wil u 
graag helpen historie te vinden. Het gaat niet alleen om de 
bevrediging van de nieuwsgierigheid van de medewerkers. Er 
is zoveel te leren uit de goede en minder goede zaken die zich in 
het verleden voorgedaan hebben. De vrijwilligers verzamelen 
graag de feiten en gebeurtenissen die een breder inzicht geven 
in datgene dat zich hier heeft afgespeeld. Vaak helpt het ook om bij nog te nemen besluiten 
het verleden te betrekken. Ons nieuwe kantoor bij “Langs de Luts” is een inspirerende 
plek m.b.t. het verzamelen en de verspreiding van de historie. Iedere dinsdagmorgen is 
er een team van 6 enthousiaste mensen aan het werk. In 2018 organiseren wij dit keer 
drie lezingen. De eerste was 23 april. De tweede lezing is in oktober (maand van de 
geschiedenis) en de derde is in november. Hierover wordt u t.z.t. nader geïnformeerd. 
De audiotour “Balk Boterdorp” wordt 9 september gepresenteerd tijdens de Open 
0RQXPHQWHQGDJ��'H�¿QDQFLHULQJ�KLHUYDQ�LV�YROOHGLJ�JHVODDJG��'H�ODDWVWH�WHQWRRQVWHOOLQJ�
in Mar en Klif in Oudemirdum over de Belgen in Gaasterland 1914-1918 is weer klaar,  
net als de tentoonstelling in de bibliotheek van Balk. Op Facebook zijn we inmiddels 
de 670 volgers gepasseerd. De nieuwe website is in gebruik genomen. Er is een nieuw 
hoofdstuk aan toegevoegd over 25 jaar Sportman- en Sportvrouwverkiezing Gaasterlân-
Sleat 1989-2014. Het eerste van de drie delen over de Tweede Wereldoorlog is nu ook op 
de website te vinden. Het betreft het onderdeel Oorlogsherinneringstekens. De overige 
twee delen zijn zo goed als klaar voor publicatie.
Dit tijdschrift heeft een prachtige beschrijving van het Gaasterlandse gebied rond 1840. 
Kijk met de ogen van de schrijver en geniet van het uitzicht van nu. Opnieuw is er een 
puzzel geplaatst, omdat het aantal deelnemers toeneemt en er dus voldoende belangstelling 
voor is. Er valt weer genoeg te lezen en te overdenken.
Laat het de redactie vooral weten wanneer u ook informatie hebt waarover we in dit 
tijdschrift kunnen schrijven.

Jan Geert Vogelzang, voorzitter HWG

Het staat er wel,
maar je moet het 

anders lezen
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Jetze Doorman - vijf maal deelnemer aan de olympische spelen

Jetze Doorman werd op 2 juli 1881 in Balk geboren. Hij 
woonde tot 24 december 1884 met zijn ouders in Balk die daarna 
vertrokken naar Renkum. Zijn vader was de eerste directeur van 
het postkantoor in Balk en kreeg dezelfde functie op 1 januari 
1885 in een groter postkantoor in Renkum. De sportieve prestaties 
van Jetze Doorman in de schermsport mogen niet onvermeld 
blijven en daarvoor dient deze bijdrage. Jetze Doorman was vijf 
maal deelnemer aan de Olympische spelen. 

Jetze Doorman was jarenlang recordhouder van het aantal deelnames aan de 
Olympische Spelen. Alleen Anky van Greunsven (7x) en Eric Swinkels (6x) hebben 
dat later overtroffen. Liefst vijfmaal nam Jetze daaraan deel in de schermsport. Aan het 
begin van de 20e eeuw was het schermen in Nederland een kleine sport van een hoog 
niveau met meerdere uitstekende sporters. Dat kwam met name door twee leraren aan 
de Koninklijke Militaire Academie te Breda, A.H. van Pareren en H.J. Verheyen. Zij 
werkten hard met uitzonderlijk getalenteerde en bevlogen militairen. De kern van deze 
groep bestond uit Jetze Doorman, A.E.W. de Jong, Georges van Rossem en H.J.M. 
Wijnoldy Daniëls. Zij zouden samen met W.P. Hubert van Bleijenburgh gedurende 25 
jaar het Nederlandse schermen overheersen. 
Jetze Doorman was voor de eerste maal Olympisch deelnemer in 1906 in Athene. In 
1908 was hij deelnemer in Londen, 1912 in Stockholm, 1920 in Antwerpen en 1924 
in Parijs. In 1916 werden er vanwege de eerste Wereldoorlog geen Olympische Spelen 
gehouden. Hij won in totaal vier bronzen medailles. In 1908 nam hij zowel individueel 
als in teamverband deel aan de Olympische Spelen in Londen, zonder een medaille te 
winnen. Op de Spelen van 1912, 1920 en 1924 viel hij wel in de prijzen. In 1912 won 
hij met het Nederlands team brons op de onderdelen degen en sabel, in 1920 en 1924 
won het team brons met de sabel. In 1909 werd hij Nederlands kampioen. 
Jetze Doorman werd internationaal bekend in 1907 toen hij in Parijs wereldkampioen 
‘op de sabel’ werd. De wedstrijden vonden plaats van 26 mei tot 1 juni. Jetze Doorman 
ZDV� KLHU� LQ� WRSYRUP�� +LM� KDDOGH� JHPDNNHOLMN� GH� ¿QDOHV� HQ� YHUVORHJ� GDDULQ� RQGHU�
anderen de Franse Graaf Georges De la Falaise, De Lesseps en Ioannis Georgiades, 
de Griekse winnaar van de Olympische Spelen van 1896 in Athene. 
De Revue der Sporten schreef hierover: “Met veel belangstelling werden de zware 
partijen gevolgd en vooral bij de Fransen was de hoop op een overwinning bijzonder 
groot. De verwachtingen werden evenwel beschaamd, toen het alras bleek, dat 
luitenant Doorman als het ware met zijn tegenstander speelde. Negen touché’s wist 
hij zijn concurrenten toe te brengen, terwijl hij er slechts één ontving, een feit des te 
schitterender, als men nagaat dat de partijen zeer lang duurden, daar onze Hollander 
een afwachtende houding aannam, en in het pareren en riposteren1 zijn kracht zocht 
en vond”. Doormans wereldtitel is overigens vele jaren later door de internationale 

