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

Donateurs van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân ontvangen het tijdschrift gratis.
U wordt donateur door minimaal € 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 (minimaal € 12,50) krijgt de kalender gratis. Hij is ook los 
te koop voor € 8,00 bij het secretariaat van het HWG.

    
Foto voorpagina: 

Voorwoord en nawoord

Als de voorzitter het voorwoord doet, wie doet dan het nawoord? Voorheen heette 
dat het naschrift (PS). In dit voorwoord vraag ik als voorzitter uw aandacht voor 
de artikelen die de redactie weer heeft aangeleverd. Welk bestuurslid zou dan het 
nawoord moeten schrijven? Hij of zij is dan de nazitter. Als iemand een nazitter wordt 
genoemd, dan wordt dit direct gelinkt aan iemand die nog niet naar huis wil en nog 
even wil napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Bij het H.W.G. hebben 
wij geen naschrift in ons tijdschrift, want dan zou er weer een bladzijde minder zijn 
voor het historische Gaasterlandse nieuws dat wij u willen brengen. 
Wat wil je in een nawoord zeggen? Wij weten niet wat er bij u over de inhoud is 
blijven hangen en dat kan dus niet in het nawoord worden opgenomen. Er zijn echter 
voldoende sociale media en e-mailmogelijkheden om uw wensen, uw op- en/of 
aanmerkingen aan ons kenbaar te maken.Wij stellen ons wel open voor het houden 
van een nalezing. In de oudheid bestond een nalezing uit het inzamelen van een door 
de oogsters opzettelijk of onopzettelijk achtergebleven restant van een oogst. Bij de 
nalezing mochten de randen van de velden niet geheel geoogst 
worden en boomvruchten niet allemaal geplukt worden. 
Er bleef dan wat over om voedsel te zoeken voor de (arme) 
belangstellenden. Om dit voorbeeld door te trekken naar 
ons tijdschrift, dan kunt u na het lezen van alle verhalen ons 
bereiken over de inhoud van al het gepubliceerde. Misschien 
hebt u nog vragen over de “randen” van het verhaal waarin wij 
een aandachtspunt hebben laten liggen.

De inhoud van dit 26e halfjaarlijkse tijdschrift presenteer ik u weer met trots.  
Er is door de schrijvers en de redactie veel hobbytijd ingestoken. Alleen daarom al 
vraag ik u alles met aandacht te lezen zodat zij voldoening van hun werk hebben. 
Het is een gevarieerd nummer geworden. Zo kunt u lezen over “Bline Hepke” 
uit Wijckel (1798-1854). Joke Venekamp uit Harich doet een oproep namens de 
werkgroep archeologie, terwijl Feike Samplonius schrijft over de crowdfunding die 
reeds in 1820 in Sondel gehouden werd. Aan de hand van de vijfde puzzel kunt u uw 
historische kennis toetsen. En in onze serie straatnamengeschiedenis is ditmaal de 
Tjerk Hiddesstraat het onderwerp. Tot slot wordt de geschiedenis van het vaandel met 
de letters B.V.L. in het Raadhuis ontrafeld en gekoppeld aan de geschiedenis van de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
 
Ik wens u bijzonder veel leesplezier toe.

Oant sjen/hearrens.
Voorzitter Jan Geert Vogelzang

Wij stellen ons 
opene voor uw 
nalezing over  
de “randen”  

van de verhalen
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Het jaar (’48) was in januari begonnen met de Vrede van Munster, het verdrag tussen 
Spanje en de Nederlanden, dat een einde maakte aan de 80 jarige oorlog en in mei 
van dat jaar in Munster werd ondertekend. Daarna kwam de dreiging van de andere 
kant. De Engelsen konden het niet verkroppen dat de Republiek op het gebied van 
handel, visserij en scheepvaart zo voorspoedig was en daarbij hun Oost-Indiëvaarders 
met hun schatten uit Oosterse landen door het Kanaal lieten varen, dat in hun ogen 
aan Engeland toe behoorde. En wat verbeeldden die pofbroeken zich wel met hun 
‘grote visserij’, waarmee ze de vangst van die kleine haring bedoelden en met hun 
‘kleine visserij’, die in de wateren van Groenland en IJsland jacht maakte op grote 
walvissen? De Eerste Engelse Oorlog duurde van 1652 tot 1654 en bestond uit 8 
zeeslagen. Er was geen winnaar en daarna waren beide landen uitgeput. Maar de 
vloot die in 1658 zee koos, mocht er weer wezen: 73 schepen in totaal, waaronder 
35 oorlogsschepen. Ze hadden een gezamenlijke bewapening van 1300 stukken 
geschut, een bemanning van ongeveer 4.000 koppen, terwijl er ook nog zo’n 1.000 
soldaten aan boord waren. Naast deze 35 schepen waren er nog 6 gewapende 
fluiten, 4 branders en 28 galjoten en fluiten, welke laatsten dienst deden als 
transportschepen. En tussen al die schepen zeilde statig de gewapende fluit ‘Judith’, 
met Tierck Hiddes als gezagvoerder. Trots dat hij zo het vaderland mocht dienen, 
maar ook met een zwaar gemoed vanwege vrouw en kinderen die hij weer achterliet.  

Na de eerste Hydde, die helaas was overleden, stierf 
de tweede Hidde, geboren in 1655 ook. Dochter Antie 
(1653) bleef gelukkig in leven, maar de derde Hidde 
(1657) was erg zwak. Zou hij die groot zien worden? 

Nadat ook Zweden en Denemarken met elkaar in 
oorlog geweest waren en Engeland had bemiddeld bij 
de vredesonderhandelingen tussen de beide landen, 
hadden die op aandringen van Engeland bepaald 
dat geen vreemde mogendheden meer door de Sont 
mochten varen. Dat belemmerde de bloeiende handel 
die de Republiek met de Oostzeelanden onderhield. 
En bovengenoemde grote vloot was nu onderweg 
naar de Sont, waar de Zweden hen opwachtten in de 
slechts 4 km brede doorgang tussen Kronenburg aan de 
Deense kant en Helsingborg aan de Zweedse kant. De slag werd door de Hollanders 
gewonnen en Tjerk Hiddes speelde zich hierbij in de kijker door drie Zweedse 
schepen te veroveren. Pas in augustus 1659 keerde hij terug in Harlingen. De kleine 
Hidde was inmiddels 2,5, maar er was ondertussen wel weer een volgend kind 
geboren en na een paar weken gestorven en begraven, zonder dat Tierck erbij was.  

Tierck Hiddes de Vries - Een Friese zeeheld

De naam Tjerk Hiddes, zoals wij tegenwoordig zijn naam spellen, komt in Friesland 
veelvuldig voor. Veel straten en schepen zijn naar hem vernoemd en ook de Tsjerk 
Hiddes sluizen bij Kornwerderzand. Ook in Balk is een straat naar hem vernoemd. 
Wie was deze man?

Tjerk Hiddes werd 1622 geboren als zoon van Hidde Siurdts en Swob Tiercksd, in een 
boerengezin met uiteindelijk 8 kinderen. Van zijn leven is maar weinig met absolute 
zekerheid bekend. Veel informatie is verloren gegaan bij een brand die in 1771 het Archief 
der Admiraliteyt van Vrieslandt in vlammen deed opgaan. Wel is duidelijk dat hij al vroeg 
een sterke voorliefde voor de zee had. Achter de dijk bij Sexbierum waar hij opgroeide, 
hoorde hij het lied van de zee en al op 8-jarige leeftijd verliet hij huis en haard om aan te 
monsteren op het koopvaardijschip ‘De Noordkaap’, waar hij als dekzwabbertje begon. 

Nadat het schip tijdens zijn derde reis naar de Witte Zee boven in Rusland in 
zwaar weer terecht gekomen was, kregen zijn ouders het bericht dat het met man 
en muis vergaan was. Voordat het tegendeel werd bewezen door de onverwachte 
thuiskomst van de doodgewaande zoon, werd er op 20 oktober 1631 weer een 
zoon geboren, die bij zijn doop 3 dagen later de naam Tierck ontving. Die 
naam is in het doopregister nooit veranderd, maar deze tweede Tierck werd 
daarna Beern genoemd en zou als Barend Hiddes ook een zeeheld worden. 

