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Colofon 

Fan Klif en Gaast is een uitgave van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. 
Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, in juni en december. 

Nummer 22, juni 2017 
Redactie: 
Aafke Meinesz 	a.f. meinesz@ziggo.nl 

	
tel. 0514 - 604718 

Auke Hylkema 	auke.hylkemaziggo.nl 
	

tel. 0514 - 603936 
Sietske Dijkstra 	stichtinghwg@gmail.com 	tel. 0514 - 602299 
Er zijn twee vacatures. 

Vormgeving en opmaak: 
Sylvia Bergsma - Lak infosylontwerpt.nl  
ISSN - nummer: 
	

1876 - 8091 

De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân, emailadres: stichtinghwggmail.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 € 12,50 - per jaar over te maken op rekeningnummer 
NL84 RABO 0 1540.26.395 t.n.v. de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân te 
Balk. Vergeet niet daarbij uw adresgegevens te vermelden! 
Wilt  ook iets in dit tijdschrift publiceren over de geschiedenis van Gaasterland? Neem dan 
contact op met de redactie. 

Secretariaat Histöarysk Wurkferbân Gaasterlân: Sietske Dijkstra, 
Meerweg 8, 85 6 1 AT Balk, tel. 0514-602299, 
email: stichtinghwggmail.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 (minimaal € 12,50) krijgt de kalender gratis. Hij is ook los 
te koop voor € 8,00 bij het secretariaat van het HWG. 

Foto voorpagina: De Dubbeistraat in 1929  

Voorwoord 

Voor alles is een eerste keer. Dat geldt ook voor mij als nieuwe H.W.G. voorzitter bij 
het schrijven van een eerste voorwoord. Het is dus niet een "maiden speech" zoals dat 
genoemd wordt bij een eerste openbare redevoering, maar "Eine erste Schriftsprache". 
In deze functie is het vooralsnog wederzijds verkennen, begrenzingen en ruimte 
opzoeken, problemen benoemen, oplossingen aandragen en aangeven datje mee wilt 
werken aan een goede HWG toekomst in de historie. Dit heeft zich allemaal al vanaf 
november 2016 afgespeeld en in mijn beleving heeft de nieuwe relatie in de eerste vier 
maanden alle kans gekregen om zich verder te verdiepen. Na de inwerking was het de 
eerste maanden bestuurlijk al erg druk. Ik noem een paar zaken: 
1.Aanpak verouderde computerprogramma's. Bovendien is de Wifi-ontvangst niet 

optimaal op onze huidige werkplek. 
2. Gesprek met bibliotheken Mar en Fean over samenwerking. Daarbij presenteerden 

wij onze wens om alle Balkster Couranten te digitaliseren. Ook was er overleg met 
de historische verenigingen in De Fryske Manen. 

3. Tentoonstelling en activiteiten in 2018 over het verblijf 	F_H.-
van Belgische militairen in Gaasterlandl9l4-1918, 	WG 

4. Medewerking aan het boek van Aletta Stevens over 	 een toekomst 

de oorlogsgeschiedenis van haar oom Joop Schweitzer. 	in de historie 

5. Invulling vacatures in onze werkgroepen. 

Het nieuwe tijdschrift Fan Klif en Gaast ligt weer voor u. Er is voor de meer dan 
200 donateurs opnieuw veel werk verzet door de redactie, de opmaak, de drukker 
en niet te vergeten de tiidschriftbezorgers. Grote dank hiervoor. Vanuit de redactie 
worden verhalen verzameld en gemaakt, maar er worden ook bijdragen van onze 
leden opgenomen. Dus, als u een historisch feit te melden hebt, schroom dan niet en 
meldt u aan bij de redactie. Het is belangrijk om de historie te kennen, zodat we hieruit 
wijze lessen kunnen leren voor de toekomst. Het Latijnse gezegde 'ne bis in idem', 
wat 'niet tweemaal achtereen' betekent, is hier van toepassing. 
Deze uitgave heeft weer interessante onderwerpen opgenomen uit het ons allemaal 
zo dierbare Gaasterland. U leest over moord, Kamp Elfbergen, Protestantse 
kerkgeschiedenis in Balk, kunstschilder Baukema en Huize Meerzicht in Balk. Er 
zijn twee nieuwe rubrieken toegevoegd. De eerste is een fotorubriek, dit keer met 
foto's van oude beroepen. De tweede nieuwigheid is een puzzel. Het leuke daaraan 
is dat het boek "Adeldom verplicht" over het geslacht Van Swinderen onder de 
goede oplossingen wordt verloot. Anderzijds is het voor u een actieve zoektocht, een 
"harsensskrabber", naar Gaasterlandse geschiedenis. Een toepasselijke afsluiting van 
dit eerste voorwoord van mijn hand lijkt mij de overbekende tekst "Opdat wij niet vergeten". 
Ik wens u allemaal ontzettend veel leesplezier toe met dit tijdschrift. 

Jan Geert Vogelzang 

fan Kijf en Gaast, uitgave 2017 -1 



Moord in de Dubbelstraat 

Hoe de Dubbelstraat in Balk - die loopt van de Raadhuisbrug tot de hoek bij 
Haskestaete - aan zijn naam komt is niet bekend; feit is wel dat er tot eind jaren 60, 
begin 70er jaren aan beide kanten woonhuizen stonden. Op de plek waar zich nu het 
voormalig gemeentehuis en de bibliotheek bevinden, waren voordien twee herbergen 
gevestigd. Daar tegenover, vlak naast het Raadhuis, vond in 1845 een gewelddadige 
moord plaats. Daarover gaat dit verhaal. 

Het is 7 uur 's avonds op Sinterklaasavond als bij de juwelierswinkel van Hendrik van 
Wielen en zijn vrouw Antje nog aangeklopt wordt. De 78 jarige Antje van Wielen-
Lolkes Postma is op dat moment alleen thuis, omdat haar man na gedane zaken nog 
even een praatje is gaan maken met zijn neef Klaas Boersma, die naast hem woont. 
Voor de deur staat de 29 jarige Ruurd Passchiers van Dijk uit Groningen, die zegt 
een klok te willen kopen. Antje vraagt hem te wachten tot haar man terug komt, of 
hem anders even op te halen. Ruurd Passchiers heeft echter kwade bedoelingen en 
trekt een mes, waarmee hij op haar insteekt. De verwondingen aan hals en nek zijn 
zodanig dat Antje ter plekke het leven laat. Daarop loopt hij door naar achteren en 
vindt gereedschap om het kabinet en de porseleinkast met sieraden open te breken. 
Hij maakt zich uit de voeten met een gouden en drie zilveren horloges, twee gouden 
kroontjes, twee paar zilveren schoengespen, een suikerstrooier en kinderspeelgoed 
van zilver en nog wat kleine sieraden. 