schermbond FIE omgezet in een Europese titel. De FIE, die nog niet bestond in 1907, 
beweerde dat de eerste wereldkampioenschappen pas veel later werden georganiseerd. 
Maar daarover was in 1907 geen twijfel geweest, omdat de Revue der Sporten kopte: 
“DE WERELDKAMPIOEN J. DOORMAN”. Ook toen Jetze Doorman twee jaar 
later zijn titel verdedigde, heette het: “Schermwedstrijd te Scheveningen om het 
Wereldkampioenschap op den Sabel”. 
Door het Wereldkampioenschap in 1907 van Jetze Doorman was Nederland moreel 
verplicht een jaar later het schermkampioenschap te organiseren. Maar hiervoor was 
in Nederland nog geen instantie opgericht. Zijn geluk was dat in 1908 de Olympische 
Spelen in Londen plaatsvonden, zodat in dat jaar geen wereldkampioenschap werd 
geschermd. Maar 1909 was dichtbij, dus enige haast was wel geboden. Daarom deden 
Jetze Doorman, Van Rossem en Van Löben Sels in augustus 1907 een oproep tot het 
oprichten van een nationale schermbond. Die oproep had succes, want het leidde op 1 
februari 1908 in Utrecht tot de oprichting van de Nederlandsche Amateur Schermbond 
(N.A.S.)
De eerste wedstrijd die de nieuwe bond organiseerde, was het Nederlands 
kampioenschap in 1909 in de Arnhemse schouwburg. Jetze Doorman werd overtuigend 
de allereerste Nederlandse kampioen op de sabel. Enkele maanden later, in de zomer 
van 1909, kon Doorman in Scheveningen zijn “Wereldtitel” verdedigen. Doorman 
GHHG�KHW�XLWVWHNHQG��+LM� SODDWVWH� ]LFK�YRRU�GH�¿QDOH� HQ� WURI�GDDU�ZHHU�*UDDI�GH� OD�
Falaise. Dat was dezelfde die als tweede in 1907 achter Doorman was geëindigd. 
'RRUPDQ�ZRQ�GH�SDUWLM�PHW�����HQ�KDG�GDDUPHH�LQ�GH�¿QDOH�URQGH�HYHQYHHO�SDUWLMHQ�
gewonnen als de la Falaise, maar omdat de laatste gedurende die ronde twee treffers 
meer had gemaakt, werd de Fransman kampioen en versloeg zo de man van wie hij 
net verloren had.

Jetze Doorman was een beroepsmilitair. Dat 
was niet vreemd, want zijn familieleden waren 
meestal beroepsmilitairen in hoge rangen. Jetze 
doorliep de Koninklijke Militaire Academie 
en was achtereenvolgens tweede-luitenant 
in 1904, eerste-luitenant in 1907 en vanaf 
1918 kapitein bij de veldartillerie. In 1913 
en in 1914 werd hij met zeventien militairen 
uitgezonden met een vredesmissie van 
1HGHUODQGVH�RI¿FLHUHQ�QDDU�$OEDQLs��+LM�NUHHJ�

daarvoor twee onderscheidingen in 1914. (Zie foto). Op 7 maart 1914 werd hem de 
inhuldigingsmedaille uitgereikt van Prins William van Wied en op 2 augustus 1914 
werd hij ridder 4e klasse in de Orde van de Zwarte Adelaar. 
Hij werd in Nederland Koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-
1DVVDX��2RN�ZHUG�KLM�EHQRHPG�WRW�RI¿FLHU�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�SXEOLTXH��-HW]H�'RRUPDQ�
was een volle neef van schout-bij-nacht Karel Willem Frederik Marie Doorman 



6 fan Klif en Gaast, uitgave 2018 - 1                          7

Jetze Doorman had één zuster: Adriana Jacoba Doorman, geboren 17 januari 1878 in 
Bolsward. Zij werd in 1918 opgenomen in een krankzinnigengesticht in Vught, waar 
zij op 30 juli 1939 is overleden. Op woensdag 2 augustus 1939 is zij begraven op de 
begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Jetze Doorman had één broer: Karel Willem 
Frederik Doorman (16 maart 1886 Renkum - 12 maart 1936 Utrecht), van beroep 
adviseur. In een rouwadvertentie van zijn verloofde E.B. Dekker werd zijn naam 
voorafgegaan door de titel Mr. 
Jetze (49 jaar), zijn broer (49 jaar) en zuster (61 jaar) zijn alle drie niet oud geworden. 
Voor zover bekend heeft geen van deze drie Doormannen kinderen nagelaten. 

Teraardebestelling kaptein Doorman
(Leeuwarder Courant 2 maart 1931)
2QGHU� ]HHU� JURWH� EHODQJVWHOOLQJ�� YRRUDO� YDQ�PLOLWDLUH� DXWRULWHLWHQ� HQ�¿JXUHQ� XLW� GH�
schermsport, is gistermiddag te Utrecht het stoffelijk overschot van kapitein J. Doorman 
van het derde regiment veldartillerie te Breda, ter aarde besteld. Als slippendragers 

(1889-1942). Laatstgenoemde werd bekend door de Slag in de Javazee op 28 februari 
1942. Hij zou gezegd hebben: “Ik val aan, volg mij”. In werkelijkheid had Doorman 
aan alle Nederlandse schepen alleen het sein gegeven: “All ships follow me”. (Alle 
schepen moeten mij volgen). 
Behalve schermer was Doorman ook een verdienstelijk schaatser. Op 13-jarige 
leeftijd won hij al een schaatswedstrijd voor de jeugd in Bolsward waar 92 deelnemers 
genoteerd stonden. Verder is bekend dat hij in 1912 als wedstrijdrijder deelnam aan de 
tweede Elfstedentocht. Het was een tocht met sterke dooi en regen. Het ijs was zacht 
waarbij er steeds meer water op het ijs kwam te staan. Er kwamen 38 wedstrijdrijders 
aan de start waarvan er 14 de eindstreep haalden. Van de 22 toerrijders haalden er 4 de 
¿QLVK��-HW]H�'RRUPDQ�ZDV�HHQ�YDQ�GH�GHHOQHPHUV�GLH�QLHW�GH�HLQGVWUHHS�KDDOGH��,Q�GH�
buurt van Rijs zakten zijn mederijder IJlst en gids de Jong door het ijs. Jetze Doorman 
bleef daarvan gespaard en wist zijn metgezellen op het droge te krijgen. Wel moest 
hij verkleumd opgeven. 