1648 was een belangrijk jaar voor Tierck. In dat jaar werd hij schipper op zijn eerste 
schip de ‘Swanneblom’. Na zijn eerste reis als schipper trouwde hij op 27 augustus 
in Sexbierum met Nannetie Atses. Het paar vestigde zich in Harlingen op de Kleine 
Breede Plaats, waar een jaar later hun eerste zoon Hydde geboren werd.

Postzegel Tjerk Hiddes  
de Vries
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De jaren die volgden ging het hem als grootschipper op de ‘Fryslân’ voor de wind en 
hij steeg zo in aanzien dat hij lid werd van de Harlinger Vroedschap.  

Helaas was er toch ook weer het leed van kindergrafjes, eerst voor Hidde nummer 
drie en daarna voor Marya die in 1660 werd geboren. In ’61 werd er een nieuwe 
Maryke geboren en in ’63 weer een Hidde. 

In 1665 werd Tierck gepromoveerd tot Luitenant- Admiraal (28 juni) als opvolger van 
Aucke Andriesz Stellingwerff (er is in Balk ook een Auke Stellingwerfstraat).

Monument van Tjerk Hiddes te Harlingen

In die hoedanigheid voer hij in 1666 op het 
schip “Groot Frisia” mee met de vloot van 
Michiel de Ruyter, toen opperbevelhebber van 
de Nederlandse zeemacht. Engeland was in ’64 
weer op oorlogspad gegaan en begon de strijd 
in de koloniën, waar Nederlandse schepen 
buit werden gemaakt en eilanden veroverd. De 
Republiek nam de handschoen op en ook in 
Friesland was men wakker en paraat! Maar het 
jaar daarvoor had de vloot, die door windstilte 
en tegenwind dicht onder de kust gedwongen 
werd, de slag jammerlijk verloren, waarbij zelfs 
het Nederlandse Admiraalsschip in de lucht 
gevlogen was. Ook Auke Stellingwerf werd 
daarbij door een 25-ponder getroffen en was 
in volle wapenuitrusting gestorven. (13 juni). 
17 schepen en 4.000 mannen moesten van de 
scheepsrollen worden afgeschreven, waarvan 
2.000 krijgsgevangen werden gemaakt. Tierck 
was in die strijd kapitein van ‘d’ Elff Steden’ 
(geen schrijffout…) geweest. Maar nu, precies 
een jaar later, was de vloot weer gereed voor de 
volgende uitdaging. Met meer dan 100 schepen, 
4615 stukken geschut en bijna 22.000 “coppen 
aan boort” zou de strijd de geschiedenis in gaan 
als de Vierdaagse Zeeslag. Op de vierde dag – 
de dag na Pinksteren – braken de Nederlandse 
eskaders door de Engelse linie heen en de 
Engelsen trokken zich terug. De slag was 
gewonnen. Helaas, 2 maanden later werd de 
strijd weer hervat en kregen de Engelsen de 
overhand. Van Tierck Hiddes werd een arm 

afgeschoten en twee dagen later stierf hij in Vlissingen, 44 jaar oud. Op dezelfde dag 
(9 augustus) werd in Harlingen Tierck Tierck Hiddesz de Vries geboren. De Staten 
verzekerden dit kind toen het 6 weken oud was van een tractement als Zeekapitein, 
met de opdracht om de eerst openvallende kapiteinsplaats voor hem open te houden. 
Daarnaast kreeg hij ook een jaarlijkse zeemanswedde. Het kind zou blijven leven en 
ook daadwerkelijk kapitein worden. Nannetie Atses herstelde niet van dit kraambed 
en overleed op 27 oktober 1666. 

Sietske Dijkstra
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van Twist, lid van de Anti Revolutionaire Partij in de Tweede Kamer, deed met steun 
van de rechtse en liberale Kamerleden het voorstel daartoe, dat aangenomen werd. 
Het voorstel had als inhoud: “Een beroep doen op de betrouwbare dienstplichtigen 
met groot verlof om zich beschikbaar te stellen tot steun aan het wettig gezag, in het 
bijzonder in Den Haag, de verblijfplaats van het koninklijk gezin en in Rotterdam, de 
broeihaard van het revolutionair verzet”. 

Vanwege de Eerste Wereldoorlog waren de dienstplichtigen zojuist gedemobiliseerd 
en konden weer opgeroepen worden. Deze keer niet om Nederland te beschermen 
tegen buitenlandse vijanden maar tegen het binnenlandse “rode gevaar”.  
Mr. J.J. Croles uit Leeuwarden, raadsheer van het gerechtshof, was de man die 
Friesland bewerkte om vrijwilligers te leveren. Tot diep in de nacht had hij zijn bodes 
met telegrammen uitgezonden naar de kleinste dorpen van het Friese land, zo werd 
er verteld. In Sneek sloegen katholieken en antirevolutionairen (ARP) de handen 
ineen. In het katholieke Sint Josefgebouw kwam op diezelfde dag een actiecomité 
bijeen, samengesteld uit de besturen van de confessionele partijen, vakorganisaties 
en een aantal geestelijken. Ook zij begonnen met het werven van regeringsgetrouwe 
militairen. Sneek speelde een belangrijke rol in de beweging. Het katholieke volksdeel 
was hier hecht georganiseerd. Tegelijk was Sneek het bolwerk van de ARP. 
Toen Duymaer van Twist, na de gehele dag in de Tweede Kamer bezig te zijn geweest, 
thuiskwam, vond hij een telegram van Mr. Croles. Deze schreef dat hij veel geld nodig 
had en dat een bedrag van f. 10.000 (€ 4500) voorlopig genoeg was. Een uur later 
was het gevraagde bedrag per postwissel al op weg naar Leeuwarden. De Wassenaarse 
zakenman A.G. Kröller had hiervoor gezorgd in samenwerking met Duymaer van Twist. 

In Leeuwarden werden op 14 november in alle vroegte de talrijk opgekomen soldaten 
letterlijk de extra exprestrein ingestouwd. Twee locomotieven, versierd met een 
brede oranje band, trokken de lange rij wagons, die bij elke halte voller raakten.  
De stemming onder de mannen was ernstig en vastberaden. “Enkelen, geprikkeld 
nog door de talrijke kwetsingen van nationaal gevoel en Oranjeliefde, waren bepaald 
strijdlustig”. Van de Friese vrijwilligers moeten ook de 22 mannen uit Sneek worden 
genoemd, die met de reservekapitein mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy uit Goëngamieden 
– de latere minister-president tijdens de 2e Wereldoorlog – in de extra exprestrein naar 
Den Haag trokken. Uiteindelijk kwamen er 600 regeringsgetrouwe en Oranjegezinde 
Friese militairen uit de trein stappen in Den Haag. Hier stond Duymaer van Twist 
klaar om hen persoonlijk van de trein te halen. Troelstra verklaarde die dag in de 
Tweede Kamer dat hij in zijn rede van 12 november nimmer van een staatsgreep had 
gesproken. In totaal kwamen er drie- tot vierduizend mannen naar Den Haag om de 
orde te bewaken tegen “socialistische oproerkraaiers”. Op 16 en 17 november, tijdens 
het SDAP-congres, gaf Troelstra toe zich in de machtsverhoudingen te hebben vergist 
en de revolutie werd afgelast. De Friese vrijwilligers stonden vooraan op 18 november 
1918 tijdens de grote huldebetoging van duizenden mensen aan koningin Wilhelmina 

Vaandel

IN HET RAADHUIS VAN BALK HANGT EEN VAANDEL met daarop de 
letters B.V.L. Wat is de betekenis hiervan? (Het Belang van Limburg? Beroeps 
Voorbereidend Leerjaar? Bond van Vrije Liberalen?) Het antwoord vindt u 
hieronder.