Op deze foto van omstreeks 1910 woonden in het tweede huis na het 
Raadhuis Hendrik Alles van Wielen, geboren op 13 april 1774 te Sneek, 
overleden op 23 april 1848 te Balk op nummer 152 en Antje Lolkes Postma, 
geboren rond 1767 als dochter van Lolke en Geertje Wiebes. Levenloos 
gevonden 's avonds 8 uur op 6 december 1845 te Balk op nummer 152. 
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Ongeveer anderhalf uur later wordt Antje gevonden door een nichtje, terwijl haar 
man Hendrik nog steeds bij de buren is. De twee plaatselijke dokters die gealarmeerd 
worden kunnen slechts constateren dat Antje overleden is. Bij de lijkschouwing later 
door gerechtelijke artsen blijkt ze 16 keer te zijn gestoken. De bevolking is verbijsterd 
en geschokt en grietman jhr. Gerard van Swinderen meldt aan de officier van justitie: 
'de misdaad wijst henen naar een bijna ongelooflijke vermetelheid'. De officier geeft 
aan alle juweliers in de noordelijke provincies door welke zaken vermist worden. 
Daardoor wordt Ruurd zes dagen later al opgepakt in Groningen. Als hij het gestolen 
goed aan een juwelierster te koop aanbiedt, ziet deze kans haar meid in te seinen 
en die haalt onmiddellijk de politie. Ruurd geeft toe dat het zilvergoed gestolen is, 
maar ontkent in alle toonaarden dat hij iets met de moord te maken heeft. Er wordt 
echter steeds meer bewijs gevonden en op 23 maart 1846 bekent hij dan eindelijk 
tegenover de dominee van de gevangenis in de Kleine Kerkstraat in Sneek dat hij 
de moord gepleegd heeft. Hij staat vervolgens niet alleen terecht voor doodslag met 
voorbedachten rade, maar ook nog voor 2 bewezen diefstallen die hij omstreeks 
diezelfde tijd gepleegd heeft. De rechtszaal puilt uit, zoveel publiek is er. Uiteindelijk 
wordt Ruurd veroordeeld tot de doodstraf en op 16 oktober - opzettelijk op marktdag 
- wordt hij op het Hofplein in Leeuwarden onder enorme publieke belangstelling 
opgehangen. Hij was de een na laatste in Friesland; in 1870 werd de doodstraf afgeschaft. 

Ruurd Passchiers van Dijk werd op 19 februari 1816 in Wyckel geboren als 10e kind 
van Pieters Passchiers van Dijk en Janke Minnes. De naam Passchiers is Frans, de 
voorouders waren gevluchte Hugenoten. Frankrijk heeft voor de jonge Ruurd een 
magische klank als land van welvaart en beloften. De armoede thuis benauwt hem 
en hij maakt zich schuldig aan stelen, liegen en bedriegen. Op zijn 18e gaat hij in 
dienst en het soldatenleven bevalt hem wel, hij houdt het 6 jaar vol. Als hij dan 14 
dagen verlof krijgt pleegt hij een diefstal, waarvoor hij vijf jaar 'confinement in een 
rasp- , tucht-, of werkhuis' krijgt. Zijn wereld stort in. Maar in het tuchthuis van 
Leeuwarden gedraagt hij zich zo voorbeeldig dat hij een jaar strafvermindering krijgt. 
Hij is vol goede voornemens als hij februari '44 vrij komt, maar Frankrijk lokt nog 
steeds. Alleen ontbreekt het geld. Hij verdient wat bij zijn broer Stijn in Sondel, maar 
dat schiet niet zo hard op. Hij kan de verleiding niet weerstaan en breekt in bij een 
naburige boer in goeden doen, waar hij 500 gulden buit maakt. Daarmee gaat hij het 
avontuur tegemoet. In Amsterdam bezwijkt hij echter voor de verleidingen van de 
grote stad en een meisje van lichte zeden, dat hem het hoofd op hol brengt. Het geld is 
al snel op en samen met zijn geliefde gaat hij zijn geluk beproeven in Groningen. Hij 
vindt er een baan in de cichoreifabriek, waar hij goed verdient, maar helaas in 1845 
ontslagen wordt omdat er geen werk meer is. Weer raakt het geld op. Dan herinnert hij 
zich de juwelier Van Wielen in Balk, waar hij in september onder een valse naam een 
horloge heeft gekocht en op Sinterklaasavond, 's avonds om 7 uur, klopt hij er aan... 

Bronvermelding: Een Gaasierlander op het schavot - Jan de Roos 
Balkster Courant 6 december 1990 en 24 december 1984, www langsdeluts. ni 



Tekening Ids Wiersma 

De del is komd en de Mde kinslner sloaeel. 

Syn each glydt oer de wegen ten .1 lorline. 

I)yt yn jiuts libbensdagen bar opwine 
De hechte vn dol il tilsicht steen foroarci. 

Dd, yo ely bochl-omhcech, helt hy oer pico'. 
bn jiosen yn del tsjuster hoekje dance 
Syn eagen bast net del to sjen; roer onze 	- 

Bochten en wegen lizzc yn sutverljociute line. 

't Is al hoarhy. net  gien, ma, llutlu lorglitten; 
Wol wier cpn ktiuw'n yo l libhen tack gea-rakoel. 
Mac jiunnuer Ijnchte 'm en fnu-dreauwjeraknet 

Syn hleare, jonge tins. Sa to hiniden, 

In geen tachtiger, yn-rbetich, Stiet 
De ktnslner om to njen net hwel un intglied. 

En boppe to is de lierulec wei yn dure; 

Hp sjocht wol efties op, ldkl usutttwtle 
Biudhie, ee licukl nOu, hwel in lylse rite 
Hiuurucachtet tot, up liwet er iiloost torlueze. 

Mac kooeleos wil ce . 1 

En kwel Ilini wachtel kin trim 	un-t uuangruze: 

Syuu tiluhen tuoctule-_ cuuar nu - er oer vurlmze; 

Ojin ratehouwyl hal bio, In swahkcuts mle. 