Burgelijke stand
Jetze Doorman, geboren op 2 
juli 1881 om 20.00 uur in Balk, 
trouwde op 23 oktober 1919 
in Rotterdam met de op 28 februari 1889 in Rotterdam geboren Helena Förster. Al 
op 49-jarige leeftijd overleed Jetze Doorman in Breda op 28 februari 1931, de 42e 
verjaardag van zijn echtgenote. Uit zijn rouwadvertentie kon worden opgemaakt dat 
het huwelijk kinderloos was gebleven. Hij werd dinsdag 3 maart 1931 begraven op de 
oude begraafplaats in Utrecht. Zijn echtgenote overleed 14 september 1973 in Breda 
en werd in besloten kring gecremeerd. Bij alle inschrijvingen in gemeenten werd Jetze 
ingeschreven als Doopsgezind en zijn echtgenote als Nederlands Hervormd. Jetze is 
vaak verhuisd vanwege zijn opleiding en werk. Hij woonde in Den Helder, Utrecht, 
Hellevoetsluis, Teteringen en ten slotte in Breda. 
De vader van Jetze was Jan Diederik Doorman, geboren op 5 mei 1849 in Groningen. 
Hij was in Wymbritseradeel op 14 januari 1876 getrouwd met Sjoukje Uilkema, 
geboren op 8 juli 1854 in Scharnegoutum. Zij overleed 12 februari 1924 in Breda. Haar 
vader was Jetse Rintjes Uilkema, boer in Scharnegoutum en haar moeder was Trijntje 
Aukes Elgersma. Jan Diederik overleed op 29 augustus 1906 in Utrecht. Bij de geboorte 
van Jetze was de vader postdirecteur in Balk. Toen in 1877 de nieuwbouw van het 
postkantoor klaar was, werd Jan Diederik Doorman de eerste directeur en ging met zijn 
gezin boven het postkantoor wonen. Hij was al snel in Balk in het verenigingsleven 
opgenomen, want in de Leeuwarder Courant van 18 januari 1879 werd hij al genoemd 
als bestuurslid van de Vereniging voor Volksonderwijs, afdeling Balk. 
Op 18 december 1881 werd bekendgemaakt dat Doorman een bedankbrief van de 
Minister had gekregen voor zijn inzet in het belang van de postdienst bij de stremming 
van de spoorwegen tijdens de sneeuwstormen. Na zijn postkantoortijd in Renkum werd 
Jan Diederik  Doorman benoemd tot Inspecteur der Posterijen en Telegraphie in Utrecht.

De foto op deze ansichtkaart is rond 1890 genomen. De kaart is gestempeld op 4 maart 
1901 in Lemmer en een dag later in Groningen. Het postkantoor is nieuw gebouwd in 
1877. De kaart komt uit de collectie van Durk Wortman en is gepubliceerd op www.
langsdeluts.nl
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fungeerden reserve majoor dr. Hubert van Blyenburgh, kapitein Wynoldy Daniëls, 
kapitein jhr. v.d. Brandeler en de eerste-luitenant J. v.d. Wiel.
Aan de groeve werd het eerst gesproken door de chef van de overledene, de 
regimentscommandant jhr. K.F. Quarles van Ufford. Ook als persoonlijk vriend 
wilde de spreker de overledene hier een laatste groet brengen. Hij herinnerde er 
o.a. aan dat kapitein Doorman de eerste Nederlander was die het internationaal 
schermkampioenschap wist te verwerven. Wat de militaire prestaties van de 
verscheiden krijgsman betreft, wees jhr. Quarles van Ufford vooral op de voorbeeldige 
wijze waarop kapitein Doorman in Albanië met veronachtzaming van levensgevaar 
de nationale waardigheid had hoog gehouden. Hierop sprak kolonel Geesink als 
commandant van de derde artilleriebrigade een kort woord ten afscheid, vooral de 
aandacht vestigend op de slag die de echtgenote door dit sterfgeval had getroffen. 
Verschillende sprekers getuigden daarop nog van hun deelneming in het smartelijk 
verlies.

Opmerkingen
1. Riposteren is: hervatten en tegenstoot toebrengen.
2. De sabel is een slag- en steekwapen. Schermen met de sabel is voor zowel dames 
als heren een Olympische sport. Het wapen mag maximaal 500 gram wegen en heeft 
een maximale lengte van 105 cm. De kom is relatief groot en gesloten. De kling 
van 88 cm is bij de kom driezijdig en naar de punt toe vierzijdig. Treffers kunnen 
toegebracht worden met de punt, de snijkant, 
tegensnijkant en de platte kanten van het wapen. 
Het geldig trefvlak bestaat uit de romp (boven het 
middel), het hoofd en de armen. Vroegere ruiters 
raakten de tegenstanders altijd op de romp, omdat 
dat het effectiefst was. Schermen met de sabel 
kenmerkt zich door een vlot wedstrijdverloop en 
veel aanvallen op de tegenstander. Alles boven 
de (denkbeeldige) gordel is raakvlak, exclusief de 
beide handen.

Geraadpleegde bronnen:
De oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Algemene Schermbond door Wiebe 
Mokken, voorzitter KNAS, t.g.v. 100 jarig bestaan in oktober 2008.
Google.nl en Googlefoto met als zoekterm: Jetze Doorman en Jan Diederik Doorman. 
www.wiewaswie.nl met als zoekterm Jetze Doorman.
www.langsdeluts.nl 

Jan Geert Vogelzang

ENGARDE !

Puzzel nummer 3 
De oplossing van puzzel nummer 2 was de naam van ons eigen tijdschrift “Fan Klif en Gaast”. De prijs is na 
loting gewonnen door Majo Tigchelaar. Hij heeft zijn prijs inmiddels ontvangen. 
Ditmaal zijn de vragen gehaald uit alle edities van ons tijdschrift Fan Klif en Gaast. De nummers daarvan 
staan zwartgedrukt achter de vraag. 