Op zondag 10 november 1918 
vluchtte de afgezette Duitse Keizer 
Wilhelm II naar Nederland, omdat 
in geheel Duitsland de revolutie 
was uitgebroken nadat de oorlog 
was verloren. De Keizer kwam 
die ochtend om zes uur bij de 
Nederlandse grens aan met een stoet 
van negen automobielen. Hij was 
gekleed in een generaalsuniform 
en was bewapend. Pas ’s avonds 
werd hij Nederland binnengelaten. 
Diezelfde avond nog stelden de 
politieke partij SDAP (Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij) en 
het NVV (Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen) een program van 
eisen op. Een dag later, om 11.11 uur, 
kwam de algehele wapenstilstand tot 
stand (Verdrag van Versailles) en 
diezelfde avond hielden Pieter Jelles 
Troelstra (fractievoorzitter SDAP 
Tweede Kamer) en A.W. Heykoop 

(vakbondsleider NVV) redevoeringen op emotionele vergaderingen in Rotterdam. 
Op 12 november 1918 hield Pieter Jelles Troelstra zijn historische rede in de 
Tweede Kamer, waarin hij eiste, dat de regering de macht zou overdragen aan de 
arbeidende klasse en soldatenraden. Die gedachte had bij hem plaats gevat door 
de revolutionaire omwentelingen in Rusland en Duitsland. Maar Koningsgezind, 
liberaal en Antirevolutionair Nederland huiverde. De spanning nam snel toe en de 
regering was in verwarring. Minister-President Hendrikus Colijn was in Londen en 
werd met een Britse torpedoboot ijlings overgebracht.  Om sterke leiding te geven 
aan regeringsmaatregelen en om “landelijk een burgerwacht te organiseren onder 
handhaving van de sinds het begin van de oorlog bestaande Vrijwillige Landstorm”.  
En zo werd op 13 november 1918 de Bijzondere Vrijwillige Landstorm geboren. 
De B.V.L. werd een soort Nationale reserve. Officier Lodewijk Franciscus Duymaer 
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op het Malieveld in Den Haag. De Friezen behoorden tot de militairen die de paarden 
van het rijtuig van de koningin uitspanden en zelf het rijtuig naar het Malieveld 
trokken. “Hoog boven de geweldige menschenzee uit wapperde de vlag der Friezen” 
zo staat dat in een gedenkboek uit 1923. Hare Majesteit verzocht haar rijtuig naar die 
zijde te wenden, waarna de “driekleur met de Friese emblemen als symbolische schuts 
over het Koninklijk gezin werd heengestrekt”. Het Friesch Dagblad schreef dat Hare 
Majesteit uit haar rijtuig bij de Friese vrijwilligers met bewogen stem had geroepen: 
“Lang libje Fryslân”. 

TER HERINNERING 
aan ons verblijf onder de wapenen te 
’s-Gravenhage van 17 tot 21 november 
1918, groep BAKHUIZEN
Nummer 1. Sjoerd Galama;  
2. Andries Konst; 3. Pieter Folmer; 
4. IJpke Huisman; 5. Hendrik 
Nagelhout; 6. Johannes van der Zee; 
7. Hans Huisman; 8. Johannes de Jong; 
9. Sjoerd Melchers en  
10. Johannes B. Nagelhout.

Op 19 en 20 november 1918 keerden de Friese B.V.L. -ers terug naar huis onder 
aanvoering van reservekapitein Jan de Jong uit IJlst. Hij bracht namens Colijn de 
boodschap mee ‘dat de actie niet als afgelopen zijnde beschouwd moest worden’.  
De boodschap van de B.V.L. kwam snel in Bakhuizen aan en daar hebben de tien 
mannen op de foto onmiddellijk gehoor aan kunnen geven. Ondertussen greep de 
dodelijke Spaanse griep razendsnel internationaal - en dus ook Nederland - om zich 
heen. Bij vertrek op 17 november naar Den Haag had commandant Johannes de Jong 
(no. 8) zich al niet fit gevoeld. Bij aankomst in Den Haag werd hij ziek maar hij wilde 
met al zijn vrienden naar huis. Terug in Bakhuizen was hij als een dronken man naar 
huis gelopen. Het bleek de Spaanse griep te zijn, waaraan hij – na een bijkomende 
longontsteking – op 27 november 1918 overleed. De eerste griepgolf was in de zomer 
van 1918 en de tweede ziektegolf vanaf oktober 1918. 

Koningin Wilhelmina sprak na de mislukte staatsgreep: “Wij zijn veilig geweest 
in Gods Hand. Wij voelen, dat Zijne leiding aan onze historie gegeven, opnieuw is 
bevestigd. Wat was en is, zal ook in de toekomst zijn”. 
De burgemeester van Sloten opende de eerstvolgende raadsvergadering met een 
heftige rede tegen de revolutie. Dat gebeurde daarna in meerdere raadszalen. 
Op 7 mei 1919 werd er een Nationale Landstorm Commissie benoemd met het doel 
om de toetreding tot de B.V.L. te bevorderen. Daarop werd o.a. het Fries Nationaal 
Landstormcomité opgericht. Nederland werd opgedeeld in twee dozijn gewesten,  

die weer uit lokale afdelingen bestonden. De B.V.L. werd een echt Nederlandse vorm 
van volksbewapening, gesmaad en bespot bij een deel van ons volk; geprezen en 
bijna verafgood bij een ander deel van de natie. Bij dreigend revolutiegeweld konden 
dienstplichtige militairen die niet gemobiliseerd waren, als vrijwilliger bij de B.V.L. 
onder de wapenen komen. Op die manier konden zij de overheid te hulp komen bij het 
handhaven van de binnenlandse orde en rust. 

Bij de B.V.L. waren dienstplichtigen aangesloten die volledig geoefend waren.  
Het devies van de B.V.L. was: “Als het moet”. Zij heetten voortdurend “waakzaam 
en paraat” te zijn. In de twintiger en dertiger jaren van de 20e eeuw zijn de B.V.L. 
-ers vrijwel niet anders opgetreden dan op grote landdagen, nationale feestdagen, bij 
erewachten, filmavonden, lezingen, vergaderingen en onderlinge schietwedstrijden. 
Begin 1920 waren er in heel Nederland bijna 42.000 personen aangesloten bij de 
Vrijwillige Landstorm en de B.V.L. samen. In 1923 waren bijna 3800 Friezen 
onderdeel van de B.V.L. en in 1936 was dat aantal gegroeid naar bijna 5500.  
Mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy werd commandant van de Friese B.V.L. In 1928 telde de 
B.V.L. 56.500 vrijwilligers en in 1938 ruim 93.000. Er kwam een eigen blad met de 
naam “Het Landstormblad”. Er ontstond een organisatie voor werving en propaganda 
en men kreeg een eigen symbool: de spittende boer met het geweer over de schouder. 
De grootste manifestatie van de B.V.L. was de nationale Landstormdag in Den Haag 
in 1928, waar 20.000 tot 25.000 vrijwilligers gedurende twee uur langs de Koningin 
defileerden. 

Op woensdag 11 september 1935 werd door een Landdagcomité in Rijs een 
landdag georganiseerd voor de gemeenten Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde, Sloten en Workum. De Landdag werd door 8000-9000 personen bezocht. 
De organisatie was in handen van een speciale commissie in de Zuidwesthoek onder 
voorzitterschap van Gaasterlands burgemeester Schwartzenberg. Na het Wilhelmus 
en een aantal toespraken, o.a. door Mr. J.A. de Wilde, Minister van Binnenlandse 
Zaken, werd er door 1500-1600 B.V.L.-leden deelgenomen aan een defilé, waarbij 
vaandels en banieren uit verschillende provinciedelen werden meegedragen. Zo ook 
dit vaandel van Gaasterland en Sloten.
 
Ruim de helft van de B.V.L. leden werd in 1939 gemobiliseerd vanwege de 
oorlogsdreiging. In de meidagen van 1940 leverden zij strijd en moesten de eenheden 
de nodige gesneuvelden betreuren. De laatste handeling vond plaats tussen 13 augustus 
1940 en 12 september 1940. Alle gedemobiliseerden van land- en zeemacht – en de 
B.V.L.-vrijwilligers – moesten in die periode hun uitrusting en de bijbehorende kleding 
inleveren bij de indelingscommandant. Eventuele in bezit zijnde Rijkseigendommen 
moesten ook aangeboden worden aan de commandant. In 1948 was er opnieuw 
behoefte aan een snel inzetbaar vrijwilligerskorps. Het grootste deel van de landmacht 
bevond zich in Nederlands-Indië, terwijl op dat moment in Europa de Koude Oorlog 
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oplaaide. Defensie besloot op 15 april 1948 tot oprichting van de Nationale Reserve 
voor extra bescherming van het Nederlandse grondgebied. 
 