Mei kteare vagen sjocht er 't liluhen yn, 
leut fijttn lual vr cru I,istriinll er: skvuu, 

h)rt-atdwauuerij, tlyt hwclrel is, wol lykle. 
Ome folie fujuonun uly'l tuiununenoich jier 

Noch winskje 001 In klinseen; nuci '1 net nwieC 

Hint falle, as er '1 aensl wee wil btsykjel 

Ihaertem, Maerl 1932. 	J.L8CBPE 

Kunstschilder Sieger Jan Baukema 

Sieger Jan Baukema wordt gezien als een veelzijdig 
kunstenaar. Naast een groot aantal schilderijen heeft hij 	 :-• 
ook vele tekeningen en aquarellen nagelaten. Hiervan 	

-- 	
- 	 -. 

zijn er ook in onze contreien nog vele te bewonderen 
o.a. in het Stedhûs Sleat, het Raadhuis in Balk en in 
particulier bezit. 
Sieger stamde uit een eeuwenoud Gaasterlands geslacht 
dat reeds begin 1600 in de archieven voorkomt. Hij 
werd in 1852 geboren in Oudemirdum als zoon van 
meester Jan Baukema en Grietje Albada en werd al op 
jonge leeftijd aangetrokken tot de tekenkunst. Tijdens 
zijn schooltijd heeft hij samen met zijn vader veel 	 - 
dieren "Arke Noach's" getekend op de muren van de 

 

schoollokalen, het huidig bezoekerscentrum Mar & Klif. 
Hij trad in de voetsporen van zijn vader en werd schoolmeester in Koudum, Oudega 
en Sneek. Van zijn salaris wist hij 700 gulden te sparen en hij liet zich op 26 jarige 
leeftijd inschrijven bij de "Tekenacademie Minerva" te Groningen. De directeur 
J.H. Egenberger stimuleerde de jonge schilder om aan wedstrijden deel te nemen en in 
hetzelfde jaar won Sieger zijn eerste prijzen in de categorie leerling. 
Toen "de knip leeg" was namen directeur Egenberger en vader Jan contact op met 
de Groninger en Gaasterlandse Van Swinderens, met als resultaat een toelage uit het 
Johanna Constantia Rengersleen. Uit dit leen ontving hij gedurende 1879 en 1880 
ruim fl. 800. Bovendien werd hem fl. 400 als buitengewone gratificatie geschonken 
door de familie Van Swinderen. Hiermee kon hij de akte M.O. tekenen bekostigen aan 
de Polytechnische School te Delft. 
In 1881 werd Baukema benoemd tot leraar tekenen aan de HBS te Deventer en tegelijkertijd 
als directeur aan de Tekenschool in dezelfde plaats, jaarwedde fl. 1800. Tijdens zijn studie 
had hij kennis gemaakt met de dochter van zijn hospita, Trijntje Schaap, waarmee hij in 
1882 trouwde. In 1883 werd in Deventer hun zoon Frans geboren. 
Daarna wordt hij in 1884 benoemd tot directeur van de tekenschool "Kunstuitoefening" 
te Arnhem. Na ruim tien jaar moet hij wegens ziekte deze functie opgeven, maar 
hij blijft wel tot 1914 als onderdirecteur en tekenleraar aan dit instituut verbonden. 
In 1885 overlijdtzijnvrouwTrijntje inhetkraambednadegeboortevanhunzoonWillem 
Frederik Carel Jan. In 1887 hertrouwt de schilder met één van zijn leerlingen: Maria 
Johanna Philipse. Gedurende al die jaren blijft hij zijn Heitelân trouw, in 1885 worden 
beide zonen zelfs in Oudemirdum gedoopt. Ook uit zijn vele Friese werken blijkt deze 
verbondenheid. Bekend van zijn hand zijn de schilderijen van beide waterpoorten van 
Sloten, It Marderklif (2x), de toren van Nijemardum, de timmermanswerkplaats van 
zijn broer Rinke in Oudemirdum en een kleuren tekening van De Lange Brêge fan 
Sleat. Regelmatig ook sieren zijn tekeningen het voorblad van het Friese weekblad 

"Tt Heitelân" met titels als: Yn it Wetterlân by Grou, Skipbreukelingen op 'e 
Libbenssé, Oan 'e Bokkumermar, De lange Luts by Grou en Oan it Wetter. 
Naast zijn liefde voor Friesland beperkte Baukema zich echter niet tot deze provincie. 
Hij zocht zijn geluk ook buiten it Heitelân en trok al op jonge leeftijd naar Groningen, 
Deventer, Delft en Arnhem. In 1925 maakte hij een vliegreis naar Zweden en in 1929 
boekte hij een reis naar Java, waar zijn zoon Willem president van de Raad van Justitie was. 
In 1932 is hij in Noorwegen geweest en hij roemde het prachtige Scandinavische licht. 
Sieger schilderde en tekende aanvankelijk portretten, later ging hij steeds meer 
over op het vastleggen van landschappen, mede op advies van zijn plaatsgenoot de 
impressionist Theophile de Boek in de tijd dat zij beide in Heelsum woonden. Tot de 
kring de Boek, een leerling van Jacob Mans, behoorden onder andere naast Sieger en 
zijn vrouw Maria Philipse, ook Cornelis Cuypers, Xeno Münninghoff, Frans Slager 
en Simon Moulijn. De eveneens Friese schilder Ids Wiersma schreef in "It Heitelân" 
over Sieger onder andere: een Swietlûdich, Ienfâldich en Oprjucht persoan". 
Van zijn werken werden onder andere tentoonstellingen gehouden in Groningen, 
Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Leeuwarden. Bij de opening van het 
Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum (zijn geboortehuis) is in 1991 een 
tentoonstelling aan Baukema gewijd, geïnitieerd door H. Doeleman. Hierbij zijn er 
ongeveer twintig werkstukken van hem geëxposeerd. 
Onderstaande tekening en gedicht gemaakt bij zijn 80ste verjaardag, zijn na zijn 
overlijden nogmaals geplaatst in het novembernummer 1936 van "It Heitelân". 

Oan Sieger Baukenia - 1852 3 April 1932 

Werkgroep Kunst & Cultuur: Henk Baukema en Bram de Smit 

Geraadpleegde bronnen: Leeuwarder Courant, Nieuwe Arnhemse Courant, Deventer en zijn 
Schilders door H.J. van Baalen, Sljucht en Rjucht tijdschrift, Balkster Courant, It Heitelân 
tijdschrift, Gemeente archief Renkum, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, 
Nieuwsblad voor Friesland. Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars. 
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Gezicht op Midsland Terschelling -pri vébezit Henk Baukema 

Zicht op Sloten - collectie Museum Stedhi2s Sleat 

Protestantse gemeente Balk door de eeuwen heen 

Dit is de titel van het boek dat Yde Jan van de Lageweg schreef over de geschiedenis 
van de protestantse kerken in Balk, vanaf de afschaffing door de Staten van Fryslân 
van de katholieke godsdienst in 1580 tot 2004 toen de Samen-op-weg kerken 
- de Hervormde, Lutherse en de Gereformeerde kerken - fuseerden tot de huidige 
Protestantse Kerk Nederland (PKN). 