Op de rode lijn komt de naam te staan van een destijds internationaal bekende Gaasterlander.  In de puzzel 
alleen de achternamen opschrijven zonder voorvoegsels; de IJ is één letter.  
1.  Meisjesnaam van de laatst overgebleven “Fine Meniste” in Balk. Zij stierf in 1939. (5 en 6)
2.  De schrijver van het boek “Jonges fan Gaesterlân”. (10 en 11)
3.  Werd als “Trots van Gaasterland” genoemd in “De rijke fauna van Gaasterland”. (1)
���� :DDU�LV�HHQ�NHUNKRI�PHW�HHQ�WRHJDQJVKHN�ZDDULQ�YHHO�VWHUÀLMNKHLGVV\PEROHQ�]LMQ�YHUZHUNW�
 zoals gekruiste fakkels, seizen en een slang die in zijn eigen staart bijt. (6)
5.  De directeur van olieslagerij De Volharding in Balk. (6)
6.  Gaasterlands verzetsleider in de 2e Wereldoorlog. (8)
7.  Hendrik Keuning in Nijemirdum stichtte begin 1900 een fabriek. Wat werd daar gemaakt. (4)
8.  Hier vond in 1877 een scheepsdrama plaats waarbij 14 personen zijn omgekomen. (18)
9.  Waardoor stierf de 78-jarige Antje van der Wielen-Postma in de Balkster horlogewinkel. (22)
10.  De ramp die Gaasterland trof in 1825. Hierdoor raakten mensen dakloos. (17)
11.  Naam van de voormalige visafslag in Laaxum. (17)
12.  Wat voor soort monument staat er in de Vaste Burchtkerk in Wijckel. (4)
13.  Waarover ging de tweedracht tussen “De Eendracht” en “Iendracht” in Balk in 2014. (17)
14.  Hoeveel onbekende vliegtuigbemanningsleden liggen er in Nijemirdum begraven. (7)
15.  Hij verzorgde een lezing voor het H.W.G. over het boek De Oerpolder. (1)

De oplossing kunt u tot 1 september 2018 opsturen naar stichtinghwg@gmail.com of naar het secretariaat: 
Meerweg 8, 8561 AT Balk. Onder de juiste oplossingen wordt het boek “Adeldom Verplicht” verloot. Dit boek 
handelt over de geschiedenis van de adellijke familie Van Swinderen in Gaasterland. 
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Het is even doorbijten, maar met het volgende artikel kunt u in gedachten – of op 
een mooie zomerdag in werkelijkheid – een wandeling maken door Gaasterland van 
Galamadammen via Bakhuizen, Mirns en Rijs naar Stavoren en weer terug naar de 
Galamadammen. In het volgende nummer van Fan Klif en Gaast volgt het tweede deel, 
de tweede dag van de wandelingen door Gaasterland. We wensen u veel leesplezier 
met deze artikelen van Eekhoff uit 1840.

Uit het boek: 

Handboek voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de Provincie 
Friesland door  W. Eekhoff, Archivaris van de stad Leeuwarden.

Uitgegeven te Leeuwarden bij G.T.N. Suringar, 1840.

(…..) REISTOGTJES VAN TWEE OF MEER DAGEN

Hoofdstuk XIII. Naar en door Gaasterland enz. DEEL 1

Het heuvelachtige en boschrijke Gaasterland, op een hoogen zandrug aan de zuidkust 
van Friesland, tusschen een aantal meren en wateren en de Zuiderzee gelegen, verdient 
in vele opzigten die eervolle onderscheiding, welke aan dit Friesche Lustoord sedert 
lang werd toegekend.

Wanneer men uit het binnenste gedeelte der provincie, het zij van Harlingen, Franeker of 
Leeuwarden, Gaasterland bezoeken wil, zal men zich moeien getroosten, langs de vroeger 
vermelde wegen, eerst den afstand af te leggen naar Bolsward.  Van daar rijde men langs 
de trekvaart en over Parrega voorbij waterrijke streken naar het lange Workum, dat van 
zijne aanzienlijke kruiskerk en zwaren toren, sluiswerken en eenige fabrijken het meeste 
aanzien ontleent. Eerst langs en daarna door het ingedijkte Workumer Nieuwland strekt 
de weg regtsaf naar het stadje Hindeloopen, welks inrigting, kerk, eigenaardige zeden, 
kleeding enz. voor den belangstellenden reiziger genoegzame stof tot onderzoek en 

bevreemding zullen opleveren, vooral, 
daar deze bijzonderheden met ieder 
jaar afnemen. Zelfs trachte men eenige 
der best bewaarde oud-Hindelooper 
kamers, meubelen, kleederen en 
vooral het kostbare porcelein te zien, 
dat hier nog in groote hoeveelheid 
bewaard wordt. Zoo men niet langs 
den zeedijk over Schuilenburg (het 
Contributiehuis van Wijmbritseradeels 
Dijksbestuur) naar Stavoren wil rijden, 

keere men langs den zelfden weg terug 
en sla voorbij den handwijzer regtsaf 
den weg in langs den voet van den 
breeden Binnen- of Slaperdijk,  welke 
hier ten jare 1732, onder beleid van den 
verdienstelijken Willem loré, in drie 
maanden tijds, door 2000 soldaten is 
aangelegd geworden, dewijl de zeedijken 
destijds door de wormplaag zoodanig 
geteisterd werden, dat het binnenland 
aan groot gevaar voor overstrooming blootgesteld was. Voorbij de State Galama, de 
woning van den Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, den Heer Mr. 
G. A. A. van nauta, nadert men het uitgestrekte en aangenaam gelegen Koudum, dat 
op het hoogste punt 24 voeten boven den gewonen waterspiegel is verheven en welks 
nieuwe koepelkerk met hoogen toren zich reeds lang aan het oog heeft vertoond. Aan 
het oostelijk einde van dezen heuvel , welks nette bouwlanden zich zoo schoon boven 
de omgelegen meren verheffen, ligt het landhuis Bovenburen , vroeger, gedurende het 
zomersaizoen, door den Amsterdamschen Hoogleeraar rinse Koopmans bewoond. Wie 
dezen voortreffelijken man uit zijnen omgang of geschriften heeft leeren kennen, zal 
gaarne een oogenblik vertoeven bij zijn graf, hetwelk, door een eenvoudigen zerksteen 
gedekt, gevonden wordt aan de zuidzijde van het kerkhof, van waar men, zijne blikken 
rondslaande, een heerlijk gezigt heeft op de omringende natuur. Ook andere punten 
van dit dorp verschaffen dergelijke gezigten , inzonderheid op of nabij den molen. Het 
nette buiten de Kamp, van den Heer K. Koopmans, ligt aan de zuidelijke helling van den 
heuvel nevens den weg naar Galama-dammen. Spoedig bereikt men deze sluis in den 
Slaperdijk, die hier eene scheiding is tusschen de Morrha, de Kuilaart en andere groote 
wateren, langs welke men, hier dóór, naar en van de haven van Stavoren vaart. Sedert 
deze sluis in 1836 aanmerkelijk verwijd is, is zij voor de afstrooming en scheepvaart 
van grooter belang geworden, en biedt eene groote draaibrug en eene nieuwe, boven op 
den dijk verplaatste herberg en logement in vele andere opzigten voor de behoeften van 
reizenden in dit oord voldoening aan.