De B.V.L. stond in Gaasterland onder leiding van commandant 
Siemen de Jong (zie foto) uit Balk. Hij bekleedde daarbij de 
rang van reserve 1e luitenant. Hij had vijf plaatselijke leiders 
ter beschikking. Dat waren H. Gijssen uit Nijemirdum; R. van 
Goor uit Sloten; J. de Vries uit Kippenburg; J. van der Heide uit 
Sondel en M.H. Dinnissen uit Bakhuizen. De Gaasterlandse 
afdeling oefende vaak rondom Oudemirdum. De groep in 
Bakhuizen oefende regelmatig vanaf ongeveer 16.00 uur op 
het plein van de staatsschool in Bakhuizen. Meester Dinnissen 
was het eerste schoolhoofd van de Rooms Katholieke School 
vanaf 1921, totdat hij op 1 april 1932 naar Lent bij Nijmegen 
vertrok. Hij was tevens B.V.L.-groepsleider. In het oude 
raadhuis te Balk werd het B.V.L.-vaandel opgehangen, dat 
rond 2010 geheel gerestaureerd is. 

Dit is een voorpublicatie uit GAASTERLAND IN WO II door J.G. Vogelzang.  
Het hele werk verschijnt binnenkort op een speciale website waar momenteel hard 
aan gewerkt wordt.

NB
 Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd de Vrijwillige 

Landstorm (V.L.) opgericht. Na WO I brak er voor Europa een onzekere tijd 
aan met de dreiging van een revolutie die vanuit Duitsland over kon slaan naar 
Nederland. De dreiging werd zo erg dat in november 1918 Minister-President 

Hendrikus Colijn met spoed terugkeerde vanuit Londen naar Nederland.  
Hij kreeg de opdracht van de Ministerraad om “landelijk een burgerwacht te 
organiseren onder handhaving van sinds het begin van de oorlog bestaande 

Vrijwillige Landstorm”. Door de Duitse bezetter werd de Nederlandse 
krijgsmacht, inclusief de Bijzondere Vrijwillige Landstorm  

(de BVL), op 29 juli 1940 ontbonden. Daarna stichtten de Duitsers verwarring 
door de naam “Landstorm Nederland” in te voeren. De Duitse bezetter 

misbruikte de vertrouwde naam voor een speciale eenheid van de Waffen-SS  
in bezet Nederland. Dit waren eenheden die aan de verschillende fronten 

werden ingezet. De Nederlandse Landwacht was een door de NSB in 1943  
opgerichte hulppolitie. De B.V.L. heeft dus niets met de Landstorm Nederland  

of de Nederlandse Landwacht uit de Tweede Wereldoorlog te maken.

Deze foto van Joke Venekamp is gemaakt 
op woensdagmiddag 7 november op het 
Haskeplein in Balk. Onderzoekers waren 
bezig om skeletten bloot te leggen. Het 
zijn skeletten van het oude kerkhof dat 
tot ± 1830 in gebruik geweest is. Daarna 
konden de mensen er niet meer begraven 
worden. De botten van de skeletten 
werden in plastic zakken gedaan en men 
gaat onderzoeken waaraan de mensen 
gestorven zijn. Misschien wordt er 
ook nog DNA uitgehaald. De skeletten 
zijn meer dan 200 jaar oud. De kerk 
die er gestaan heeft, deed dienst tot de 
nieuwe kerk – het Breahûs aan de Van 
Swinderenstraat – klaar was. De kerk 
werd in 1729 gebouwd, maar raakte 
steeds meer in verval en werd later 
afgebroken. Het jaartal is niet bekend. 
Nadat het kerkhof voor de eerste keer 
geruimd was, kwam de openbare school 
er te staan en op de graven werd het 
schoolplein aangelegd. In de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw werd alles 
opnieuw bestraat.

Toen werd er een grafsteen gevonden. 
Deze zerk is als historisch document bij 
de Ludgeruskerk aan de Raadhuisstraat 
neergelegd. De naam die er opstaat is 
van Johannes Feyes, Winterapotheker 
te Balk en het jaartal is 1653. Zijn 
familie was niet Rooms. De oude zerk 
heeft waarschijnlijk in de kerk  of 
op het kerkhof van de ‘Nederduitse 
Gereformeerde’ kerk gelegen.’ 

Yde Jan van de Lageweg

Opgravingen begraafplaats van de ‘Nederduitse Gereformeerde’ kerk
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Een berichtje van de werkgroep Archeologie

Diverse verenigingen en instellingen zetten zich in om de archeologie in beeld te 
houden bij amateurs. Zij organiseren met enige regelmaat lezingen, excursies en 
workshops, waaraan vaak ook niet-leden/donateurs mee kunnen doen.
 
Heeft u belangstelling voor archeologie in het algemeen en in het bijzonder voor 
de bodemvondsten van onze streek dan kunnen wij u op de hoogte houden van 
activiteiten op dit gebied. 

Geef uw emailadres door en u krijgt middels een mailtje het bij mij binnenkomende 
nieuws doorgestuurd, onder meer van:
•  het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy: lezingen en excursies; bij de  

lezingen in Leeuwarden zijn ook altijd niet-donateurs welkom
•  de Vereniging voor Terpenonderzoek: gevestigd in Groningen, maar ook met diverse 

interessante activiteiten in Friesland
•  de AWN afd. 1 Noord-Nederland: de AWN is de landelijke vereniging van 

Vrijwilligers in de Archeologie, de afdeling Noord omvat Groningen, Friesland 
en Drenthe. Door deze vereniging worden jaarlijks ook een aantal interessante 
cursussen, workshops en excursies georganiseerd.

Veelal vinden bovengenoemde activiteiten niet in onze directe omgeving plaats. 
Mocht u echter ergens belangstelling voor hebben, dan probeer ik voor u een afspraak 
te maken voor gezamenlijke deelname en vervoer.

Daarnaast wil ik u graag op de hoogte houden van (de mij bekende…) geplande 
archeologische onderzoeken in deze regio, zodat u mogelijk ook eens de gelegenheid 
hebt om als vrijwilliger mee te doen met een opgraving onder leiding van gecertificeerde 
beroepskrachten.

Coördinator werkgroep Archeologie: 
Joke Venekamp (telefoon: 0514-505345)            j.c.venekamp@hetnet.nl

Artikel uit de Heerenveenster Koerier 23 oktober 1946

Auteur onbekend

Dat crowdfunding van alle tijden is blijkt uit onderstaand artikel dat in 1946 in  
de Heerenveenster Koerier stond: 

Út 1820

Hwat barde dat foar de oarloch by ús faek, dat in earm man of in earme frou mei in list 
by de doarren lâns gyng, om’t hja ûngelokkich west hiene mei it fé, mei in hûs…… 
Tipyske libbensutering yn earmoedige tiden. Hjir leit sa’n list foar my  út it jier 
1820. Wehrman, in earme arbeider hat er mei roun west yn en om Sondel hinne. (Wat 
gebeurde dat voor de oorlog bij ons ook vaak: dat een arme man of vrouw met een 
intekenlijst bij de deuren langs ging, omdat hij of zij geen geluk had met het vee of met 
huisvesting…een typerend beeld in armoedige tijden. Hier ligt zo’n lijst voor mij uit 
het jaar 1820. Wehrman, een arme arbeider, ging ermee door Sondel en omgeving.)

Sondel, 6 april 1820

Toonder dezes, Christiaan Ludwich Wehrman, woonachtig in den dorpe Sondel, 
Grietenije Gaasterland, met den 12e mei 1820 zijne woning moetende ontruimen en 
geene middelen hebbende om voor zijn Huisgezin, bestaande in eene vrouw en vijf 
kinderen zich van eene geschikte woning te voorzien, vindt zich door de uiterste nood 
gedwongen de menschlievendheid van de ingezetene dezer Grietenije in te roepen 
om hem door eene milddadige bijdrage in geld in staat te stellen om een enigszins 
geschikt en bewoonbaar Huisje voor zich en de zijnen te doen bouwen. Diegene der 
Ingezeetene welke hiertoe het hunne zouden willen toebrengen, worden vriendelijk 
verzogt de Somma, waarvan zijlieden zouden verkiezen in te teekenen op deze Lijst 
achter hunne Naamen te willen plaatsen.