Aanvankelijk bestond ir. Europa alleen de Rooms katholieke kerk met als religieus 
centrum - de naam zegt het al - Rome. Daar besloot paus Julius begin 1500 de kerk 
uit 324 te slopen en een nieuwe basiliek te bouwen. De bouw van de St. Pieter duurde 
120 jaar en kostte veel geld. Geld dat bij elkaar gebracht werd door de verkoop van 
aflaten, waarmee gelovigen hun straf voor het begaan van zonden konden afkopen, 
zodat ze niet hoefden te boeten en toch in de hemel kwamen. Deze aflaathandel was 
Maarten Luther een gruwel en in 1517 kwam hij met zijn 95 stellingen, waarmee de 
Reformatie geboren was. De haat tegen de RK kerk werd steeds groter en resulteerde 
in de Beeldenstorm van 1566. Koning Philips II van Spanje, die ook Heer van de 
Nederlanden was, stuurde hertog Alva met een leger naar het noorden om orde op 
zaken te stellen en zo begon in 1568 de Tachtigjarige Oorlog, die in feite dus ook 
een godsdienstoorlog was. Na het besluit van de Staten van Fryslân in 1580 om de 
RK kerk in de ban te doen kregen de Gereformeerden het monopolie en in 1582 
besloot Willem van Oranje 'den Coninck van Spangien nyet meer (te) respecteren, 
nochte onderdaenich zijn'. De Nederduitse Gereformeerde Kerk was een feit. In dat 
jaar kwam ook de eerste predikant naar Balk. Daar bestond toen al de Doopsgezinde 
kerk met 41 leden. De eerste gereformeerde gemeente was een combinatie van Balk-
Harich-Sondel en de dominees woonden afwisselend in één van deze dorpen. Het is 
bijzonder interessant om de levenslopen van alle dominees (het zijn er 40!)) te lezen 
bezien in het licht van de vaderlandse geschiedenis. O.a. de strijd tussen Patriotten en 
Prinsgezinden (de eersten gesteund door Frankrijk, de orangisten door Engeland) en 
de Napoleontische tijd, waarin er een eind kwam aan de Nederduits Gereformeerde 
Kerk als officiële kerk. In 1816 kreeg die van koning Willem T een nieuwe status en de 
naam Nederlands Hervormde Kerk. In Balk waren er toen 935 leden. 

Het orgel werd pas in 1800 ingevoerd. Voor die tijd werden de psalmen gezongen 
met behulp van een voorzanger. 43 jaar later kwam er een nieuw orgel, dat nu nog 
steeds aanwezig is in It Breahûs (nu PKN) aan de Van Swinderenstraat. Een organist 
was dat soms zijn leven lang, wel meer dan 50 jaar. Naast die kerk, in wat nu bakkerij 
Meinsma is, was tot 1967 de pastorie gevestigd. In de gevel zijn tot de dag van 
vandaag de symbolen van geloof, hoop en liefde te zien. 

In 1886 vond een kerkscheuring plaats die bekend staat als de Doleantie en waarvan 
ds. Abraham Kuyper de trekker was. Ruim 300.000 mensen braken met de Hervormde 
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It Breahûs 

Kerk (10%) en gingen terug naar de Nederduits Gereformeerde Kerk uit de tijd van 
de Reformatie onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland. In Gaasterland 
kwamen de eerste 'dolerenden' 2 jaar later in Wyckel bijeen. Er kwamen een 
kerkgebouw en een pastorie aan de Jachtlustwei no 35. Al gauw volgde Balk met 
een eigen gemeente en een kerkgebouw aan de Gaaikemastraat en de predikant van 
Wyckel moest nu twee gemeenten dienen. De jonge kerk had de tucht hoog in het 
vaandel staan en strenge regels. Gemengde huwelijken waren alleen toegestaan als het 
aanstaande paar vooraf beloofde de kinderen gereformeerd te dopen en op te voeden. 
De Gereformeerde Kerk zou veel twisten over de juiste leer en veel scheuringen 
meemaken; in 19441'45 ging de helft van de kerk over naar de Gereformeerde Kerken 
Vrijgemaakt (ook wel art. 31 genoemd), die vasthielden aan de oude leer en een eigen 
politieke partij en eigen scholen oprichtten. 

In 1982 besloten Wyckel en Balk samen te gaan en een nieuwe kerk te bouwen op 
de hoek Douwe Aukesstraat en Erasmusstraat en de pastorieën en beide bestaande 
kerken werden verkocht. De een werd een garage, de ander een discotheek. 
Ook de 17 predikanten die in de loop derj aren verbonden waren aan de Gereformeerde 
Kerk te Wyckel-Balk worden in het boek van Van de Lageweg uitgebreid beschreven; 
zowel hun levensloop als hun betekenis voor de gemeente en niet alleen de kerkelijke. 
Vooral voor leden van de Protestantse kerken is dit een boek vol herkenning en na het 
lezen ervan loop je toch niet een ander gevoel langs de gebouwen met een kerkelijke 
historie in Balk en Wyckel. 

Yde Jan van de Lageweg heeft ca 10 jaar aan dit boek gewerkt. Hij kwam ertoe nadat 
hij in 2005 gevraagd werd voor de redactie van het kerkblad Ûnderweis en vanwege 
zijn interesse in geschiedenis. Vele dagen bracht hij door bij Tresoar en in het archief 
van het gemeentehuis. Verder werd er contact gelegd met de nog levende predikanten 
of familieleden daarvan en gezocht op internet om de geschiedenis van het kerkelijk 
leven in Balk vast te leggen. De notulenboeken waren gedeeltelijk bij Tresoar en in 
het gemeentehuis ondergebracht. Het begon allemaal als een vervolgverhaal in het 
kerkblad. Toen de geschiedenis van beide kerken behandeld was, werd het in de vorm 
van een boek gegoten en werden er afbeeldingen bij gezocht. 
Van de Lageweg ging als lid van de Hervormde kerk in 2004 mee over naar de PKN. 

