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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.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: gemeentewapen van Gaasterland geborduurd door Frans Houtman

Voorwoord

Het was een blijde verrassing om op 15 oktober een cheque met daarop een bedrag van 
€ 409,54 te ontvangen van Rabo Club Support. Niet alleen de hoogte van het bedrag 
is prachtig, maar ook het feit dat zoveel mensen op onze organisatie hun stem(men) 
uitbrachten. Dat geeft ons moed en vertrouwen. Het maakt ons nog gemotiveerder 
en actiever dan we al zijn. “Alle gevers hartelijk dank!” Het geld zal worden besteed 
aan het Bevrijdingsjaar 2020 waarin meerdere activiteiten gepland staan om 75 jaar 
bevrijding na de Tweede Wereldoorlog te vieren. De voorbereidingen zijn inmiddels 
gestart met het instellen van een werkgroep bestaande uit 7 enthousiaste leden. 
Gedacht wordt aan allerlei activiteiten op de Gaasterlandse Bevrijdingsdag van  
17 april en aan een paar maanden durende tentoonstelling vanaf 17 april in Mar en Klif 
in Oudemirdum. Er wordt samenwerking gezocht met verenigingen van Plaatselijk 
Belang en met de scholen in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat.

Zeer binnenkort wordt ook de organisatie opgestart voor de eerste Gaasterlandse 
Historiedag. De bedoeling is dat die dag op een zaterdag in oktober – maand van 
de geschiedenis – op een nader te bepalen plaats in Gaasterland wordt gehouden. 
Historische werkgroepen en particulieren kunnen in een stand of kraam hun 
Gaasterlandse schatten en publicaties presenteren aan het publiek. 

In algemeen bestuurlijk opzicht verloopt alles naar wens. Er is een nieuwe penningmeester 
gevonden en de werkgroepen zijn aangevuld met nieuwe leden. Op onze facebookpagina 
hebben we ongeveer 1500 volgers die wij bijna elke week iets moois laten zien. Aan de 
internetsites www.geschiedenisgaasterland.nl en www.gaasterlandinwo2.nl wordt hard 
gewerkt. De planning is dat uiterlijk 1 april 2020 de hele geschiedenis van Gaasterland 
in de Tweede Wereldoorlog is gepubliceerd. Reeds nu staat al iets meer dan de helft van 
de 1800 A4-tjes op de site en valt er al heel wat te lezen! 
Het e-mailadres van onze stichting wordt steeds meer gebruikt en het aantal vragen 
en bezoekers op dinsdagmorgen neemt toe. De verkoop van losse nummers van ons 
halfjaarlijkse tijdschrift is ook stijgende, terwijl wij de laatste maanden 11 nieuwe 
donateurs hebben mogen inschrijven. Dat aantal werd mede bewerkstelligd door 
Marianne van der Wal die tijdens de laatste zaterdag van de Balkster feestweek 
voorbijgangers op fraaie wijze wist te overtuigen. Kortom, u leest een tevreden voorzitter.

Nu is het weer tijd voor ons halfjaarlijkse tijdschrift fan Klif Gaast. Opnieuw is de 
redactie er in geslaagd om interessante artikelen te vinden. En met de puzzel kunt u 
weer uw geheugen opfrissen. Veel leesgenoegens toegewenst in de donkere dagen 
voor Kerstmis en daarbij een waardige drempelovergang naar een waardevol 2020.

Jan Geert Vogelzang
Voorzitter HWG
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Poepen in Balk

Vanaf zijn geboorte op 19 oktober 1880 in 
Balk tot aan zijn vertrek bij huwelijk op 12 
mei 1906 naar Leeuwarden, woonde Michiel 
Visser1 in Balk. In de jaren 1956/1962 werden 
74 afleveringen van zijn jeugdherinneringen 
geplaatst in de Balkster Courant onder de 
naam “Balk in vroeger jaren”. Hij woonde 
toen in Utrecht en als laatste in IJsselstein 
waar hij op 17 januari 1963 is overleden.  
Michiel Visser heeft veel politieke functies 
gehad. Zo was hij van 1918 tot 1932 zowel 
raadslid van Leeuwarden als lid van de 
provinciale staten van Friesland. Van 1931 
tot 1936 was hij lid van de eerste Kamer der 
Staten-Generaal. Hij heeft veel gedaan voor 
de totstandkoming van kindertehuis Mooi 
Gaasterland in Rijs. Zo heeft hij destijds 
ongeveer f. 13.000,00 (€ 5900,00) hiervoor bijeen gebedeld. Van 1918 tot 1940 
was hij hoofdbestuurder van de Bond RK Werkliedenvereniging in aartsbisdom  
Utrecht

Alle 74 artikelen staan gepubliceerd op www.langsdeluts.nl. 
Uit al die verhalen zijn twee anekdotes geselecteerd met betrekking tot de 
aanwezigheid van hannekemaaiers, ook wel poepen genoemd. 

Blaaspoepen in Balk
Aan de Harichsterzijde van het “Katteneind” (nu Gaaikemastraat) woonde Uilkje 
Reins Bosma2, de weduwe van Tjeerd Pietersma. Zij is heel oud geworden, 100 jaar en 
acht maanden. Op zonnige avonden zat ze veelal te rusten in een rietenleuningstoel op 
de stoep van haar huis: zij hield er een volkslogement op na. Het waren geen rijkaards 
die er nachtlogies kwamen vragen. De appartementen waren heel bescheiden. Wat 
wilde men ook verlangen voor 25 cent per nacht? Het bedrijf van Uilkje was berekend 
op doorgaand verkeer – reizende ketellappers en ook straatmuzikanten verbleven er 
veel. Deze laatsten in de regel niet meer dan één nacht.