De ondertekenaars waren o.a.
  1 H.A.van Burmania Rengers  5 – 04 – 00
  2 B.A.van Hylckama   3 – 00 – 00
  3 J.H.de Carpentier   3 – 00 – 00 
  4 I.R. van Erkelens      1 – 00 – 00 
  5 Johannes Jans Scholtanus  0 – 06 – 00 
  6 Pietter Jans Bakker
  7 Symen Tjeerds de Boer   2 – 00 – 00 
  8 Hans Sybrens     0 – 06 – 00 
  9 Hans Jelles    0 – 06 – 00 
10 Tijs Bokkes de Vries    1 – 10 – 00 
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11 Pieter Klazes Bosma    0 – 06 – 00 
12 Ane Stoffels     0 – 12 – 00 
13 Jacob Jans Breemer    1 – 00 – 00 
14 Marten Willems Beuckens   1 – 00 – 00 
15 Klaas Willems Beuckens   0 – 06 – 00   
16 Kornelis Jacobs Ploegstra   1 – 00 – 00  
17 Meine Klazes     0 – 06 – 00 
18 Titte Stoffels     0 – 12 – 00 
19 H.J.Schotanus    0 – 06 – 00 
20 Minne Passchier    1 – 00 – 00 
21 Bokke Gerlofs    1 – 00 – 00 
22 Eeltsje Annes     0 – 06 – 00 
23 Auke Symons    1 – 00 – 00 
24 Jarig Harmens    1 – 00 – 00 
25 Hans Jarigs    0 – 10 – 00 
26 Harmen Jarigs    0 – 10 – 00 
27 Pieter Passchiers van Dijk   1 – 00 – 00 
28 Popk Wybrandus Zijlstra  0 – 10 – 00 
29 F.S.Stoffelsma    2 – 00 – 00 
30 Meine Passchiers van Dijk   0 – 10 – 00 
31 R.H.van der Goot  
32 Hendrik Scholtes  
33 de heer Renema   1 – 00 – 00 
34 Ds. Bulthuis    1 – 00 – 00 

De lijst is compleet, op een paar namen na die niet te ontcijferen waren
Nr. 1 is de grietman van Gaasterland, die ’s zomers bij het  Lycklamabos woonde.
Nr. 2 is een broer van de Vrouwe van Beuckenswijk, die gehuwd was  met nr. 3 J.H.de 
Carpentier, 
Nr. 4 I.R. van Erkelens was later onderwijzer bij ’s gouvernements lagere school in 
Semarang, Ned. Indië. In een krantenartikel wordt hij genoemd als Gouverneur en 
schoolmeester.
nr.  5 Johannes Jans Schotanus, kleinzoon van de schoolmeester Jantjen Schotanus. 
nr. 6. Pietter Jans Bakker was huisman en later herbergier en kastelein.
nr.  7 Symen Tjeerds de Boer was in 1820 meestertimmerman in Sondel, hij was ook 
boer. Waar hij de timmerwerkplaats had is niet bekend, mogelijk bij de boerderij?
Nr. 13 Jacob Jans Breemer, huisman. De Bremer Wildernis heette in die tijd 
Breemerlaan 
De familie Breemer (ook Bremer) woonde al een tijd op de boerderij, gelegen aan de 
Sondeler kant van de Breemerlaan.
nr. 18 Titte Stoffels (Stoffelsma) was Assesor van de Grietenij Gaasterland.
Nrs. 20, 27 en 30 Ut Tot deze familie behoorde ook Ruerd Passchiers van Dijk,  

die vanwege de moord op Antje van Wielen in 1846 in Leeuwarden aan de galg kwam 
te hangen, de op een na laatste doodstraf in Friesland voordat die werd afgeschaft. (zie 
Fan Klif en Gaast van juni 2017).
nr. 33 Mr. Frederik Zacharias Reneman woonde in Wijckel hij was secretaris 
(gemeente) en was lid Provinciale Staten van Friesland (1814-1824).
nr. 34 dominee te Oudemirdum, hij overleed 15 december 1827 oud 57 jaren.
De overige namen klinken ook in deze tijd nog bekend in de oren, denk bijvoorbeeld 
aan Beuckens, De Vries, Schotanus, Stoffelsma, Van der Goot. Ook de naam Wehrman 
komt nog voor, alhoewel tegenwoordig als Weerman geschreven. De h verwijst naar 
de Duitse komaf, net als de voornamen.
1820 was een armoedige tijd. Wie veel kon missen gaf meer dan de kleine boeren. 
Hij moet een goede man geweest zijn, deze Wehrman, anders had niet iedereen zo 
eensgezind getekend voor hulp. Het totale bedrag op de lijst is fl. 27 en 126 stuivers, 
totaal dus f 33,30! Toen een flink bedrag, maar je kon er geen huis van kopen of 
bouwen. Een roggebrood kostte toen 16 cent. En een tarwebrood iets meer dan 4 cent.

Christian Ludovich Wehrman werd geboren op 13 januari 1787 in Bohmte en gedoopt 
op dezelfde dag in de Sint Johannes kerk in Bohmte, overleden, de armenakker, 28 
januari 1829 in Sondel. Hij was zoon van  Gerhard Heinrich Antons Wehrmann, 
geboren, 5 augustus 1764 in Levern-Desel, Duitsland, overleden en Clara Maria 
Lincken, geboren op 23 januari 1863 in Bohmte en overleden op 20 januari 1834, 
dochter van Johan Gerhard Heinrich Lincken en Anna Maria Joans Brocksmid.
Gerhard Heinrich en Anna Maria hadden nog een aantal kinderen, Anna Maria 
Charlotte, Johann Friederich,  Carl Ludovich en Anna Maria Wilhelmina Dorothea.
Carl Ludovich werd geboren op 18 mei 1799 in Bohmte en gedoopt op 26 mei 1799 
in de Sint Johannes kerk in Bohmte, overleden, kolonie van weldadigheid, 29 maart 
1865 in Veenhuizen. 

Christiaan Ludovich  trouwde op 10 februari 1820 met Akke Tjeerds van Dijk, [alias 
de Boer, Van den Dijk en Van der Dijk] dochter van Tjeerd Pieters de Boer en Cornelia 
Hanses, pas nadat er al vier kinderen waren, mogelijk doordat hij geen “papieren” 
had? In de trouwakte wordt gesproken over gegevens afkomstig van een pastoor.
Akke Tjeerds van Dijk was de weduwe van Gauke Fongers Molenaar. Met hem kreeg 
ze drie kinderen, Tjeerd, Fonger en Rimke. Er zou ook een Aede geweest zijn (akte 
naamsaanneming).
Bij de geboorte van zoon Pieter, 24 februari 1822 woonden Christiaan en Akke in 
Nijemirdum nr. 8a. Op nr. 8b woonde Anne Jans Bremer. (zie akte hieronder). Het was 
kennelijk een dubbele woning.