Uit het boek: Domus Martines Vermet was Hervormd predikant in Balk van 1925 tot 
1929. Hij hield een dagboek bij en schreef daarin: '1925 zou ons groote veranderingen 
doen zien, want toen bracht de Heere ons gezin uit Zuid-Holland naar Friesland. 
Op een donkeren zondagavond midden in den winter was geheel buiten mijn weten 
een commissie van hoorders uit Balk in de kerk en het resultaat is geweest, dat 
wij verhuisd zijn derwaarts heen'. De reis verliep van Klaaswaal naar Amsterdam, 
vandaar met de boot naar Lemmer en daarna naar Balk. In die dagen een lange en geen 
gemakkelijke reis. 'Balk is voor ons gebleken te zijn een zeer hartelijke gemeente. 

Aanvankelijk was alles geheel vreemd, de taal, de gewoonte, de volksaard en al wat 
dies meer zij, maar vooral de taal, doch de hartelijkheid en de belangstelling der 
gemeente deed ons die moeilijkheden spoedig overwinnen'. Sterker nog: Vermet ging 
na Balk nog noordelijker, naar Easterbierrum. 5 Jaar later schreef hij: 'Met de boot 
was ons gezin naar Friesland gekomen en over de afsluitdijk, die ondertussen tot 
voltooiing was gebracht, hebben wij Friesland verlaten,' 

Het boek bevat 177 bladzijden en vele illustraties en is te verkrijgen bij Wilfried 
Vogelvanger, tel, 05 14-603425. 

Oude katholieke kerk, 
later Nederduits Gereformeerde kerk 
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Belgen als steenarbeiders in Rijs. 

Dit is de Bakhuister lantaarnaansteker 
Geert Valk met zijn zoon Anne Valk 
in de Havenstraat in Bakhuizen. 
De straatlantarens waren gevuld met 
petroleum. Foto uit de collectie van 
Meester Twerda. 

Melk'enterAukema uit Oudemirdum bij 
Hotel Jans in Rijs. 

Dit is Jan Sikkes, de gemeentelijke wegwerker uit 
Mirns. De foto is genomen in de Sint Odulphusstraat in 
Bakhuizen. Foto is uit de collectie van Meester Twerda. 

Huis-aan-huisventer met manufacturen in Balk Een schipper die turf rondbrengt. 
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Ottsje fan 'Meerzicht' 

Op 10 april jongstleden was er een lezingenavond in Museum Stedhûs Sleat, 
georganiseerd door het HWG. Sprekers waren Jelte Eppinga over de Gereformeerde 
Kerken in Hersteld Verband - een afsplitsing van de Gereformeerde kerk die ook in 
Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel begin vorige eeuw veel onrust veroorzaakte - 
en Sytse Bouwhuis over het landgoed 'Meerzicht' bij Balk. 

'Meerzicht' was in de 19e eeuw een statig landgoed omringd door bos. Door het bos 
aan de oostkant liep een brede laan richting het Slotermeer, waardoor je vanuit het huis 
zicht op het meer had. In 1639 werd het huis voor het eerst beschreven als een gebouw 
met 21 kamers, omdat het toen te koop was. Het landhuis heeft veel illustere bewoners 
gekend, waaronder de voorouders van Sytse Bouwhuis. Het volgende verhaal over 
een zekere Ottsje die aan kwakzalverij deed, werd verteld door een kleinkind van 
deze bijzondere vrouw, ni Jan Bouwhuis, die in 1982 nog boer was onder Parregea 
en afkomstig was van Tjerkgaast en die weer de heit was van Sytse. Het verhaal werd 
in dat jaar opgenomen en (in het Fries) gepubliceerd in de Balkster Courant door 
W.T. Beetstra (1916-2007), die 27 jaar in Workum en 9 jaar in Oudemirdum woonde. 

"Beppe Ottsje had dat 'dokteren' niet van zichzelf, maar overgenomen van haar 
man, want pake Age (1837 - 1933) was een 'fykmaster' ('fyk' is fijt, een gevaarlijke 
ontsteking aan vingers of tenen). Hij was 17 jaar ouder dan beppe Ottsje - zijn tweede 
vrouw - en kon op een gegeven moment niet goed meer zien. Toen heeft beppe Ottsje 
de 'praktijk' overgenomen. Ze was er goed in en er kwamen veel mensen naar haar 
toe, het was altijd druk bij beppe. Er zaten soms wel 20 mensen te wachten. Ze had 
van pake een boek met recepten gekregen, voornamelijk tegen fijt. Waar dat boek 
nu is weet ik (Jan Bouwhuis) niet, maar iemand heeft er in de vorige eeuw een stuk 
van overgeschreven en dat is bewaard gebleven. Het recept van de zalf voor fijt 

Meerzicht 	 Age en Ottsje 

heb ik er in gevonden en dat mag u wel overschrijven. Er boven staat: "Voor de 
fiek in den vinger "(er wordt uitgebreid beschreven wat fijt is en hoe de zalf ervoor 
gemaakt moet worden) Aan het eind van het recept staat: "Dit is afgeschreven uit 
het oude viekmeester Boek van Vader S.E. Bouwhuis, door Johs. G. Westendorp den 
Januarjmaand van 1894 te Oudega H.O.N." 
Dokters konden niet veel tegen fijt doen. Mijn vader heeft het ook vaak behandeld. 
Toen wij in Tjerkgaast woonden had hij ook altijd veel patienten. Toen we gingen 
verhuizen heeft hij alles daar begraven: grondstoffen, potjes zalf enz., want hij zei: 
'ik houd er mee op'. Maar ook toen we in 't Skar woonden dichtbij Heerenveen 
kwamen er steeds weer mensen bij ons en uiteindelijk is hij er toch weer mee begonnen 
en dan moesten wij naar de apotheek om grondstoffen te halen. Dat was meestal dikke 
terpentijn tegen de fijt. En de rest, zo zei hij, is er een beetje omheen bedacht om het 
interessant te maken. Om de zalf mooi smeuiig te krijgen moest er ook wat meel door, 
ook om het een beetje spannend te maken en de kleur was haast zwart. 