Eén van de logees was “Ein-Zwei-Drei” en dat was een twee meter lange Duitser die 
één of tweemaal per jaar in Balk verscheen. Hoe zijn ware naam was, weet ik niet. Het 
“Ein-Zwei-Drei” hadden wij als jongens aan hem toegekend. 
Hij speelde voortreffelijk harmonica en droeg daarbij steeds een witte zijden halsdoek. 
Zijn gelaat zat vol zwartblauwe pukkels. Wij, (de jeugd), hadden uitgemaakt dat hij 

in de Frans-Duitse oorlog van zeventig 
had meegevochten en dientengevolge zijn 
gezicht met hagelkorrels bezaaid was. Wij 
waren spoedig klaar met het oplossen van 
problemen. Af en toe zong “Ein-Zwei-
Drei” Duitse liederen. Ik herinner me nog 
dat er namen in voorkwamen als Sedan en 
Straatsburg “der wunderschöne stadt” – waar 
zo menig braaf soldaat begraven lag. Ook van 
Sintjohannesga kwamen er “blaaspoepen” 
naar Balk. Het was een vader met drie 
zonen. Hun instrumenten waren van koper. 
Zij liepen op zwarte schoenen voorzien van 
met ijzerwerk beslagen zolen. Zij droegen, 
verkleurde vilten hoeden en op hun rug een 
soort broodzak. Dit “korps” logeerde ook bij 
de weduwe Uilkje Pietersma.

Poepen zondags in Balk
Jaarlijks, wanneer de zomer in aantocht was, verlieten de mannen hun Heimat en 
kwamen naar Friesland. In Sneek hadden ze tijdens de marktdag hun verzamelplaats. 
Daar kon iedere boer, die maaiers behoefde, met hen accorderen en zich van hun 
diensten voorzien. Het waren veelal zwaargebouwde en sterkgespierde mannen. Ze 
kwamen van Oost-Friesland, Oldenburg, Westfalen of Rheinland. De Oost-Friezen 
waren opvallend gekleed. Ze droegen een korte blauwe linnen kiel, voorzien van een 
rode kraag. Hun blauwlakense petten met gladde kleppen waren hoog van model. 
Over het algemeen was de kleding van deze “poepen” van grove stof, maar ijzersterk. 
Als het weer zulks toeliet, kwamen ze zondags van de naburige dorpen naar Balk. 
Sommigen waren Katholisch, anderen Evangelisch of Luthersch. De Katholieken 
gingen (plichtsgetrouw) ter kerke.
Bij zonnig weer zaten ze vaak op het stenen muurtje, hetwelk zich bij de grote brug 
voor de Dubbelstraat bevond. Ze rookten uit lange pijpen met grote koppen, waaraan 
als versiering kleurige kwastjes bengelden, of zij kauwden op harde, zwarte, ronde 
stukken tabak, veel gelijkende op drop. Het is allemaal al lang geleden. Het eens zo 
machtige Duitse rijk ligt helaas vaneengereten als gevolg van de rampzalige politiek 
van Hitler en niet ver verwijderd van onze drempel, staat de Rus. 
Omstreeks de negentiger jaren van de 19e eeuw lagen er aan het Tsjamkedykje 
een drietal boerderijen, die van Oostenburg aan het eind van het dorp gelegen, niet 
meegerekend. Op de tweede boerderij vanaf het dorp woonde Liekeleboer, (Liekele 
Liekelema3). Hij was maar een klein manneke, ietwat hoog in de schouders. Hij was 
getrouwd met de weduwe van Lieuwe Visser. Deze vrouw was groot en geweldig 
van omvang. Zij was gul van aard. Als Liekele naast haar liep, leek het wel moeder 

Foto:www.gaasterlandinwo2.nl Foto: www.langsdeluts.nl
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en kind. Ik ken de boerderij nog uit mijn jongensjaren. (nu bewoond door de familie 
Albada, red.) Een rieten dak. Op dat dak bevond zich een brede houten nok. Bij een 
bepaalde gelegenheid ben ik nog eens over die nok gewandeld, van voor naar achteren 
en omgekeerd. Hier was toen Jelle van Pieter de Vries bezig met de reparatie aan de 
bliksemafleiders op het dak. 

Twee poepen bij Liekeleboer 
Hoog staat de zon aan een wolkeloze hemel. Het is windstil en warm. In een 
broeiende hitte zijn twee maaiers bezig het grasland van Liekeleboer, gelegen 
langs de Nieuwe Vaart, te maaien. Onverstoorbaar gaan ze steeds in hetzelfde 
tempo voorwaarts met het scherpe seizen en daarbij het gras omverhalende. Hun 
houding is gebogen en hun gang is zwaar. Alleen krachtige personen kunnen vanaf 
de vroege morgen en de gehele dag zulks werk verrichten. Hun rusttijden zijn in 
de regel maar kort en meestal brengen ze die door in een kleine tent van geolied 
zeildoek. Deze beide mannen zijn Duitsers en afkomstig uit Noord-Rheinland. 
Het zijn Willem en Heinrich. Willem is een gedrongen, breedgeschouderde figuur. 
Zijn huid is verweerd en donkerbruin gekleurd. Zijn zware, blonde wenkbrauwen 
steken als pieken vooruit en een enorme hangsnor versiert zijn bovenlip. Een echte 
Bismarck-kop. Willem is zwijgzaam en ietwat somber van aard. Een vijftiger. Hij 
heeft de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 meegemaakt. Hij vertelt daar weinig 
over.
Heinrich was een geheel ander type. Langer dan Willem, maar minder stevig. Zijn 
knieën stonden een weinig binnenwaarts. Ook hij typeerde geheel de landman. 

Hij lachte graag en zong vaak. Hij was Evangelisch en godsdienstig van aard. 
Gedurende enkele jaren kwamen beiden in de zomer naar Liekeleboer om te 
maaien. Ik kende ze buitengewoon goed en kwam veelvuldig met hen in aanraking. 
Door de week deed ik voor hen wel boodschappen op het dorp en na schooltijd 
was ik vaak bij hen op het land. Hoe vaak heb ik bij hen in de tent gezeten en werd 
dan, als beloning voor mijn diensten, getrakteerd op een stuk roggebrood met spek 
en een kom karnemelk.
Toen, omstreeks 1894, gebeurde het dat ik tevergeefs bleef uitzien naar hun 
komst. De zomer naderde en ik had al eens aan Liekeleboer gevraagd of Willem 
en Heinrich spoedig weer naar hier zouden komen. Liekeleboer, die geen woord 
overbodig sprak, antwoordde “ik weet niet of ze wel weer komen”. 
Deze mededeling stemde mij treurig. Ik was zeer aan hen gehecht, en mijn 
gevoelige kinderziel was als gewond door deze voor mij pijnlijke woorden. Ze 
kwamen niet weer en dat bedroefde mij. Ik heb geschreid, want ik had te sterk 
verlangd naar hun komst om het feit van hun wegblijven gevoelloos te accepteren.  