Een oude akte over armenzorg te Sondel in 1822:
Wij ondergeteekenden Symen Tjeerds de Boer en Pieter Jans Bakker, huislieden, 
woonagtig te Sondel in qualiteit als armebezorgers van de Algemene armen in 
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voormeld dorp — verklaren door dezen tot Securiteit van de Algemeene Armebezorgers 
van Nijemirdum en tot voorkoming van alle dubreatiteiten en disputen, wegens de 
verplichting tot alimentatie in cas van verjaring volgens de thans vigerende wetten van 
Z.H. de Koning der Nederlanden; van den persoon van Anne Jans Bremer en deszelfs 
huisvrouw Hiltje Jans van Dijk, beide geboortig van den Dorpe Sondel en aldaar 
woonagtig sedert ettelijke jaren. Dat meergemelde Anne Jans Bremer en deszelfs 
Huisvrouw Hiltje Jans van Dijk met vergunning en na bekomen approbatie van den 
Heer Grietman van Gaasterland op eene daartoe door ons armevoogden aangewezene 
plek gronds, de Arme Akkers genaamd, in eigendom toebehoorende aan het dorp 
Sondel, doch onder het beheer van Nijemirdum gelegen, een voor deszelfs huisgezin 
bewoonbaar huisje zal bouwen en gemelde Huisinge zoodra de bouwmaterialen 
tijdig zullen gereed zijn met den 12 Mei 1822 zal aanvaarden. Verklarende nog 
ondergetekende verder dat hoezeer deze plek gronds hiervoren omschreven op het 
territoir van Nijemirdum is gelegen, wij echter deze verplaatsing of verandering van 
woonplaats van gemelde echtelieden, onder ander Dorp geenszins willen hebben 
beschouwd als of gemelde A. J. Bremer en Vrouw hierdoor als ‘t ware Ingezetenen van 
Nijemirdum zijn geworden, maar verklaren wij onderget. wel uitdrukkelijk, dat wij met 
deze vergunning van A. J Bremer voormeld alleen hebben beoogd. om dezen persoon 
en deszelfs huisgezin uit hunne verlegenheid om een woning te verkrijgen te redden, 
overmids de door hun thans bewoonde huizinge tegen Mei aanstaande aan anderen is 
verhuurd en door hun moest worden ontruimd — blijvende gemelde plek gronds, welke 
het nieuw te bouwen huis en de aan hun vergunde Tuin zal beslaan altoos het eigendom 
van het Dorp Sondel en zijnde het bouwen van gemeld huis aan Anne Jans Bremer 
alleen  toegestaan onder deze conditie, dat dezelve daarvoor aan ons ten voordeele van 
de Dorpsarmen een Jaarlijksche grondpagt zal betalen, na omstandigheden door ons 
te regeren en blijvende bij A. J. Bremer cum familia altoos in gevalle bij onverhoopt 
alimentatie of onderhoud moet nodig hebben als ingezetenen van Sondel geresideerd. 
En hebben wij dezen ten verzoeke van armenbezorgers van den Dorpe Nijemirdum 
ter voorkoming van alle misverstand in dezen en tot wegneming van alle questien 
welke hieruit eventueel zouden komen proplaeren (?) indien namelijk meergemelde  
A.J. Bremer cum annexis na eenen vierjarigen inwoning tot armoede kwam te 
vervallen en alzoo onderhoud benodigd moet ziin als welke hierdoor ten eenenmale 
zijn voorgekomen / wel willen afgeven onder, twee eensluidende, waarvan het eene 
onder ons in qualit. Armenvoogden van Sondel zal blijven berusten; en het andere aan  
de armebezorgers van Nijemirdum zal worden uitgereikt tot henlieder informatie.
Aldus gedaan en vertekent door ons Armen voogden in het hoofd dezes gemeld. 
Sondel, één february 1822,  Achttien honderd Twee-Twintig. 
                                            w.g. 
Anne Jans Bremer, Hiltje Jans van Dijk, Symen T. de Boer, Pieter Jans Bakker
In presente: B.A. van Hylckama
 
 

De broer van Christiaan Ludwich Wehrmann was Carl Ludwich Wehrmann, arbeider. 
Hij trouwde op 4 juli 1841 in Leeuwarden met Aaltje Sybrens Daalmans of Daleman, 
geboren, 11 juni 1813 in Leeuwarden, overleden, 30 maart 1865 in Norg, dochter 
van Sybren Tammes Daalmans/Dalemans, en Catharina Pieters Dreunhuizen of 
Druinhuizen. Ook bij hen waren er vóór hun trouwen al vier kinderen geboren. 
waarschijnlijk hadden zij óók geen “papieren”.
Van Aaltje is bekend: was gedetineerd, werd gedaagd wegens bedelarij  op 10 april 
1847 door de Officier bij de arrondissements rechtbank in Leeuwarden.
Uiteindelijk kregen zij tien kinderen.
Carl en Aaltje hadden een bewogen en zwaar leven, hij was veel en lang van huis. 
Als Aaltje moest bevallen ging zij Carl achterna. Ook samen hadden ze een zwervend 
bestaan. Zo zijn er een aantal geboortes bekend: 
Sybren Carls, geboren 30 mei 1843 in Follega, overleden 24 oktober 1886 in 
Spaarndam, in de geboorteakte: Carel Weerman, thans werkende aan de aarde der 
straatweg van de Lemmer op Leeuwarden.
Johan Frederik Carls, geboren omstreeks 1844 in Winkel, Noord-Holland, overleden 
25 mei 1846 in Ommerschans, Ommen.
Johan Frederik Carls, geboren 4 juni 1847 in Ommerschans, Ommen, overleden  
12 juni 1847 in Ommerschans, Ommen.
Carel Carls, geboren 22 juni 1848 in Roordahuizen,  volgens de geboorteakte: deszelver 
huisvrouw, Aaltje Daalmans, zonder beroep, mede woonachtig in Leeuwarden, doch 
op reis zijnde, thans te Roordahuizen.
Cornelis Carls, geboren 30 september 1851 in Achlum, overleden 11 december in 
Krommenie, volgens de geboorteakte: Aaltje Daalmans, zonder bedrijf, wonende in 
Leeuwarden, zijn huisvrouw, doch zich in de slatting der Achlumervaart, thans te 
Achlum zich ophoudende. 
Pieter Carls, geboren 23 februari 1854 in Den Ham, overleden ?.
Katrina, Catharina, Carls, geboren 5 september 1855 in Welsrijp, moeder wonende in 
Leeuwarden, overleden, 4 mei 1931 in Vlissingen. 

Van zowel Christaan Ludovich noch Carl Ludwich is niet bekend wanneer zij naar 
Friesland zijn gegaan. Nakomelingen van Christiaan Ludwich Wehrmann - de naam 
is verbasterd tot Weerman - wonen nog steeds in Gaasterland.

Feike Samplonius
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Hepke Hisses Oudhuizen

Gezin
De vader van Hepke Oudhuizen, over 
wie dit verhaal gaat, was Hisse Hepkes, 
werkman en woonachtig in Wyckel. 
Hij woonde daar met zijn vrouw Aaltje 
Jacobs. Beide waren niet zo jong meer 
toen zij op resp. 36- en 31-jarige leeftijd 
op zondag 7 mei 1786 te Sondel in 
het huwelijk traden. Na hun huwelijk 
vertrokken zij naar Wyckel, waar Hisse het beroep van werkman uitvoerde.  
Hij oefende niet zelfstandig het beroep uit, maar was in dienst als knecht/arbeider.  
Dat was in veel gevallen zwaar werk. Zij kwamen in een rijtjeshuis op nummer 8 (859 
op de kaart) te wonen.

Het was een rijtje woningen dat links van het huidige gebouw Irene stond. Het betreft 
de nummers B 858, 859, 860 en 1201. De voormalige schoolmeesters woning is later 
op die plek gebouwd. Nu Jeen Hornstraweg 12. 
Gezinsuitbreiding liet lang op zich wachten. Pas op 1 januari 1797 werd het eerste kind 
geboren, hij kreeg de naam Jacob. Hij werd in de dorpskerk van Wyckel gedoopt door 
de patriottische predikant Olivier Porjeere. Op 3 juni1798 zag Hepke het levenslicht. 
Veertien dagen later werd hij gedoopt. Heit Hisse was toen diaken.
Na de geboorte werd al snel duidelijk dat Hepke wat aan zijn ogen mankeerde.  
Het leek wel of er een waas voor zat. Als slechtziende zou hij zijn levensweg moeten 
vinden. Dat viel niet mee. Een gehandicapte verdiende veel zorg en daardoor werd 
hem onwillekeurig veel werk uit handen genomen. Dat zal in het gezin voor de nodige 
conflicten hebben gezorgd. 