Maar nu terug naar beppe. Die gebruikte ook wel hout en dat raspte ze, maar ik weet 
niet precies waar dat voor was. Dat haalde ze bij de drogist. Het had een rode kleur 
en heette sandelhout. Het rook lekker. Verder kwam er geen hokus pokus aan te pas. 
Wat wel apart was: het werd op de kachel warm gemaakt - ook vanwege de vliegen - 
en dan kwam het in een stenen pot. Dan moest er geroerd worden met een tak van de 
vlier, daar zat ook iets geneeskrachtigs in. Ze vond zichzelf trouwens geen kwakzalver. 
Zo kwam er eens een man die een teen had waar nogal wat aan mankeerde. Hij had er 
al jaren mee omgedokterd, maar de dokter kon niks meer aan de teen doen. Daarom 
kwam de man naar beppe. Ze pakte een broodmes en dat haalde ze even langs een 
hoek van de muur en ze zei: "zet uw voet maar even op de drempel". Beppe zette het 
broodmes op de teen en ... hak! De teen eraf en de kat vloog ermee weg (zo wordt het 
verteld, maar of dat laatste waar is, weet ik niet). 

Het was een vrouw met een scherpe blik. Dat blijkt ook uit het volgende verhaal. 
Eens zette ze gauw wat zalf klaar en legde er verband naast. 'Wat doet mem nu?' 
vroeg mijn vader. Ze zei: 'Dat moet ik zometeen gebruiken'. 'Is er dan wat gebeurd?' 
'Nee, maar er gebeurd zo dadelijk wel wat'. Ze zag het aankomen. Dat was geen 
waarzeggerij, maar ze had een man zien aankomen met een schop om stobben uit de 
grond te halen. Dat waren schoppen die bij de smid gemaakt werden en die waren heel 
zwaar en scherp. Hij had er zo een op zijn schouder. Hij had een kleine jongen bij zich. 
'Zo meteen zegt dat jongetje: heit mag ik de schop ook eens dragen? En dan krijgt dat 

jongetje de schop en wil die op zijn schouder dragen, net als zijn vader Maar dan laat 
hij hem vallen en krijgt hem op zijn hak. Die schiet er helemaal in en daarom maak 
ik dit verband klaar'. Ze keek uit het raam en jawel, hij had hem al. Even later had de 
man het jongetje al in zijn armen met een gat in zijn hak. Het kwam dus uit en zulke 
voorvallen waren meer van Ottsje bekend. 
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Ook was er een zoon van een visser uit Warns, Sytse Boersma, die in 1919 die bij het 
schoonmaken van de ansjovis wat schrammen opliep aan zijn vingers en die raakten 
geinfecteerd. Je dacht er in die tijd niet over om naar de dokter te gaan, het zou er 
vanzelf wel uitzweren. Maar uiteindelijk kwam ook hij bij Ottsje terecht. Ze had hem 
al verwacht zei ze, toen ze hem erin liet. Hij schrok er van. Ze zette hem op een stoel 
met een glaasje wijn, pakte zijn hand en knipte zo de knokkels open met een kromme 
schaar (Toen voelde ik al geen vloer meer en geen stoel') Daarna drukte ze de hand in 
een bakje met water, waar ze wat roze poeder in gestrooid had en ging weg om zalf te 
maken. Die moest ze eerst koken en toen het goedje afgekoeld was, kwam ze terug om 
de wonden schoon te maken en er wat zalf - 'het leek wel teer' - op te smeren. Ook 
ging er een potje mee naar huis. 'Wat zijn de kosten?' 'Ja, de kosten, 'herhaalde ze. 'Je 
vader is visser, nietwaar?' 'Ja.' 'Ik lust graag vis, ik lust graag bot. Vangen jullie wel 
eens bot?' 'Ja zeker wel, maar nu niet, niet eerder als in de herfst, in september als 
we weer met de fuiken op paling gaan vissen.' 'Dat geeft niet. Weetje wat, ik wil geen 
geld van je hebben, maar we spreken af dat zo gauw je vader bot heeft, dan breng je 
mij een flink maal bot, afgesproken?' 'Ja. 'En dat heeft Sytse toen gedaan. 

Ze was erg nieuwsgierig en wist daardoor ook heel veel. Bijna half Gaasterland heeft ze 
het eerste en het laatste hemd aan gedaan. Ze heeft heel lang op 'Meerzicht'gewoond. 
Daar had ooit een Rochefort gewoond. Die was gemeentesecretaris en getrouwd met 
Jacoba de Carpentier. 'De man heeft zichzelf doodgeschoten' zo vertelde ze 'met een 
jachtgeweer. Hier moet hij het geweer neergezet hebben met de loop onder zijn kin'. 
Ze deed dan met de luiwagen precies voor hoe hij dat gedaan had. De kogel was dwars 
door zijn hoofd gegaan en zat nog in de balk. Daar zat nog altijd een gaatje in. 
Met zulke verhalen gingen wij dan, als we bij beppe logeerden, 's avonds naar 
bed. We kwamen er graag en waren nooit bang. Er hing een heel aparte sfeer rond 
Meerzicht, met al die hoge bomen en de vreemde planten die er groeiden. Daar 
kwam nog bij dat de meeste deuren niet op slot konden. Dat was al zo toen pake nog 
leefde, maar dat gaf toen niet, want pake sliep altijd met een pistool onder zijn kussen. 
Toen pake stierf kwamen er geen nieuwe sloten op de deuren van 'Meerzicht' en als ik 
als schooljongen bij beppe logeerde, dan moest ik 's avonds helpen om de tafels en de 
stoelen tegen de buitendeuren te schuiven, voordat we naar bed gingen. Ondertussen 
spatte beppe nog wat wijwater op de drempels en vensterbanken voor het geval de 
duivel er in wou komen. 'Die is doodsbenauwd voor wijwater'. 

Tot zover wat Jan Bouwhuis aan Beetstra vertelde over zijn beppe, Ottsje Tsjittes 
Schellinga, geboren in 1853 te Kolderwâlde en in 1941 overleden in Ruigahuizen. En 
Sytse Bouwhuis vertelde het weer door aan ons, de 50 donateurs van het HWG die op 
10 april aanwezig waren in Sloten. Sytse gebruikte vooral de bronnen uit zijn familie 
waar het over Age en Ottsj e ging. Het voert te ver om hier ook nog verslag te doen van 
zijn verhalen over de andere vaak kleurrijke bewoners van Meerzicht. Maar het was 
een bijzondere en geslaagde avond. 