Daar de klagten over de meeste herbergen op het land zeer gegrond zijn, zoo is zulk 
een inderdaad uitmuntend gebouw en goede bediening in Friesland eene zeldzaamheid. 
Daarom zou ik aanbevelen om hier het middagmaal te nemen en nachtverblijf te bestellen, 
dewijl men anders, althans voor groote gezelschappen, daartoe geene gelegenheid vindt 
dan in Koudum of het verafgelegene Lemmer en Balk. De namiddag kan voorts goed 
besteed worden door het westelijk gedeelte van Gaasterland te bezoeken, ten einde den 
volgenden dag met meer gemak het oostelijke en voornaamste gedeelte te doorkruisen.

Met het oog op de Gaasterlandsche bosschen in het verschiet, verlaat men dan 
Galama-dammen langs den Slaperdijk, tot aan Hemelumer Nijeburen, waar de 
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hellende zandgronden een aanvang nemen. Den weg regtsaf door de bouwlanden 
inslaande, stijgt men al spoedig tot een vrij hoog punt, waar wij het gezigt op het in de 
laagte liggende Hemelum met deszelfs net kerkje, op de bosschen in het verschiet en 
op de omgelegen wateren en dorpen aanbevelen. Hemelum had- vroeger zeker meer 
aanziens als dorp, toen het, behalve de stinsen Galama en Epema aan de noordzijde, 
het stamhuis bezat van den beroemden Joachim hoppers, Oppersten Raad en Groot-
zegelbewaarder des Konings van Spanje, en het beroemde klooster van St. Odulphus 
van Stavoren aan de zuidzijde van de kerk was overgebragt. Voorbij de vroegere 
standplaats van dit laatste gebouw, voert de weg zuidwaarts naar het hooggelegene 
dorpje Bakhuizen, dat alleen eene R. C. kerk heeft, waar de rijweg voorbij loopt.

Hier bevinden wij ons eindelijk in de grietenij Gaasterland, en ook hier neemt de zandige 
heuvel een aanvang, welke, eerst onder den naam van Bakhuisterhoog en daarna van de 
Hoogebergen, zich oostelijk tot aan het gindsche bosch van Rijs uitstrekt. Deze hoogten 
toch bestaan meest uit roggevelden, waar tusschen verschillende rijwegen en voetpaden 
dóór loopen. Wanneer men dus eerst langs het Oudepad zich de moeite getroost, die 
heuvelen op te stijgen of langs te wandelen, stelt een verrassend gezigt op de Zuiderzee 
en de Noord-Hollandsche kust, op Warns, Stavoren, Molkwerum, en verdere westelijke 
landen en wateren, zoowel als op Rijs, het hooggelegen boschje Braamberg (hier vaak 
Brandenburg genoemd) en het lage Mirns daarvoor genoegzaam schadeloos. Nadat men 
nu oostwaarts voortgewandeld is, en, des verkiezende, ook den Witteberg, die zich als 
eene wildernis voordoet, beklommen heeft, slaat men regtsaf het pad naar Rijs in. Vóór 
dat men den hoek van dit landgoed bereikt heeft, verdient nog een belangrijk punt de 
opmerkzaamheid. Het is een kamp bouwlands met eene kleine wier of hoogte aan het 
einde, waarop voorheen een zomerhuis stond, dat den naam van Bellevue droeg. Het 
grazende vee rondom een water in de valei ter linker zijde; het daarachter gelegen dorpje 
Mirns, waarover zich een zeegezigt uitbreidt; de omgelegen bouwlanden en bosschen; 
het vlakke veldgezigt aan de regterzijde, door de torens van Stavoren, Workum, Sneek en 
Slooten beperkt, — dit alles stemt zamen om gezegden naam te billijken en dit punt voor 
een der schoonste plekjes van Gaasterland te houden.

Wanneer men nu Rijs geheel laat liggen en den rijweg ter regterzijde van de laan 
afdaalt om daarna linksaf naar Mirns op te slaan, biedt het kerkhof een niet minder 
schoon gezigt aan op de vroeger genoemde valei met water doorsneden, waaraan nu 
de rijzende bouwgronden en de bosschen van Rijs en Braamberg daarachter, meerdere 
bevalligheid bijzetten.

Van Mirns, welks hooggelegen zandgrond, even als de verdere oostelijke kust van 
Gaasterland, zonder zeedijken, tot eene natuurlijke zeewering verstrekt, vervolgt 
men den rijweg westwaarts naar den zeedijk, om, voorbij de buurt Laaxum, het in de 
geschiedenis zoo beroemde Roode Klif te bereiken. Sedert lang, en zelfs ook bij de 
laatste overstrooming, heeft de woede der golven, dezen heuvel ondermijnd en ter 

helfte afgeslagen, zoodat hij zich thans aan den zeekant vertoont als een zoogenoemd 
VWHLO� YRRUJHEHUJWH�� DDQ� GH� ELQQHQ]LMGH� PHHU� JORRLMHQG� DÀRRSHQGH�� 0DDU� QRJ� DOWLMG�
blijft deszelfs top een voortreffelijk land- en zeegezigt aanbieden, zoodat het zelfs 
niet moeijelijk valt Enkhuizen en andere punten van de Noord-Hollandsche kust te 
onderscheiden. Hier en verderop vindt men ook de bekende korenaren, welke men zegt, 
dat op het Vrouwenzand zouden groeijen. Het is echter niets anders dan de bekende 
helmplant (arundo arenaria), wier aren met die der rogge veel overeenkomst hebben, en 
welke men overal op de Duinen aantreft en aanplant, daar hare vezelachtige wortelen 
geschikt zijn om de verstuiving van het zand te voorkomen. (De Legende van het 
Vrouwtje van Stavoren is toch bekend.)