1. Michiel Visser is een zoon van timmerknecht Siebe Michiels Visser en van Grietje 
Johannes Jongschaap. Hij werd geboren in wat nu de Van Swinderenstraat 10 in Balk 
is. 

2. Uilkje Reins Bosma, geboren op 21 januari 1822 en overleden op 17 september 
1922 in Balk. Zij trouwde op 12 juni 1844 in Balk met werkman Tjeerd Pieters 
Pietersma, geboren op 28 december 1921 en overleed op 28 juli 1881 in Balk. Het 
huwelijk telde 7 kinderen.

3. Lijckele Lijklema was op 15 april 1837 in Harich geboren. Hij trouwde op 17 
september 1874 in Balk met Eelkje Luinenburg, geboren op 29 augustus 1834 in 
Oudemirdum. Zij overleed in Harich op 23 augustus 1895 en Lijckele op 8 februari 
1914 in Mirns en Bakhuizen. Bij het huwelijk was Lijckele zonder beroep en Eelkje 
was veehoudster. Eelkje was eerder gehuwd geweest. Op 10 april 1861 was zij gehuwd 
met de 30 jaar oudere landbouwer Lieuwe Klazes Visser, geboren in 1804 in Balk, 
overleden op 13 oktober 1872 in Harich. Lieuwe Klazes was bij zijn huwelijk met 
Eelkje weduwnaar van Afke Meines Smid.

Dit artikel is gemaakt naar aanleiding van een expositie over Hollandgänger, over de 
arbeidsmigratie tussen Duitsland en Nederland. Van 3 augustus tot en met 15 december 
2019 was de tentoonstelling te zien in het Fries Landbouwmuseum bij Leeuwarden

Jan Geert Vogelzang
2019
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Menno van Coehoorn werd in september 1641 geboren in Britsum op de niet meer 
bestaande Lettingastate ten noorden van Leeuwarden. Een juiste datum is niet bekend. De 
familie Van Coehoorn was afkomstig uit een voornaam geslacht van Zweedse en Duitse 
militairen. In de 16e eeuw vestigden zich leden van dit geslacht in ons land.

Vader Gosse van Coehoorn was kapitein van een Friese 
compagnie en woonde in Britsum. Hij had  goede 
contacten met het Friese stadhouderlijke hof.
 
In 1657 werd zoon Menno op 16-jarige leeftijd 
opgenomen als beroepsmilitair in de compagnie van zijn 
vader. Drie jaar later nam hij als kapitein de compagnie 
over van zijn vader.

Tussen 1672 en 1678 volgde een tijd van vele veldslagen 
tijdens de oorlogen met Frankrijk, Keulen, Engeland en 
Munster. In 1678 sloot de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden vrede met Frankrijk. Er volgde een rustiger 
periode voor Menno.
In 1678 trouwde hij met de rijke 17-jarige wees 
Magdalena van Scheltinga. Ze kregen vier kinderen. 
(Gosewijn Theodoor 1678-1737, Geertruida Allegonda 
1679-1757, Hendrik Casimir 1682-1756, Amelia 1682-
1708). In 1683 stierf Magdalena na de geboorte van de 
tweeling. 

Na de dood van Magdalena erfde Menno het huis in 
Wijckel, dat Magdalena geërfd had van haar moeder. 
In Wijckel woonde al Menno’s broer Johannes. 
Waarschijnlijk ging deze Johannes met zijn gezin 
wonen in het huis te Wijckel. Mogelijk werd in 
die tijd het bestaande huis verbouwd. Ook werd in 
die tijd het Coehoornbos naast de kerk aangelegd. 
Dit bos is nu bekend onder de naam Du Toursbos. 
Meerestein is niet de oorspronkelijke naam van het 
huis in Wijckel. De naam kwam nergens voor in 18e 

eeuwse koopakten. Pas in 1809 verscheen de naam voor het eerst in advertenties in de 
Leeuwarder Courant.

Tussen 1688 en 1697 raakte de Republiek opnieuw in oorlog met Frankrijk. Menno 
maakte toen pas echt carrière. Er volgden diverse promoties. In 1695 werd hij benoemd 
tot ingenieur-directeur-generaal van de fortificaties van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. In 1697 werd hij meester-generaal der artillerie. In 1701 werd hij benoemd 
tot gouverneur van Sluis en Staats-Vlaanderen. In 1703 riepen de Duitse keurvorsten 
tijdens het beleg van Bonn zijn hulp in. De Spaanse koning Karel II verhief hem zelfs in 
de adelstand en hij mocht zich sindsdien baron noemen.

Op 17 maart 1704 overleed Menno van Coehoorn in Den Haag aan een beroerte. Hij werd 
begraven in de Vaste Burchtkerk van Wijckel. Zijn graftombe was ontworpen door Daniël 

Marot (1663-1752), een gevluchte Franse 
Hugenoot. De graftombe werd opgeleverd in 
1706.
De belangrijkste documenten over het leven 
van Menno van Coehoorn zijn geschreven door 
zijn zoon Gosewijn Theodoor van Coehoorn 
(1679-1737). Verder is er weinig geschreven 
over het leven van Menno van Coehoorn. Er 
gaan wel allerlei verhalen de ronde, maar veel 
van die verhalen gaan terug op één bron en zijn 
soms behoorlijk aangedikt.

Koning -Stadhouder Willem III speelde een belangrijke rol in het leven van Menno van 
Coehoorn, maar Menno ondervond ook veel tegenstand. Hij werd aangesproken op zijn 
afkomst en ook op zijn karakter: hij was kortaangebonden, koppig en scherp van tong.
Zijn zoon vertelde het volgende: “Menheer de Baron van Coehoorn was welgemaakt 
van persoon en van een grote gestalte. Hij had een deftige houding en was een man van 
verstand en van oordeel spreekende zeer weinig. Hij was vrindelijk tegen alle menschen, 
zelvs tegen de minste soldaat, zo dapper als men t wesen moest, en van een veerdigen 
geest, zonder eeenige vreese in ’t midden van ’t vuur ongeinteresssert zelfs zo ver, om het 
fortuijn van zijn famielie te negliseeren”. 