Elfbergen 

Het bos ten noorden van Oudemirdum wordt Elfbergen genoemd. De naam stamt 
volgens een artikel van W.T. Beetstra in de BC van 29 januari 1981 af van Elleburgen. 
Hij citeert uit een koopakte uit 1731 waar het gaat over de verkoop van: "een sate 
en landen sampt huisinge en plantage op Elleburgen onder Oudemirdum groot in 
't geheel 28 lopens gesaydt boulandt, een veld heidiand sampt 3 ackers boscagie 
in de koy". Van 1650 tot 1800 wordt in alle Gaasterlandse documenten gesproken 
over Ellebergen. Het land was waarschijnlijk voor 1600 eigendom van ene Ale, een 
naam die later veranderde in Elle. Door kaartenmakers van buiten Friesland, zoals 
Schotanus, werd er Elfbergen van gemaakt. 

Het is één van de bossen die in de 19e eeuw werden aangelegd door.  jhr. Gerard Reinier 
Gerlacius van Swinderen. In 1925 kwam het in bezit van de gemeente Gaasterland, tot 
1976, toen het aan Staatsbosbeheer verkocht werd. Met 175 hectare is dit het grootste 
bos van Gaasterland. Het bos heeft naald- en loofhoutsoorten in allerlei leeftijden. De 
grote vijver met een houten brug is als werkverschaffingsproj eet in de jaren 30 van de 
vorige eeuw uitgegraven. Na anderhalf jaar werd de vijver in het voorjaar van 1937 
voltooid. In Nederland werd vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw een groot aantal 
werkverschaffingsprojecten opgezet. In de werkverschaffing kregen de werklozen 
geen echte baan aangeboden, maar werden ze door de overheid verplicht om in grote 
werkploegen ongeschoold werk uit te voeren, bijvoorbeeld het ontginnen van een 
hoogveengebied of het graven van kanalen. Dit alles gebeurde met schop, kruiwagen 
en kiepkar. De werkverschaffing was omstreden, met name in socialistische kringen 
werd de werkverschaffing als een vorm van uitbuiting beschouwd. Het werk was 
zwaar, de werkweken zon 50 uur, de omstandigheden erbarmelijk en het loon was 
maar net genoeg om met een gezin rond te komen. In 1939 verdiende iemand in de 
werkverschaffing 14 tot 17,50 gulden per week. 

De barakken waren voorzie'z van een wc en geschikt voor 8 personen. Elke barak had een 
leider Bron: Een Fr", ke Groun november 1935 
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Plattegrond Eijbergen 1936 

Bij de projecten liet de overheid zogenoemde "werkkampen" bouwen, waar de 
tewerkgestelden woonden. Alleen zaterdagavond en zondag konden zij thuis zijn. 
Ook in Gaasterland werd zo'n kamp ingericht en wel op het terrein dat ooit diende 
als sportterrein voor de in Gaasterland aanwezige Belgische vluchtelingen (1914- 
1918). Rond 1933 kwamen er houten barakken en voorzieningen als een kantine en 
een 'privaatinrichting'. De kantine - Het Kompas - was afkomstig van de Afsluitdijk 
waar het gebouw niet meer nodig was na voltooiing van de dijk. 

.,. 
.-.---.---I-- 

- 

- 	1 	- 	 - 	- 	- 
Her Kompas 

Na 9 weken was het echter vaak weer afgelopen en keerden de jongens terug naar hun 
werkloze bestaan. Daarom werd er getracht opleidingen te organiseren waarbij jongens 
als schipper voor de kust- en riviervaart werden opgeleid aan de biimenvaartschool 
in Lemmer, of als melker. De jongens oefenden zich niet alleen twee maal per dag in 
het melken, maar kregen ook les in veeteeltieer, landbouwkunde, Nederlandse taal 
en rekenen. Uiteindelijk werd er een examen afgelegd voor het melkersdiploma van 
de Friesche Maatschappij van Landbouw. Voor meisjes kwam er een opleiding als 
dienstmeid, waarvoor ze naar een internaat gingen. De cursussen werden georganiseerd 
door de 'Centrale voor Werkloozenzorg', kortweg 'de Centrale' genoemd, gesticht op 
initiatief van de 'Raad van Nederlandse Kerken voor Practisch Christendom'. Alle 
cursussen duurden ongeveer een halfjaar. 
Alhoewel de werklozen er slechts 9 weken verbleven, was er toch een kampkrant 
onder de naam 'Kampstemmen' in het leven geroepen. In het archief van het HWG 
bevindt zich een exemplaar uit 1938 van de 'zestiende periode 29 Aug. - 29 Oct.' 
De redactie wenst onbekend te blijven. Kampcommandant was toen W.J. Struiksma. 
Hij volgde L.H. Bouma op en zou ongeveer 3 jaar blijven. Na hem kwam de dichter 

Douwe Tamminga. In genoemde kampkrant staat een ode aan de pasgeboren zoon van 
Willem Struiksma, geschreven door een van de bewoners. En mevrouw H. Struiksma-
De Haan schrijft in het Fries een danklied terug. Verder wordt beschreven hoe op 
6 september het 40-jarig regeringsjubileum van Wilhelmina ook in Oudemirdum 
gevierd werd, met een optocht waarbij de kampdeelnemers twee groepen opvoerden: 
een zigeunergroep en 'Napoleon met lijfwacht'. "Ook voor de Mannen van Elfbergen 
was de 6e September een bijzondere dag. Voor de eerste maal tijdens zijn leiding liet 
de Groot-Mochol van Elfbergen hen een avond Vrij. Deze vrijheid is zo productief 
mogelijk benut!" schreef D. Buursma. 

Het blad werd met humor geschreven, wat ook blijkt uit een klaagzang van de 
timmerman-voorwerker Kor Kokké. De een vraagt waar zijn slot blijft, de ander 
wacht al te lang op luifels en ondertussen moet er ook nog een klokkenstoel gebouwd 
worden. "De balken deden hun intrede op Eijbergen. 40 jaren hadden ze hun plicht 
gedaan in de boterfabriek te Balk om tenslotte op Elfbergen verzeild te raken. Wat 
een degradatie!" zo schrijft Kokké. "Veertien dagen geleden is men op de laag verf 
aangevallen die van geen wijken weet en tot op deze dag is de uitslag nog niet bekend 
wie het gewonnen heeft, doch het is net als met de oorlog in Spanje, aan beide zijden 
meldt men successen. Doch ik voor mezelf ben vast overtuigd dat het ding er komt, wat 
ik aan mijn goede naam wel verplicht ben ". 
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Puzzel - Wat weet u van de buitenlandse Gassterlandse connecties? 
A B C D E F G H 1 J K L M N 0 

En die klokkenstoel is er gekomen! Begin april werd die door Burgemeester 
Schwarzenberg aan 'de Centrale' overgedragen. 
De omstandigheden in het werkkamp in Gaasterland vielen alleszins mee. Er werd 40 
uur per week gewerkt, met een ruime pauze tussen de middag voor de warme maaltijd. 
Er was veel aandacht voor ontspanning. Soms werd het werk eerder gestaakt, zodat 
de jongens (de leeftijd varieerde van 16-24 jaar) even 'naar zee' konden om voor het 
avondeten te gaan zwemmen. Ook werden er fiets- en wandeltochten georganiseerd. 
Het 'Frysk Selskip' verzorgde eens een avond; master Twerda vertelde in het Fries 
over Menno Simons en er werd veel aan zang en muziek gedaan. Na 9 weken was er 
een slotfeest met voordrachten en samenspraken: 'een bonte mengeling van luim en 
ernst'. Iedere deelnemer kreeg bij zijn vertrek het Nieuwe Testament mee. 