Naamsaanneming
In 1810 zette Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk Napoleon af en lijfde de 
Nederlanden bij het Franse Keizerrijk in. Nederland werd een provincie van het 
grote Franse keizerrijk en daarmee werden hier ook de Franse wetten van kracht. 
Napoleon voerde in hetzelfde jaar de Code Civil in. Deze verzameling wetten was 
in Frankrijk al sinds 1804 van kracht, zo ook de invoering van de Burgerlijke Stand. 
Hierbij hoorde een bevolkingsregister, waarin de nieuw geborenen, de sterfgevallen 
en de huwelijken moesten worden vermeld. Dat werd voorheen door de kerkelijke 
instanties bijgehouden. Daaraan kwam nu een einde. Napoleon was voorstander van 
scheiding van kerk en staat. Scheiding van kerk en staat betekent in de praktijk dat 
de staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of 
elkaar de regels voorschrijven.
Op 18 augustus 1811 werd iedereen opgeroepen om zich met een achternaam te laten 

registreren in het gemeentehuis. Dit was een decreet van Napoleon en dus verplicht. 
Veel mensen bevestigden de achternaam die zij op dat moment gebruikten. De jonge 
mannen die voor de keuring gingen (conscriptie) moesten zich al eerder met een 
achternaam laten inschrijven.
Op 24 december 1811 verscheen Hisse Hepkes bij de Maire (het gemeentehuis) in 
Sleat. Hij had bericht gekregen om zich daar in te schrijven met een achternaam, 
die hij en zijn kinderen voortaan moesten dragen. Hij had nog geen familienaam.  
Hij volstond altijd met het patroniem (vadersnaam).
Hisse ging als Hisse Hepkes door het leven en zo waren er veel meer mensen die dat 
zo gewend waren. Achternamen kwamen op het platteland weinig voor. Vaak alleen 
bij de welgestelden zoals predikanten, grietmannen, mensen van adel. Maar daaraan 
maakte Napoleon nu een einde. Zijn broers namen de naam Lunenburg aan en die van 
zijn vrouw noemden zich Stoffelsma. 
 Hisse liet zich inschrijven met de naam Oudhuizen. Hij woonde in een van de âlde 
húskes in Wyckel, vandaar wellicht zijn familienaam. 
Hisse was analfabeet en kon zijn naam 
niet schrijven. Hij moest het formulier 
toch ondertekenen en daarom volstond 
hij met een tekening lijkend op twee 
hoofdletters H aan elkaar. 
Hij heeft gedacht dat de achternaam maar 
van tijdelijke duur zou zijn. Wanneer 
Napoleon weg was, zou ook de achternaam 
weer verdwijnen. Maar dat liep anders. 
Na de val van Napoleon dacht de regering 
er niet over om de Napoleontische 
veranderingen weer ongedaan te maken.

Jacob Hepkes
Hisse overleed op 9 juni 1812 op 62 jarige leeftijd (Burgerlijke Stand vermeld 70 
jaar). In het doopboek staat vermeld dat hij op 26 april 1750 in Sondel werd gedoopt. 
Meestal werden de kinderen binnen veertien dagen na de geboorte gedoopt.

De verdienste van de 15-jarige Jacob kon na het overlijden van heit Hisse in het gezin 
goed gebruikt worden. Maar de leeftijd van Jacob ging een rol meespelen. Weldra zou 
hij een oproep voor de keuring krijgen, want Napoleon had veel soldaten nodig en 
stelde de leeftijd en lengte naar beneden bij. 
Jacob wilde niet bij Napoleon in dienst en zocht contact met de VOC. Hadden ze 
daar misschien nog een soldaat nodig? Dat zou hij toejuichen en daarin slaagde 
hij. Het afscheid viel hen allen bijzonder zwaar, want ze wisten niet of ze elkaar 
weer in levenden lijve zouden zien. De reis naar de VOC was lang en hooguit kon 
men schriftelijk met elkaar contact houden. Het briefverkeer was lang onderweg.  
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Maar Jacob ging. Hij werd fuselier bij het 2e bataljon van de Oost- of West-Indische 
Compagnie. Maar van dit avontuur zou Jacob niet lang genieten, want hij werd ernstig 
ziek en op 10 maart 1816 overleed hij in de havenstad Porthsmouth op 19-jarige leeftijd. 
Pas tweeëneenhalf jaar later (november 1818) werd de familie in kennis gesteld van 
zijn overlijden. Dit bericht sloeg in als een bom. Terneergeslagen zaten mem en Hepke 
bij de tafel. Veel vragen kwamen naar boven waar zij geen antwoord op kregen en dan 
vooral waarom het zolang geduurd had voordat zij hiervan op de hoogte werden gesteld. 

Aaltje Jacobs
Aaltje bleef achter met bline Hepke, zoals hij veelal genoemd werd. Zij moest voortaan 
alleen de kost verdienen, maar dat viel niet altijd mee. Zij was al op leeftijd en het 
werk viel haar zwaar, maar om Hepke moest zij wel doorzetten. Zij verzorgde hem zo 
goed mogelijk, maar de gezondheid van Aaltje ging langzaam maar zeker achteruit. 
Het werken ging niet meer en Hepke kon dat niet vanwege zijn gezichtsvermogen. De 
diaconie verleende bij probleemgezinnen of alleenstaanden een financiële bijdrage, 
zodat ze in de eerste levensbehoeften konden voorzien. Wat zal Aaltje zich zorgen 
hebben gemaakt toen haar gezondheid het af liet weten. Kon Hepke wel in deze 
woning blijven wonen? Wie zorgde er voor hem? Allerlei vragen kwamen boven in 
haar gedachten en daar worstelde zij mee.
Op 7 juli 1829 overleed Aaltje op 74-jarige leeftijd. Meine Sakes Polleboer, winkelier 
en Jan Cornelis Melchers, zetmeijer gingen naar het gemeentehuis om het overlijden 
van Aaltje aan te geven. Zij werd op het kerkhof van Wyckel begraven.

Hepke Hisses
Na het overlijden van mem bleef Hepke alleen achter, maar dat duurde niet lang, 
want weduwe Antje Hielkes van der Veen kwam in 1829 bij Hepke inwonen. Zij was 
weduwe en kwam van Pitersbierrum waar zij ‘eenige tijd zwaar ongesteld was geweest 
en verpleegd en bedeeld was geworden. Zij kon later bijna geheel in haar onderhoud 
voorzien nadat zij vrij goed hersteld was’. Wanneer ze van de diaconie afhankelijk 
werd, was de diaconie van haar geboorteplaats daar verantwoordelijk voor en dat was in 
dit geval Wyckel. Zij werd zijn huishoudster en deed hand en spandiensten voor Hepke 
zolang zij dit kon doen, maar het werk viel haar gaandeweg de jaren steeds zwaarder. Zij 
kon de laatste twee jaar niets meer verdienen. Beide waren financieel geheel afhankelijk 
van de diaconie en van de goede zorg van buren en vrienden. Tot overmaat van ramp 
werd op een dag ook nog haar zilveren oorijzer ontvreemd. Wie het meegenomen had 
was niet te achterhalen. Het werd ook nergens meer teruggevonden. Antje was daaraan 
gehecht, want met het oorijzer op ging zij naar de kerk.

Het was voor Hepke een hele verandering. Nu kon hij weer tegen iemand praten of 
om raad vragen. Maar Hepke bleef niet thuis zitten, maar ging, zoals hij gewend 
was, de boer op. In de wandelgangen werd hij ‘bline’ Hepke genoemd, die de dorpen 
afliep om over het goede te praten, lang te bidden en lekker te eten. ‘Zijn rede was 

een bijeenraping van Bijbelteksten die hij citeerde in het Fries. Hij was de gevreesde 
keurmeester der predikanten’. Op maandag kwam vaak het gesprek over de preek van 
ds. Lambertus van Giffen ter sprake. Of waarom Hepke hen niet in de kerk aantrof.  
Hij voerde tevens sociale controle uit. Even een praatje hier en een gesprekje daar. 
Hepke had altijd wel iets te vertellen. Talrijk waren zijn vrienden uit verschillende 
standen die hij dikwijls bezocht. Veel genoegen vond men zo het scheen in zijn 
openhartige, altijd godsdienstige gesprekken en verwonderd was men telkens ‘over 
zijn geheugen betreffende de geschriften in het Oude en Nieuwe Testament’. Hij was 
bij iedereen welkom en mocht vaak mee eten of kreeg een geldstuk. Zo scharrelde hij 
de kost op. Hij stond bekend als ‘in waarmmielrinder’. 
Hoewel hij ruim door de kerk bedeeld werd, klaagde hij: ‘dat it sa krap wie en men 
koe de diakens ek net lêstich falle en dan krige er wer in skinke oft in stik fleis’.