Tussen 1680 en 1683 ontstond een pennenstrijd tussen kapitein-generaal Louis Paen 
(betrokken bij de verdedigingswerken van Naarden) en Menno van Coehoorn. Deze strijd 
werd bekend onder de naam de “Twist der Vijfhoecken”. Menno won deze strijd. Hij was 
een groot voorstander van uitbouwen in de wallen in de vorm van vijfhoeken. Onderdelen 
van een vesting moesten zelfstandig kunnen worden verdedigd. De vijand moest vanuit 
verdekte opstellingen (uitbouwen in vorm van vijfhoeken) kunnen worden beschoten en er 

Menno van Coehoorn

Lettingastate

Meerestein

Grafmonument Menno, baron van Coehoorn
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moesten snelle uitvallen mogelijk zijn. Menno publiceerde Versterckinge des Vijf-Hoecks, 
om andere vestingbouwers de kans te geven hun mening te vormen.
Van Coehoorn publiceerde meer werken over vestingbouw met voorstellen om bestaande 
vestingwerken te verbeteren. In 1685 gaf hij een boek uit met de titel “Nieuwe vestingbouw 
op een natte of lage horisont”. (Een natte horizon  was een stuk grond dat onder water kon 
worden gezet.) Dit boek was toegespitst op het Nederlandse landschap, maar werd zelfs 
vertaald in het Frans, Duits, Engels en Russisch. 

Verder was hij de uitvinder van het Coehoornmortier. Dit kleine kanon was door twee man te 
dragen. In later jaren werd het door de marine nog steeds gebruikt om bevoorradingskabels 
over te schieten.
Menno van Coehoorn werd de Nederlandse Vauban 
genoemd. Deze Franse tijdgenoot van Menno was 
de belangrijkste militair van Lodewijk XIV. Vauban 
werd beroemd door zijn fortificaties van Verdun en 
Douamont. 
Vauban was er een voorstander van om het simpel 
te houden bij een verdedigingswerk. Van Coehoorn 
hield van verrassingen. Vauban hield bij een aanval 
de troepen bij elkaar en probeerde zo geleidelijk aan 
terreinwinst te halen. Menno viel golf na golf aan, 
begeleid door zo krachtig mogelijke beschietingen. 
Dat kostte wel veel levens, was duur en bracht veel 
schade toe.

Menno was de ontwerper van de Nederlandse 
Waterlinie van Muiden tot Dordrecht. Dit hele 
gebied kon onder water worden gezet om Holland 
te verdedigen. In 1940 werd deze linie zelfs nog 
een keer onder water gezet, maar deze keer zonder 
succes.
Verder ontwierp hij de verdedigingswerken 
voor Naarden en nog vele andere plaatsen. Zijn 
meesterwerk was het vestingwerk rond Bergen op 
Zoom. Later zijn de vestingwerken bijna allemaal 
afgebroken, omdat ze geen nut meer hadden. 
De vesting Bourtange was in Menno’s tijd 
bijna niet in te nemen. Tijdens het Rampjaar 
1672 (oorlog met Engeland, Munster, Frankrijk 
en Keulen), bleek de vesting toch nog voor 
verbetering vatbaar. Menno kreeg hiervoor de 
opdracht, maar pas in 1742 voerde Pieter de la 

Rive de plannen van Van Coehoorn uit. Menno van Coehoorn was toen al overleden.
Begin 19e eeuw veranderde de oorlogsvoering zo dat vestingwerken overbodig werden. 
Vesting Bourtange werd toen in 1851 ontmanteld. 
Rond 1930 werd de Stichting Menno van Coehoorn opgericht om het werk van Menno 
van Coehoorn te behouden. Door deze stichting werd de vesting van Bourtange behouden. 
In 1964 werden de vestingwerken hersteld en de situatie in Bourtange is nu weer gelijk 
aan die van 1742. De reden voor het herstel was onder andere dat Bourtange qua bewoners 
sterk achteruit was gegaan. De “oude” vestingwerken begonnen weer toeristen te trekken 
en Bourtange kwam opnieuw tot bloei.

Bij de bouw van een vesting is kennis van het landschap erg belangrijk. Bestudering 
van kaarten is een vereiste om hindernissen in de vorm van waterlopen, moerassen, 
heuvels of bossen te achterhalen. Je kon bij een verdedigingswerk gebruik maken van 
deze hindernissen. Ook moest worden bekeken hoe de vijand deze hindernissen kon 
doorbreken of omzeilen. Deze zwakke plaatsen moesten worden versterkt met schansen 
of zware verdedigingswerken.

In versterkingswerken was veelal de kleur Engels rood te zien. Dit rood verdoezelde de 
kleur van bloed. Een vestingwerk werd gevormd door een stadswal, bestaande uit rechte 
stukken (courtine genoemd) en puntige uitbouwen, de bastions. Daarvoor lagen in de 
vestinggracht nog de ravelijnen om de stadswal te beschermen. 
Op de stadswallen werden vaak molens gebouwd. Door de plaatsing op de hoge wallen 
vingen ze veel wind. In vredestijd was dat een goede oplossing. In oorlogstijd sneuvelden 
deze molens als eerste. Daarom werden er in de stad ook rosmolens gebouwd. Deze 
molens werkten op paardenkracht en konden zo tijdens een bezetting graan blijven malen 
voor de voedselvoorziening.

Ook de stad Sloten heeft gebruik gemaakt van 
de ideeën van Menno van Coehoorn. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de door 
Karel V afgebroken stadswallen in de jaren 1581 
en 1582 weer opgebouwd naar een ontwerp van 
Menno van Coehoorn. Dankzij haar stadswallen nam 
Sloten sindsdien een sleutelpositie in de strijd tegen 
de Spanjaarden. Straatnamen in Sloten herinneren 
nog aan deze vestingwerken: Bolwerk Noordzijde, 
Bolwerk Zuidzijde en Stadsschans.