Het kamp Elfbergen heeft in de meidagen van 1940 ook nog een rol gespeeld in de 
opvang van NSB'ers. Na de Tweede Wereldoorlog is het kamp afgebroken. 

Over Elfbergen is alles te lezen op de site van Joh Groenewoud www.langsdeluts.nl  
en binnenkort ook op de site van www.historiegaasterland.nl  

Bronnen o.a.: Balkster Courant - Een Fiyske Groun 22-11-1935 - archief HWG 
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1. Welk land transporteerde in de ijstijd grote stenen naar o.a. Gaasterland. 
2. Uit welk land kwamen aan het eind van de 17e eeuw vluchtelingen naar Ruigahuizen. 

(Friese schrijfwijze). 
3. Welk land kwam op 11 mei 1940 ongevraagd vijfjaar lang Gaasterland bezetten. 
4. In welk land opende Paques uit Balk op 17 oktober 2016 een nieuwe vestiging. 
5. Uit welk land kwamen in 1914-1918 maximaal 3000 militairen die in een 

interneringskamp in Rijs en bij particulieren werden ondergebracht. 
5. AVK Plastics uit Balk is onderdeel van een wereldwijd concern. Welk West-Europees land 

hoort daar ook bij. 
6. Gemeente Gaasterlân-Sleat onderhield tot aan de herindeling in 2014 een uitwisseling met 

een gemeente in het buitenland. In welk land was dat. 
7. Naar welk land vertrokken in 1853 en 1854 in totaal 52 Balkster Doopsgezinden ("Fine 

Menisten"). Zij waren tegen de dienstplicht. 
8. Waar kwamen de bewoners vandaan die in 1953 het woonoord Wyldemerk in Harich 

gedurende 15 jaar gingen bewonen. 
9. Waar kwamen de vechtersbazen vandaan die in 1345 Warns met Friezen gingen vechten. 
10. Vanaf eind 1956 heeft een groep van plm. 50 vluchtelingen gedurende enkele maanden in 

Rijs verbleven. Uit welk land kwamen zij. 
11.Runia BV Nijemirdum organiseerde jarenlang het goederentransport dat door een werkgroep 

uit Gaasterland bijeen waren gebracht. Naar welk land brachten zij geld en goed. 
12. in Bakhuizen vestigde zich een groep tegelzetters. Uit welk land kwamen zij. 
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Langsdeluts.nI 

Niet alleen het HWG bestond vorig jaar 10 jaar, ook Johan Groenewoud werkt al 
10 jaar aan zijn website, waarop zo langzamerhand alles te lezen valt over Balk en 
Gaasterland. Het begon met het uitpluizen van zijn eigen stamboom en daarbij rees 
de vraag waar die voorouders dan gewoond hadden in Balk. De belangstelling ging 
steeds verder en het hele gemeentelijke archief werd gedigitaliseerd. Johan heeft ook 
een permanente tentoonstelling ingericht op de bovenverdieping van het pand naast 
de Doopsgezinde kerk die tijdens de Lutske dagen in Balk, op zaterdagmiddagen in 
juli en augustus en op aanvraag te bezichtigen is. Dat dit alles zeer gewaardeerd en 
door velen gevolgd wordt, blijkt wel uit het feit dat Johan Groenewoud in januari 
benoemd werd tot 'Balkster van het jaar 2016' en dit tijdschrift kan natuurlijk niet 
zonder onze felicitaties aan Johan! 

Rectificatie 

Bij de overdracht aan onze nieuwe ontwerpster is er iets misgegaan met 
de nummering van ons tijdschrift: de uitgave van juni 2016 is niet nummer 01, 

maar nummer 20. En de editie van december 2016 is no.21. 
U hebt dus nu het tweeëntwintigste nummer van Fan Klf en Gaast in handen 

en we hopen nog lang door te gaan met onze publicaties. 

Daarbij kunnen we nog wel wat hulp gebruiken! Bent u geïnteresseerd in 
de geschiedenis van Gaasterland en vindt u het leuk om te schrijven? 

Aarzel dan niet en meldt u aan bij het secretariaat: 
Sietske Dijkstra, 06-46866926 of op ons emailadres. 

Een hoekje van het museum 	 Een bakkersfiets in het HIP 

En niet alleen zijn historische bijdragen via zijn website en zijn museum dragen bij 
aan de verbeelding van de geschiedenis van Gaasterland, ook wordt er regelmatig 
een kleine tentoonstelling ingericht in het HIP van de Bibliotheek. (Historisch 
InformatiePunt). Zo werd er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het huishouden 
in vervlogen tijden, het aaisykjen, winterpret, het løOjarig bestaan van Jongsma 
Woninginrichting en momenteel zijn de verdwenen bakkerswinkeltjes van Balk het 
onderwerp. Johan Groenewoud maakt de panelen of een videopresentatie en Renneke 
Piersma en Marianne van der Wal scharrelen oude spullen bij elkaar en richten het in. 
'Hofleverancier' daarbij is vaak Hendrik Eppinga in Sondel. Bent u in Balk ga dan 
vooral eens kijken! 

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) 
stichtinghwggmail.com  

Beeldmateriaal en Publicaties Sietske Dijkstra 
(06 - 46866926) 
stichtinghwggmail.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,venekamphetnet.nl 

Tentoonstellingen 
	

Johan Groenewoud 
(0514 - 604327) 
infolangsdeluts.nl  

22 	 fan Kijf en Gaast, uitgave 2017 -1 	 23 



	

••. • - --__ 	 _1I 	 "__ 	-.,i 

	

t 1•_,.. 	 )4 f$ /1 .%4- 4)P44.X 