Hoewel men van hier over de dorpen Scharl en Warns naar Hemelum en Galama-dammen 
kan terugkeeren, zoo beslisse de tijd, of men nog in staat zou zijn , een uitstapje te doen naar 
de voormalige Friesche Koningsstad, het thans zoo vervallene Stavoren. Geene stad van 
Nederland toch is in de geschiedenis meer beroemd, zoowel wegens oudheid als voormalig 
aanzien en uitgestrektheid: want met zekerheid verhaalt men dat de muren van de oude 
hoofdkerk der stad bijna een half uur gaans bewesten de haven in zee nog kenbaar zijn. 
Het is waar, bij het intreden van dit stadje ziet men in de groote ruimte ledige huissteden 
wel blijken van zoodanig verval, — nogtans geeft de buurt aan de regterzijde met kerk en 
fraaijen toren en nieuwe school daartusschen, even als het nette stadshuis (waarop nog een 
oud-Friesche drinkhoren van 1397 bewaard wordt) en de uitmuntende haven met goede 
herberg nevens de brug, nog al eenig aanzien aan deze vrij zindelijke plaats. Het nieuwe 
Kustlicht of de Vuurtoren, voor korten tijd op het Noorderhavenhoofd opgerigt, is wegens 
deszelfs eenvoudige en voortreffelijke inrigting allezins bezienswaardig. Na al hetgene 
men over de afneming van Stavoren gehoord heeft, zal deszelfs uitwendig voorkomen 
niet afvallen. Gering zijn hier thans de bronnen van bestaan, en het getal inwoners is tot 
ruim 500 gedaald.

Daar de rijweg van Stavoren naar Koudum aan deze zijde met een omweg over 
Hindeloopen leidt, en een voetpad over het zonderling gebouwde Molkwerum 
derwaarts strekt, zoo rijde men terug langs den zeedijk en over Scharl en Warns naar 
Hemelum en Galamadammen.

Voor dit middagtogtje kan ook nog een andere koers genomen worden. Men sla dan 
den regten weg naar Rijs in, bezie aldaar de plaats en doorwandel onder geleide van 
den tuinman het bosch, waarna men in de herberg gelegenheid vindt om de thee te 
gebruiken. Bij het terugkeeren sla men links de eerste zijlaan door het bosch in om 
dan weldra verrast te worden door het heerlijk gezigt op het punt Bellevue. Van hier 
kan men links over Mirns naar het Roode Klif, of regts dadelijk over Bakhuizen en het 
schoone Hemelum naar Galama-dammen terugkeeren.
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Nij Amerika in Nijemirdum
Tot 1 july 1953 had de gemeente 
Gaasterlân geen straatnamen. Elke 
plaats had tot dan toe een letter en de 
woningen werden achter elkaar door 
genummerd. Een woning in Balk had 
bijvoorbeeld het adres B 412 en in 
Sondel bijv. S 48. Bij de vaststelling van de naam Nij Amerika in Nijemardum werd 
als argument aangevoerd dat het zandpad zo ‘in de volksmond’ genoemd werd. Maar 
de namen Lyts Amearika, Nije Reed,  Jachthúsreed of Jagerspaad kwamen ook voor.  
Rond 1880 werd de eerste woning er gebouwd en in 1899 stond de naam Nieuw 
Amerika voor de eerste keer op de kaart.

2PGDW�GH�EHWHNHQLV�GXV�QLHW�RI¿FLHHO�RS�SDSLHU�YDVWJHOHJG�LV��]XOOHQ�ZLM�KLHU�SUREHUHQ�HU�
een verklaring voor te vinden. De meest aannemelijke verklaring voor de straatnaam Nij 
Amerika  wordt gezocht in de emigratie in 1853 en 1854 door 52 van de 66 leden van 
de ‘Fine Menisten’ uit Balk, een streng conservatieve richting van de Doopsgezinden 
(Dopersen). De reden voor emigratie was waarschijnlijk de weigering om in militaire 
dienst te gaan, wat in die tijd verplicht was. Als je daar onderuit wilde, dan  kon je een 
vervanger regelen als je dat kon betalen. Een andere reden was waarschijnlijk dat ze 
de ruimte wilden hebben voor hun dagelijkse orthodoxe overtuiging en uitingen. Wat 
de verdere redenen geweest zijn blijft gissen. De groep vestigde zich in een verlaten 
gebied bij Gosjen, Noord-Amerika. Er moesten bomen gekapt worden, de grond moest 
geegaliseerd en omgeploegd worden en iedereen moest zijn eigen huis bouwen. 

In die tijd werden de bossen van Gaasterland gekapt om ruimte te maken voor 
grasland, zodat de boeren meer koeien konden houden. De verkoop of verhuur van 
dat land bracht meer op dan het bezit van het bos. Zo is er waarschijnlijk ook achter 
5XLJDKXL]HQ�LQ�RQEHZRRQG�JHELHG�ERV�RPJHKDNW�YDQDI�GH�.HUNKRÀDDQ�LQ�GH�ULFKWLQJ�
van De Hege Bouwen. Vast door bosarbeiders in dienst van de eigenaar, de adellijke 
familie Van der Hoop van Slochteren. Het bleek matig vruchtbare zandgrond te zijn. 
Maar veehouder Roel de Jong van Nij Amerika verklaarde in de Leeuwarder Krant 
van 10 maart 1979 dat het land zelfs in een droge zomer goed was. “Ik heb dertig 
koeien en daar komt het jongvee nog bij, maar ik hoef nooit hooi bij te kopen.”

Na 1880 ontstond er langzamerhand een zandpad dat erg modderig werd bij 
regenachtig weer. Alles moest met paard en wagen gebeuren.  De bewoners waren 
arme mensen die hard moesten werken en in dit gebied hetzelfde werk deden als de 
‘Fine Menisten’ in Amerika. En zodoende werd al gauw gezged dat dit gebied voor 
hen het Nieuwe Amerika was, ‘Nei Amerika’. De schrijver Inne de Jong laat in zijn 
beroemde boek ‘Jonges fan Gaesterlân’, uitgegeven in 1941, zijn hoofdpersonen al op 
Nij-Amerika spelen.