Samengesteld door Harry Tollenaar
Bronnen: Wikipedia, 
Menno van Coehoorn Joep van Hoof

Coehoornmortier

Vesting Bourtange Wikipedia

Vesting Bergen op  Zoom

Verdedigingswerken rond Sloten



12 fan Klif en Gaast, uitgave 2019 - 2                          13

Kledingknopen-, tapijten-, aardewerk- en naaldschilder 
Franciscus Wilhelminus Houtman 

In dit verhaal gaat het over Franciscus Wilhelminus Houtman, door iedereen gewoon 
Frans genoemd. Hij woonde vanaf 1969 met zijn partner Jan André op het adres 
Harichsterdyk 86 in Harich. Hier had Frans zijn atelier waar hij begon te “schilderen” 
met zijn kledingknopen-, aardewerk-, wandtapijten- en naaldschilderijen. Later 
vond omvorming plaats van het atelier in een complete kunstboerderij, waarvoor 
Frans de betekenisloze naam “Ullebulle” had bedacht. 
Frans kreeg bij zijn geboorte op 30 mei 1913 – in Amsterdam, Spuistraat 326hs - 
dezelfde voornamen als zijn invalide vader. Zijn moeder was Henriëtte Johanna 
Tiedeman. Hij kreeg geen broers of zusters. Frans heeft alleen 7 jaar de lagere 
school gevolgd, waar hij de beste was in het vak tekenen. Er moest worden verdiend 
en daarom ging hij eerst 15 jaar aan de slag als dames- en herenkapper met een 
onderbreking tijdens militaire dienst.  Het kappersvak lag hem niet zo erg en 
daarom ging hij verder met zijn partner in kunst- en antiekverkopen. Dat gebeurde 
vanuit zijn antiekzaak “Tussen de Gragten” aan de hoofdstedelijke Hartstraat. 
Alles kon geleverd worden onder het motto “setdressing” omdat partner Jan André 
decorbouwer was bij film en TV en bekend stond vanwege zijn deskundigheid en 
energie. Er konden daardoor ook rekwisieten voor film- en toneelproducties worden 
geleverd en hierdoor bewogen zij zich in kunstenaars- en artiestenkringen. Er was 
o.a. contact met beroemdheden als Wim Sonneveld, Fons Rademaker, Kees Brugge 
en mode-ontwerper Fong Leng, die Mathilde Willink als bekendste klant had. Voor 
de beroemde film “De “Overval” uit 1962 werden ook rekwisieten geleverd. 
Frans Houtman had een creatieve aard. In Amsterdam was hij begonnen met 
het sparen van duizenden verschillende kledingknopen in alle kleuren van de 
regenboog. In Harich ging hij daar eerst mee door en maakte daarvan meerdere 
“kledingknopenschilderijen”. Hij stikte ze bij honderden vast op een doek. Verder 
maakte hij schilderijen van onderwerpen uit de natuur: dieren, bloemen, vogels zoals 
roerdompen, eksters en bomen, Hij gaf ze namen als : “Takkenspel, Levend water, 
Wilde eenden aan de Luts, Blauwe Vogel op Braamtak, een zilverreiger genaamd 
De Denker (zie foto), Kaper Carnaval, Maanlicht” enz. Hij ging zich  vanaf 1975 
specialiseren in de door hem zelf zo genoemde “naaldschilderijen”. In een intervieuw 
in 1981 vertelde hij dat hij niemand anders kende die zoiets deed. Zijn stijl was over 
het algemeen realistisch met soms Jugendstillinvloeden. Hij gebruikte daarvoor 
horretjesgaas uit de ijzerhandel en 25 verschillende soorten naalden: dikke, dunne, 
lange en korte. Erg dunne draden moest hij hiervoor gebruiken en dat moest eerst 
even wennen omdat er een bosje draden tegelijk door het oog van de naald moest 
worden gedaan. 
Zijn eerste werken waren recht-toe en recht-aan en later begon hij met ronde vormen. 
Hij zette eerst een ontwerpschets op het gaas en ging daarna aan de slag. Het werden 
schilderijen van 50 x 50 centimeter.

Frans kwam op bazars, voerde demonstraties uit, gaf cursussen en exposeerde. 
Plaatselijk Belang uit Harich heeft een naaldschilderij van Frans Houtman aan 
het gemeentebestuur van Gaasterland aangeboden. Dat was op 9 maart 1974 ter 
gelegenheid van de “wederingebruikstelling” na een grondige restauratie van het 
oude raadhuis. (zie afbeelding gemeentewapen). In 1976 is er een expositie van zijn 
werk geweest in Talmastate in Heeg. In 1982 exposeerde hij in de Nynkepleats in 
Piaam. In 1983 werden de werken van Frans Houtman in het Anthoniusziekenhuis 
in Sneek tentoongesteld. De Open Stal Route van Oldeberkoop exposeerde ook 
werk van Frans. Verder was er een expositie in Hotel Gaasterland in Rijs, in 
verpleeghuis Ielannen en restaurant Hoffy in Sneek. Begin jaren ’90 hing werk van 
Frans Houtman in galerie Farve aan de Harinxmastraat 40 in Heeg.  
Zijn partner Jan André was door een val van een Amsterdamse sociëteitstrap in 
de nacht van 6 op 7 augustus 1975 verongelukt. In opdracht van Frans werd Jan 
begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Balk. Voor de minimale termijn van 
15 jaar nam hij de grafrechten voor zijn rekening. Hij betaalde daarbij zelf ook voor 
15 jaar de naastliggende grafruimterechten. Van de mogelijkheid tot verlenging 
heeft hij in 1990 geen gebruik gemaakt. 
Na het overlijden van Jan kon Frans het alleenzijn niet meer aan en de cliëntele bleef 
weg. Wel kwam de directrice van Talmastate uit Heeg nog wel eens in zijn zaak. Zij 
wees Frans erop dat er een kamer vrij was in Talmastate en daar maakte hij graag 
gebruik van. In Heeg had hij een atelier/galerie “De Gendarmerie” aan de Skatting 
44 (nu de biljartruimte van HCR De Watersport). Het atelier was genoemd naar het 
politiebureau dat eerder in het pand gevestigd was. Nog weer later kreeg hij een 
zolderkamer in Talmastate waar hij verder kon werken aan zijn naaldschilderijen.  
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Frans Wilhelmus Houtman was een 
flamboyante, innemende, positieve, 
vrolijke man met engelengeduld. Hij 
overleed aan de gevolgen van leukemie 
op 18 november 1992 en hij werd 23 
november 1992 in Goutum gecremeerd. 
Foto’s zijn overgenomen uit De Sylboade, 
maandblad voor Heech en omstreken 
d.d. 19 december 2017. Op 26 juli 2019 
heeft de familie Ger Paques uit Balk het 
naaldschilderij met de afbeelding van 
het gemeentewapen van Gaasterland 
in eigendom overgedragen aan het 
Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân 
in persoon van de heren Jan Geert 
Vogelzang en Albert Draaijer.

De verhalen zijn gemaakt op basis van de gegevens uit Delpher, van Maikel Galama 
uit Workum en een enkele maal uit eigen wetenschap door Jan Geert Vogelzang.

Een windvlaag des doods

Dit is de titel van het boek dat Lilian de Bruijn schreef over de Spaanse griep die 
in 1918 en 1919 heerste in Nederland. Nu100 jaar geleden ging er ‘een windvlaag 
des doods’ door het land. Of eigenlijk door de hele westerse wereld. Want vanaf 
het voorjaar van 1918 werd de wereld getroffen door een pandemie die aan 
misschien wel 100 miljoen mensen het leven kostte. Wereldwijd werden er 500 
miljoen mensen ziek op een wereldbevolking van 1,8 miljard mensen. De ziekte 
werd de Spaanse Griep genoemd, omdat journalisten in Spanje de eersten waren 
die er tijdens de Eerste Wereldoorlog over berichtten. Hiermee was de Spaanse 
Griep de grootste doodsoorzaak sinds de epidemie met de naam de Zwarte Dood 
die in de Middeleeuwen  miljoenen levens eiste. Nederland telde uiteindelijk 
30.000 slachtoffers.

De ziekte had binnen enkele dagen de dood tot gevolg. De eerste patiënt werd 
geregistreerd op 4 maart 1918 in Camp Tunston in Kanses, Amerika en het laatste 
slachtoffer stierf in maart 1920. Er zijn een drietal theorieën over het ontstaan 
van het virus. Er werd wel beweerd dat de combinatie van 14 tot 26 vaccinaties 
die de naar Europa vertrekkende militairen toegediend kregen de oorzaak was. 
Het lichaam zou te overbelast geraakt zijn. De ziekte velde aanvankelijk vooral 
Amerikaanse militairen. Via hen kwam de ziekte vermoedelijk ook bij andere 
legereenheden terecht, zoals het Duitse leger. Van alle militairen die overleden 
gedurende de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, had 70 procent de Spaanse Griep 
als doodsoorzaak. Toen de oorlog in november 1918 voorbij was en de militairen 
weer huiswaarts keerden, sloeg het virus opnieuw toe en het zou tot 1920 zijn tol 
blijven eisen. Groningen had op 10 juli 1918 de landelijke primeur. De ziekte brak 
hier uit in een kamp van geïnterneerde militairen. Honderd mannen lagen er met 
koorts in bed, zo meldden de verschillende dagbladen.
In Friesland ging het er ook hevig aan toe. Leeuwarden liet de ene na de 
andere school sluiten. Over Joure werd op 1 november geschreven: ,,Ook hier 
ter plaatse heerscht de Spaansche griep verschrikkelijk. Er zijn plusminus 800 
lijders. Gisteren telde de Vlecke Joure alleen 10 dooden. De christelijke school 
is gesloten en in beide openbare scholen ontbreken vele leerlingen. Ook in het 
naburige Ouwsterhaule lijden zeer velen aan de gevreesde ziekte. De helft der 
inwoners ligt ziek en de school is gesloten.’’ 
In Bakhuizen werd 14 december 1918 de openbare lagere school gesloten, omdat 
95 van de 124 leerlingen ziek thuis waren. De school van Harich sloot ook 
tijdelijk zijn deuren, omdat er nog maar 18 leerlingen waren. Burgemeester en 
wethouders gaven toestemming om tot 4 januari 1919 de school te sluiten. Dit was 
de einddatum van de kerstvakantie. 
De gemeente betaalde eenmalig een extra schoonmaakbeurt om de lagere school 
in Balk te ontsmetten. Oeke van Dijk uit Balk kreeg hiervoor f. 11,30 uitbetaald 
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(vijf euro). Toen de hoofden van de christelijke- en de openbare lagere school op 8 
februari 1919 Burgemeester en Wethouders nog eens om een grondige ontsmetting 
vroegen vanwege de veelvuldige heersende difteritis, werd dat door het college 
afgewezen. Zij vonden dit niet nodig “aangezien de schoolkinderen toch gedurig 
op straat in elkanders nabijheid verkeeren”. 
Landelijk was Oudega/Kolderwolde samen met Amsterdam en Echtenerbrug qua 
aantal slachtoffers op het totale aantal inwoners één van de zwaarst getroffen 
gebieden. En het waren vaak de sterksten die stierven. Een wetenschappelijke 
verklaring zou kunnen zijn dat vooral jonge mensen werden getroffen die nog 
geen virussen of andere ziektes hadden opgelopen. Jonge mensen die reeds een 
ziekte in hun jeugd achter de rug hadden, hadden weerstand opgebouwd. De 
sterftecijfers van 2018 lagen 20% tot zelfs 300% hoger dan die van de jaren 
ervoor en daarna. Opvallend waren de verschillende aantallen sterftegevallen in 
de diverse dorpen. In Sloten ‘slechts’ 3. Men dacht vanwege het feit dat het stadje 
door water was afgesloten. Het is niet te verklaren waarom in het gezin van Feike 
Mulder en Antje de Groot uit Nijemirdum de drie jonge kinderen binnen een week 
overleden zijn en de ouders in leven bleven. Dit in tegenstelling tot het gezin van 
Jelle Wildschut en Tjitske de Boer uit Oudega, waar beide ouders overleden en de 
drie kinderen in de leeftijd van 8, 10 en 12 jaar als wees achterbleven… 
Wat waren de gevolgen groot als iemand met een bedrijf kwam te overlijden. De 
weduwe van Age van der Goot moest met zes kleine kinderen het boerenbedrijf 

voortzetten in tijden dat 
er nauwelijks sociale 
voorzieningen waren. 
De vrouw van 
manufacturier Jan Leo 
van Hout werd weduwe 
met drie kleine kinderen, 
terwijl ze van het vierde 
kind in verwachting was.
Veehouder Hijlke Albada 
en Antje Landman 
hadden tien kinderen. 
Nadat zoon Tjietje was 
overleden stierf ook de 
50-jarige veehouder en 
bleef de moeder alleen 
achter op het bedrijf met 
9 kinderen. Zij stierf op 
61-jarige leeftijd.