In 1938 wordt er voor het eerst door de bewoners een verzoek ingediend om het 
zandpad te verbeteren en in 1946 nog een keer. De gemeente wil dan wel meewerken, 
maar de eigenaresse, mevrouw Van der Hoop van Slochteren-Star Numan, niet.  
Uiteindelijk krijgen de bewoners in 1953 het bericht van de gemeente dat de adellijke 
familie nu wel wil meewerken. Op 4 januari 1955 is de aanbesteding en per brief van 
29 januari 1955 krijgt de ‘N.V. De Geruischlooze Weg te Heemstede’ het werk voor 
een bedrag van f. 58.970,00 (€ 27.000,00) voor het aanbrengen van puinverharding 
en het verbeteren van Nij Amearika. Die ontsluiting heeft tot gevolg dat er nu meer 
mensen gebruik kunnen maken van de weg en dat ook doen. Het gebied wordt nu  ook 
ontdekt door onder anderen liefhebbers van een tweede woning. 

Gaasterland was niet altijd blj met tweede woningbezitters. Hun kinderen gingen 
hier niet naar school en het verenigingsleven leed er onder. Middenstanders merkten 
dat de tweede woningbezitters al in hun eigen woonplaats de meeste boodschappen 
hadden gehaald. Maar het voordeel van tweede woningbezitters is er ook en is nu te 
zien op Nij Amerika: een groot aantal verpieterde woningen zijn door de bezitters 
mooi opgeknapt en mensen met een goed inkomen kwamen er uiteindelijk permanent 
wonen. Ook drs. Rinse Zijstra, na burgemeester van Smallingerland lid van de Tweede 
en Eerste Kamer voor de ARP (Anti revolutionaire Partij) en onder andere landelijk 
voorzitter van de CBTB (Christelijke Boeren- en Tuindersbond) was erg gecharmeerd 
van het gebied en liet op Nij Amerika no. 7 een tweede woning bouwen.

De schrijfwijze van Nij Amerika roept wel vraagtekens op: Nij is Fries en Amerika 
is Nederlands. Het had dus óf Nij Amearika moeten zijn, met een a na de e,  óf het 
had geschreven moeten worden als Nieuw Amerika. In de volksmond heette het: 
we gaan naar Nij Amearika. Het kan ook zijn dat men vond dat het bij Nijemirdum 
hoorde (met de klemtoon op Nij) en daar past dan Nij Amerika bij. Nieuw Amerika 
bij Nije Mardum klinkt niet. Eigenlijk hoort er een verbindingsstreepje tussende beide 
woorden en dus had de naam eigenlijk Nij-Amearika moeten zijn. 

Jan Geert Vogelzang, Balk  
jgvogelzang@home.nl

Bronnen: 
Gemeente-archief Gaasterlân-Sleat 
Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân ‘Jonges  
fan Gaesterlân’ 1941door Inne de Jong 
O. Muizelaar, Makkum 
Fan Klif en Gaast nr. 5 en 6. Jan Zantema
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30 april 2018 werd in het bezoekerscentrum “Mar en Klif” te 
Oudemirdum de laatste expositie over de Belgische vluchtelingen 
tijdens WO I geopend door mevrouw Loes Luyckx.
 
Mevrouw Luyckx is een dochter van een Belgische vluchteling die met een Balkster 
trouwde en altijd in Balk is blijven wonen. De eerste expositie die het HWG 
organiseerde over het verblijf van de gevluchte Belgische militairen was gericht op 
de aankomst, de tentenkampen en de wachtposten. In de tweede expositie stond de 
steenfabriek in Rijs en het vrouwenkamp Boschkant centraal. De expositie bestond 
XLW�HHQ�PDTXHWWH�YDQ�GDW�YURXZHQNDPS��KLVWRULVFK�IRWRPDWHULDDO��NUDQWHQYHUVODJHQ��
advertenties en materiaal dat door de geïnterneerden aan de bevolking was geschonken. 
In deze laatste expositie, die tot oktober te bezichtigen is, wordt aandacht geschonken 
aan het verblijf in Gaasterland en aan de sportieve activiteiten, o.a. het kaatsen.

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN GAASTERLAND 1914 – 1918.

Na de Duitse inval in België op 4 augustus 1914 stroomden honderdduizenden 
Belgische vluchtelingen de Nederlandse grens over om hier bescherming te vinden 
tegen het oorlogsgeweld. Onder hen waren ook 40.000 Belgische militairen. Deze 
militairen werden, in overeenstemming met de internationale afspraken vastgelegd 
tijdens de tweede Vredesconferentie van De Haag, ontwapend en voor de duur van 
de oorlog geïnterneerd. Eén groep Belgen werd ondergebracht in een kazerne in 
Alkmaar, waar echter ook Duitse militairen waren ondergebracht. Dit leidde uiteraard 
WRW�FRQÀLFWHQ�HQ�DOV�RSORVVLQJ�ZHUG�EHVORWHQ�RP�HHQ�LQWHUQHULQJVNDPS��PHQ�VSUDN�LQ�
die jaren van interneringsdepot) in te richten in Gaasterland. Doordat de bruggen bij 
Sloten, Woudsend, Galamadammen, Warns en Tacozijl open gezet konden worden, 
werd er een soort eiland gecreëerd waardoor vluchtpogingen werden bemoeilijkt.

De eerste groep Belgische militairen arriveerde op 26 augustus 1914 in Gaasterland. 
Zij kwamen, onder begeleiding van Nederlandse huzaren, met de veerboot uit 
Enkhuizen aan in Stavoren en gingen vervolgens lopende verder naar Harich. Daar 
werden ze opgevangen in tenten, die inderhaast waren opgezet op een weiland aan 
de Lykwei in Harich. Op 8 en 9 oktober werd nog een groep Belgen overgebracht, 
die onderdak kreeg in de steenfabriek van Rijs. Op 27 oktober arriveerde de laatste 
groep. Zij werden ondergebracht in Balk. Tegelijk met de soldaten kwamen ook 
veel vrouwen en kinderen op zoek naar hun vaders en echtgenoten. Ook zij kregen 
onderdak in Gaasterland. Zie verder www.interneringsdepotgaasterland.nl 