Feike Samplonius deed onlangs een oproep in de krant, omdat hij deze oude 
foto had gevonden en niet wist wie daarop stonden. Tiete Gerritsma-Bangma uit 
Nijemirdum reageerde, zij had de afbeelding in de gang hangen! Rinske Hanses 
Boersma was een zus van de grootmoeder van Samplonius. Tiete Bangma is 
naar haar oudtante Tiete Strak vernoemd. Sjoerdtje trouwde nl. met Sjirk Uilkes 
Bangma. Sjirk was veehouder in Sondel. Sjoerdtje zou de grootmoeder van Tiete 
Bangma worden die naar haar zuster, resp. oudtante vernoemd is. 
Tiete Strak trouwde met Jan Durks Jaarsma op 25 april 1918 in Balk. Na nog 
geen 4 maanden stierf Jan Jaarsma op 15 augustus 1918 als één der eersten aan de 
Spaanse griep in Gaasterland.

Het verhaal bij de foto hieronder gaat over Gerritje de Boer. Het was 31 juli 1867 
toen Gerritje (roepnaam Gjetsje) de Boer in Mirns en Bakhuizen werd geboren. 
Haar ouders waren veldwachter Sibbele Annes de Boer en Popkjen Bottes 
Schotanus. Gerritje bleef ongehuwd en werd naaister van beroep. Zij gaf ook 
naailes aan meisjes in haar huis op het adres M&B 179 en was handwerkjuffrouw 
op de staatsschool in Bakhuizen. Gerritje overleed 51 jaar oud aan de Spaanse 
griep op 5 oktober 1918. Zij woonde samen met haar oudere ongehuwde broer 
Jan, geboren op 21 mei 1853, die 5 maanden na haar op 19 februari 1919 overleed 
aan de gevolgen van de Spaanse griep.

Dit artikel is een voorpublicatie. Over de hierboven genoemde slachtoffers en vele 
anderen volgt volgend jaar een uitgebreide publicatie op onze website.
Alle gegevens zijn verzameld door Jan Geert Vogelzang.

Op deze foto staat het gezin van Arend Beerends Strak, 
(geboren in 1868, in Oudemirdum, overleden in 1946, 
in Nijemirdum) en Rinske Hanses Boersma, (geboren in 
1877 in Hooibergen, overleden in 1939 in Sondel) met 
hun dochters Tiete Strak, geboren in 1894 in Oudemirdum 
(rechts) en Sjoerdtje Strak, geboren in 1903 in Sondel 
(links).

Op deze foto staan 
v.l.n.r. boven: Wypkje 
Bouma; Betse Bosma; 
Tet Bremer; onbekend, 
Hinne Folkertsma; 
Rinkje Mous.
v.l.n.r. onder: Fetsje 
Folmer; Gerritje de 
Boer; Johanna Deden en 
Hinke Tjalma.
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De Belvedère in het Rijsterbos
 
In de puzzel in nummer 26  van “fan Klif en Gaast” was vraag 7:
“Daar stond destijds een Belvedère (uitkijktoren)”.

Een inzender reageerde 
naar de redactie met de 
opmerking dat de letters van 
het antwoord op deze vraag 
niet in de hokjes paste. De 
Belvedère stond volgens hem 
nog steeds in Oranjewoud. 
Van een Belvedère in het 
Rijsterbos had hij nog nooit 
gehoord. Aan één kant had hij 
gelijk, Oranjewoud heeft een 
Belvedère, in 1917 gebouwd 
door A.W. Tjaarda op de ‘Berg van Brongerga’. Aanvankelijk was dit een houten 
uitkijktoren, die in 1924 werd vervangen door een toren van gewapend beton. De 
toren staat er nog steeds en is inmiddels tot rijksmonument gepromoveerd.
Aan de andere kant, de vraag in de puzzel was: waar destijds een Belvedère stond 
en dat was in het Rijsterbos. 

Belvedère is volgens de woordenboeken een architecturale term uit het Italiaans 
(belvedère zonder accent, met klemtoon op -de-), en betekent letterlijk ‘mooi 
uitzicht’.  
Onder een belvédère verstaan we tegenwoordig een uitkijktoren. De betekenis van 
dit woord sloeg eerst op ieder uitkijkpunt op een toren of een andere hoog gelegen 
plaats, die een fraai uitzicht bood. Men kon er dus aangenaam verpozen. 

Het Rijsterbos is aangelegd in de 17e eeuw door de adellijke familie De Wildt. 
Een gedeelte van het bos werd in barokstijl aangelegd wat nog terug te zien is in 
de rechte lijnen van veel paden. Maar ook werd het bos economisch belangrijk 
door de kap van eikenhout.
Door vererving kwam het bos in handen van de familie Rengers en later de familie 
Van Swinderen. Door de combinatie van wandelbos en de bijzondere ligging aan 
de Zuiderzee is het bos vaak bezongen door bezoekers van Gaasterland. Misschien 
heeft dit de eigenaren ertoe aangezet het bos (tegen betaling) open te stellen voor 
de vele bezoekers en attracties te bouwen, zoals het Vredestempeltje. 

Aan het eind van de 19e eeuw was jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van 
Swinderen beheerder van het familiebezit en eigenaar van het bos. Omstreeks 

1890 liet hij aan de rand van het 
bos, achter  de boerderij ‘De 
Braamberg’ een uitkijktoren, ‘een 
Belvedère’, bouwen. 
De houten uitkijktoren aan de rand 
van het Rijsterbos was zó
imposant dat hij in de volksmond 
de ‘Eiffeltoren’ werd genoemd. 
Het is niet ondenkbeeldig dat 
Van Swinderen de toren heeft 
gebouwd naar het voorbeeld van 
uitkijktorens aan de Noordzeekust. 
Op het beroemde  ‘Panorama 
Mesdag’ uit 1881 is bijvoorbeeld 
een vergelijkbare uitkijktoren 
te zien, die aan de kust bij 
Scheveningen moet hebben 
gestaan.