Ver van het front?
Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste 
Wereldoorlog. Nederland was neutraal gebleven, maar toch liet de oorlog in vrijwel 
elke gemeente wel zijn sporen na en het front bleek ook minder ver van Friesland 
dan werd aangenomen. Denk maar aan de mobilisatie van tienduizenden Friezen, de 
komst van Belgische vluchtelingen en het interneringskamp voor Belgische militairen 
in Gaasterland. Op de dag van de Wapenstilstand wordt een boek gepresenteerd 
over de invloed van de oorlog op Friesland. Aan de hand van verhalen van gewone 
mensen passeren veel aspecten de revue. Het gebonden boek, met de titel ‘Ver van 
het front?’, verschijnt in groot formaat en in full colour en bevat ruim 450 pagina’s 
en ongeveer 250 afbeeldingen. U kunt op deze uitgave intekenen, waardoor de 
prijs € 30, = bedraagt (i.p.v. € 35, =). Hoe dat gaat, kunt u lezen op onze website  
www.geschiedenisgaasterland.nl
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De binnenkomst van Belgische vluchtelingen in Franeker in 1914, lopende
over de Oosterpoortsbrug richting de Dijkstraat.
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Toegangshek kerk Harich 

Hierbij nogmaals de foto van het toegangshek bij de kerk van Harich. Naar aanleiding 
van het artikel over grafcultuur in de vorige editie van Fan Klif en Gaast legt Yde Jan 
van de Lageweg de symboliek van het hek uit:
Het smeedijzeren toegangshek naar de kerk en begraafplaats bestaat uit twee draaihekken 
en twee kolommen en is dubbelzijdig uitgevoerd d.w.z. beide zijden zijn gelijk. 

Het hek draait vanaf het kerkhof naar buiten. Dit is gedaan om bij calamiteiten de 
vluchtweg open te houden.

De symmetrische hekken stellen een vrouwelijk en mannelijk hek 
voor. Het vrouwelijke hek heeft niets aan het uiteinde staan, terwijl 
het mannelijk hek op het uiteinde de pijnappel als ornament heeft. 
Wanneer beide hekken gesloten zijn, is de pijnappel of dennenappel in 
’t midden van het hek goed zichtbaar. De pijnappel, staat symbool voor 
vruchtbaarheid, onsterfelijkheid en eeuwigheid. Het Latijnse woord 
voor naaldboom is Pinus. 

Boven het traliewerk zijn gevleugelde lansen geplaatst. 
Deze gevleugelde lansen staan wellicht symbool voor 
het bevechten en strijden voor het Hemelrijk en ter 
verdediging ervan. 

In het hek zijn diverse gietijzeren symbolen verwerkt. 
De symbolen hebben allemaal met dood en eeuwigheid te maken. In het hek zijn aan 
weerskanten twee gekruiste zeisen, die de onverbiddelijkheid van de dood uitbeelden, 
verwerkt. De dood wordt ook wel de maaier genoemd, die oogst aan het eind der tijden.

In de gekruiste zeisen bevindt zich het 
symbool van de eeuwigheid nl. de slang 
(ouroboros). De slang die in zijn eigen 
staart bijt en op die manier een eeuwige 
cirkel vormt. Het symboliseert de kringloop 
in de natuur, het eeuwige terugkeren. De 
naam ouroboros is Grieks en betekent 
staarteter. Het is een van oudste mythische 
symbolen ter wereld. 
Daaronder twee symmetrisch geplaatste 
omlaag gerichte toortsen. De omgekeerde 
(brandende) fakkel was al voor de 

oudheid symbool van het gedoofde leven en attribuut van de dood. Een brandende 
fakkel verwijst naar hernieuwd leven, de wederopstanding. 

In het midden van het hek staan vuurvlammetjes. Vuur is een 
teken van overgang, transformatie, opstanding en reiniging. De 
positieve betekenis in het christendom is de verbinding met de 
Heilige Geest. Bezieling door de Heilige Geest is een belangrijk 
element voor een deugdzaam christelijk leven.

De zandloper staat symbool voor de kortstondigheid van het leven 
en het onvermijdelijke stervensuur. Als symbool van de dood kwam 
de zandloper voor het eerst in de late Middeleeuwen voor. De 
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Werkgroepen

Verschillende werkgroepen verdiepen zich in de Gaasterlandse geschiedenis.  
Er is heel veel uit te zoeken. Het HWG beheert de omvangrijke collectie van 
 Informatiecentrum Mar en Klif op het gebied van (cultuur)historie. 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 Albert Draaijer  
(0514 - 521499 en 06 - 40394493)

 stichtinghwg@gmail.com
Beeldmateriaal en Publicaties Sietske Dijkstra  

(06 - 46866926) 
stichtinghwg@gmail.com

Dorpen en gehuchten Henk de Kroon
 (06-27064569)
 hadeka49@home.nl
Visserij en Scheepvaart vacant
Kunst en Cultuur Bram de Smit 
 (0514 - 603918)
 smit-wassenaar@kpnplanet.nl 
Archeologie Joke Venekamp
 (0514-605245)
 j.c.venekamp@hetnet.nl
Tentoonstellingen Johan Groenewoud 
 (0514 - 604327)
 info@langsdeluts.nl

Gaasten & Kliffen
In de serie Het mooiste plekje van Friesland verdedigde ‘onze’  

Albert Draaijer de nominatie hiervoor van de iconische gaasten en kliffen 
van Gaasterland. In een rechtstreekse uitzending van Omrop Fryslân,  

die de competitie uitgeschreven had, werd op donderdag 16 november het 
Planetarium in Franeker als mooiste plekje verkozen. De gaasten en kliffen 

van Gaasterland eindigden op een verdienstelijke 7e plaats van  
GH�DDQYDQNHOLMN�����NDQGLGDWHQ��+HW�SURPRWLH¿OPSMH�LV�WHUXJ�WH�]LHQ�YLD� 

www.historiegaasterland.nl 

zandloper is vaak voorzien van vleugels: links de vleugel van een duif ‘de dag’ en 
rechts de vleugels van de vleermuis ‘de nacht’, soms ook alleen duivenvleugels. Zij 
verbeelden het vervliegen van de tijd. De omkeerbaarheid van de zandloper wordt in de 
christelijke traditie gezien als symbool van het nieuwe leven na de wederopstanding.
(Q� GDQ� LV� HU� QRJ� GH� YOLQGHU�� 2RN� GLH� SDVW� HU� TXD� V\PEROLHN� ELM�� +HW� ZRQGHUOLMNH�
verschijnsel dat uit een pop een vlinder ontstaat, speelt van oudsher een rol: hoe de 
ene levenstoestand kan overgaan in een andere. De dood als een soort tweede geboorte 
naar een andere levensvorm in het hiernamaals. De vlinder symboliseert daarmee de 
onsterfelijkheid, terwijl die gelijktijdig ook symbool staat voor de kortstondigheid 
van het aardse leven.

Yde Jan van de Lageweg
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