Door financiële tegenslagen en 
de dood van zijn echtgenote, 
Frederique Christina Henriëtte, 
barones Taets van Amerongen  
raakte Van Swinderen ernstig 
gedeprimeerd en veronacht-
zaamde hij zijn zaken. Als landheer en burgemeester had hij niet meer de moed 
om waar nodig zijn gezag te laten gelden. In 1898 bracht hij zijn bezittingen 
onder in de NV Maatschappij Gaasterland, maar niet nadat hij een jaar eerder het 
Rijsterbos aan zijn zuster Albertina Constantia van der Feltz - van Swinderen had 
geschonken.

De toren heeft aan het eind van de 19e eeuw maar enkele jaren gestaan en is bij 
gebrek aan onderhoud en voldoende rendement in 1901 weer afgebroken. 

Een Gaasterlander schreef in december 1901 in een ingezonden stuk in de 
Leeuwarder Courant:
Het jaar 1901 is ten einde gespoed, en het wordt tijd aan de lezers van de Leeuw. 
Courant, die aan vroegere brieven uit den Zuid-Westhoek welwillend de aandacht 
schonken, mede te delen wat het, voor Gaasterland heeft gebracht. Er is vrij wat 
mutatie geweest. Geen gasten van buiten af zijn er gekomen. Integendeel, er kwamen 
minder dan vroeger. Geen badhuis noch hotel verrees, men hoort van geen tram. 
De geliefde Eiffeltoren werd gesloten zoodat teleurgestelde bezoekers tot velerlei 
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Bart Starke en ik woon in Balk aan de Wilhelminastraat. 
Ben geboren en getogen in Groningen in de gemeente Slochteren, op 
de gasbel dus. Na het voortgezet onderwijs ben ik mijn werkzame leven 
begonnen bij de Marine Luchtvaartdienst. Daarna heb ik de overstap 
gemaakt naar de Rabobank en heb bij diverse lokale banken (toen die 
er nog waren) verschillende functies vervuld. In 1998 heb ik afscheid 
genomen van de Rabo en ben begonnen in Dokkum als docent economie 
en wiskunde. Na een jaar heb ik het Dockinga College verruild voor 
het Noorderpoort in Groningen ook weer als docent economie. Mijn 
werkzame leven heb ik afgesloten in Stadskanaal. Daar heb ik me de 
laatste jaren beziggehouden met bedrijfsvoering en examinering. Tot 
het einde van m’n werk woonde ik in Winschoten. De woning daar is in 
februari 2019 verkocht en daarna ben ik verhuisd naar Balk. De plaats 
waar ik me erg thuis voel.
Om Gaasterland beter te leren kennen heb ik via Mar en Klif in 
Oudemirdum de cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest 
Friesland gedaan. Buitengewoon boeiend en leerzaam. Zeker omdat 
ook de geschiedenis van mijn woonomgeving me boeit. Deze interesse 
is gegroeid nadat ik mijn stamboom heb nageplozen. De namen van 
alle voorouders zijn dan van belang, maar nog leuker is het om te 
achterhalen waar ze woonden en werkten. Genealogie wordt dan 
bijna een verslaving. Naast deze hobby ben ik ook jager en lid van een 
wildbeheereenheid. Voor deze club ben ik al vele jaren penningmeester. 

Toen de Stichting Histoarysk 
Wurkferbân Gaasterlân liet weten 
dat hun penningmeester er per 
1 januari 2020 na 10 jaar mee 
wilde stoppen heb ik aangegeven 
het stokje van Yde Jan wel over te 
willen nemen. Na een gesprek met 
het bestuur hebben we afspraken 
gemaakt en na het afscheid van Yde 
Jan zal ik het penningmeesterschap 
op me nemen. Ik hoop het minstens 
zo lang vol te houden!

opmerkingen stof vonden. Het heette dat de Raad van Beheer niet homogeen was. 
Een gedeelte wilde een nieuwen toren bouwen, die het prachtige uitzicht zou 
kunnen doen genieten en aan de bekoorlijke streek nieuwe begunstigers zoude 
kunnen toevoeren. Een ander gedeelte van den Raad vond het bouwen niet direct 
voordeel afwerpend, en zoo lag volgens mededeling der bevolking ondertusschen 
het benodigde hout voor een nieuwen Eiffeltoren te zwemmen in de gracht. Thans 
is de oude toren voor afbraak verkocht.

Henk de Kroon

Schets van het 
Rijsterbos. De locatie 
van de Belvedère is 
rood onderstreept.
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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

Puzzel nummer 6

In de vorige puzzel werd de naam KIPPENBURG gevraagd als oplossing. Uit de juiste oplossingen kwam 
als winnaar Gerben de Jong uit Buitenpost naar voren. 
De nieuwe puzzel. De vragen gaan uiteraard over Gaasterland en vlak daarbuiten.  

Op de rode lijn komt – van boven naar beneden - de naam te staan van een straatnaam in Gaasterland. 
De IJ in deze puzzel is één letter. Voorzetsels en leestekens worden niet gebruikt.   

Vraag 1.    Dorpshuis in Sondel
Vraag 2.    Dorpshuis in Bakhuizen 
Vraag 3.    Dorpshuis Woudsend
Vraag 4.    Dorpshuis Tjerkgaast
Vraag 5.    Zalencentrum in Balk
Vraag 6.    Dorpshuis in Oudemirdum
Vraag 7.    Dorpshuis Hemelum
Vraag 8.    Dorpshuis Nijemirdum 
Vraag 9.    Dorpshuis in Oudega 
Vraag 10. Dorpshuis in Wijckel
Vraag 11.  Sociaal Cultureel Centrum Sloten

De oplossing op de rode lijn van boven naar beneden kunt u tot 1 maart 2020 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. 
Mocht u dit boekwerk reeds in uw bezit hebben,  dan wordt met u overlegd welk boek u dan wilt hebben. 

OPROEP!!
Het HWG is druk bezig met de voorbereidingen van een interessante 

tentoonstelling in het museum Mar & Klif te Oudemirdum.  
Het thema luidt: 75 jaar Bevrijding.

We zoeken materiaal dat echt in Gaasterland is gebruikt tijdens de tweede 
wereldoorlog: voorwerpen, verhalen, maar ook foto’s zijn van harte welkom!

We willen uw materiaal tentoonstellen van 17 april t/m 1 september 2020.  
U kunt ons bereiken via dit mailadres:  

stichtinghwg@gmail.com of telefonisch: 06 49742372
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