De sociale controle bracht hem in juni 1835 in conflict met de 53-jarige weduwe 
Pietertje Pieters Postma, omdat zij niet in Wyckel, maar in Balk ter kerke ging.  
Hij vond haar gedrag aanstootgevend en liet het haar in niet misverstane bewoordingen 
weten. Het ging er heftig aan toe. Zij vond dat zij vrij moest zijn in de keuze waar 
zij naar de kerk ging en daar dacht Hepke anders over. Alle leden van de kerk in 
Wyckel behoorden ook daar naar de dorpskerk te gaan. Pietertje was een andere 
mening toegedaan. De kerkenraad kwam het ter ore en boog zich over deze kwestie.  
‘Het gedrag van Pietertje was aanstotelijk dat zij geruimentijd genoegzaam geen 
gebruik maakte van de openbare godsdienstoefeningen hier ter plaatse maar geregeld 
naar Balk ter preke begaf. Er werd besloten haar te vermanen en te bestraffen’.
Ook het gedrag van Hepke kon niet door de beugel en werd als ergerlijk beoordeeld. 
Hepke nam geen blad voor de mond en beledigde vaak mensen in gezelschappen en 
verhinderde hen het woord te nemen. Zelfs andere gemeenten betuigden hun ergernis. 
‘De kerkenraad vermeende verplicht te zijn dat zoveel mogelijk te beteugelen en tegen 
te gaan door hem ernstig te straffen en hem voor te houden dat hij zich stil, nederig en 
gezeglijk had te gedragen’. Hij kreeg een uitbrander en men hield hem nauwlettend in 
de gaten, opdat men naderhand kon zien in hoeverre hij zich daarnaar gedroeg. 

De gezondheid van Antje ging achteruit. ‘De ouderdom kreeg op haar de overhand 
totdat zij eindelijk als eene volkomen uitgeleefde de geest gaf’. Zij overleed op  
30 januari 1854 op 80-jarige leeftijd. Dat was een zware slag voor Hepke. Zij liet alleen 
enige kledingstukken en wat meubilair na. De diakenen vonden dat de mensen die haar 
tot het laatst toe verzorgd hadden daar recht op hadden. En zo gebeurde het. Hepke 
kon het overlijden van Antje moeilijk verwerken en zijn gezondheid ging achteruit. 
Veel mensen kwamen af en toe even langs om te vragen of ze ook wat voor hem 
konden doen. Een arme dienstbode bracht hem nog een dubbeltje, dat hij met graagte 
aannam. Ook de kerkenraad maakte zich zorgen en hield zijn toestand nauwlettend in 
de gaten. ‘Toen de toestand van Hepke nogal bedenkelijk werd, begaven beide diakens 
zich dadelijk ten huize van de stervende en vonden hem worstelend met de dood.  
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Doch ofschoon hij zeer goed bij het verstand was, kon men geen belangrijke zaak 
met hem bespreken. Langzaam en zonder de minste kenmerken van benauwdheid 
ontsliep hij zacht omstreeks 10 uur’. Kort daarop werd het lijk, zoals de gewoonte 
is, behandeld en nadat het afgelegd en bekleed was, het sterfhuis uitgedragen.  
‘De diakenen moesten onderzoeken of ook enige zaken van waarde aanwezig waren, 
die hunne zorg eisten en hunne verantwoording dekken konden. Dewijl de laatste tijd 
na de dood van Antje van der Veen hij geheel alleen zonder vaste huishoudster daar 
leefde. Zij namen daarop de sleutels en zagen in enige kistjes en ander huisraad, 
waar wel enig kleingeld gevonden werd, slechts de waarde van enige guldens.  
Toen men op zolder kwam en daar met de sleutel een geslotene kist vond, opende men 
die en vond daarin enige boeken van à Brakel en Smytegelt, maar daaronder lagen 
enige zakken wel toegebonden. Deze namen zij mede naar beneden en vonden na 
nauwkeurige telling in de ene zak 300 guldens. In de andere zak 300 rijksdaalders 
en 2 guldens en vijftig cent. In de derde verschillende speciën 247. In een vierde in 
verschillende speciën 80 guldens. In de vijfde 71 gulden en 50 cent. Voorts nog aan 
verschillende geldstukken 19 halve cents. Zodat deze gelden tezamen een som van 
1408 guldens en 9 cents. De diakenen meenden hierbij voorzichtigheidshalve en om 
zich te kunnen verantwoorden deze gelden te moeten tellen met getuigen. Zij riepen 
daarbij die het eerst bij de hand waren Meine Sakes Polleboer en Sjutje, huisvrouw 
van Pieter Hanses Roskam. Deze getuigen waren dadelijk bij het ontdekken van de 
gelden geroepen en hebben al het gemelde mede bij gewoond. De diakenen waren 
dadelijk van mening dat zij deze gelden niet konden laten verblijven in het sterfhuis, 
maar deze veiligheidshalve moesten opbergen’. Bij diaken Herre Harings Mulder 
werd het ondergebracht. De kamerdeur werd gesloten en de sleutel kreeg Meine opdat 
hij opzicht over het een en ander kon houden. De andere diaken was Jan Willems van 
de Wetering. Ondertekend door

Sjutje was analfabeet en kon niet schrijven. 
Zij mocht ook geen kriebeltje zetten, want 
het was nog een mannenzaak.

In de Burgerlijke Stand werd de aangifte 
van zijn overlijden genoteerd.

In de Leeuwarder Courant stond:

En een maand later:

 

Er meldden zich veel neven en nichten van Hepke en wanneer zij reeds overleden 
waren hun kinderen. De verschillende erfgenamen deden afzonderlijk aangifte en 
sommige erfgenamen kregen een Certificaat van Onvermogen, dat betekende dat zij 
niet in staat waren om bepaalde kosten te voldoen. Een dergelijke persoon hoefde 
bijvoorbeeld geen gemeentelijke leges voor een huwelijk, begrafenis of proceskosten 
te betalen. Zij zullen ongetwijfeld met de erfenis ingenomen zijn geweest. De meesten 
konden het geld goed gebruiken.

Van Hepkes omke Hendrik Hepkes Luinenburg waren er acht kinderen, van zijn 
andere omke Johannes Hepkes Luinenburg vier kinderen. Deze familietak was veelal 
onvermogend.
Van zijn mems zijde waren dat er twee, de kinderen van omke Jan Jacobs Stoffelsma.
Zij verdeelden via de notaris het geldbedrag.

In september werd zijn huis leeggehaald en de spullen die er in stonden verkocht.
 

 
Na het overlijden van Hepke stierf de familienaam Oudhuizen uit, want nakomelingen 
waren er niet.

Yde Jan van de Lageweg
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Vraag 1. In welke plaats bevindt zich de graftombe van Menno van Coehoorn.
Vraag 2. Daar was eens het “Atteboskje”. 
Vraag 3. Het boek dat Hylke Speerstra schreef over It Heidenskip.
Vraag 4. Frieslands snelste kortebaanrijder uit Harich in begin 20e eeuw.
Vraag 5. In deze plaats staat sedert de “Koude Oorlog” een luchtwachttoren.
Vraag 6. Naam van de visafslag in Laaxum.
Vraag 7. Daar stond destijds een Belvedère (uitkijktoren).
Vraag 8. In welke plaats is de “Sanne Windwei”. 
Vraag 9. De naam van de audiotour-luisterwandeling in Balk. 
Vraag 10. De massale wereldwijde doodsoorzaak van miljoenen mensen eind 1918.
De oplossing op de rode lijn van boven naar beneden kunt u tot 1 september 2019 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.

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
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

In de vorige puzzel werd als oplossing de naam van een Gaasterlandse politicus gevraagd die  
in de 20ste eeuw in de Tweede Kamer zitting had. De oplossing was LEFFERTSTRA.

In www.wikedia.org staat hij omschreven: “Pieter Willem Leffertstra  
(Wijckel, 9 januari 1933 – Wijckel 31 juli 1989) was een Nederlands veehouder 
en Tweede Kamerlid  voor de  Boerenpartij (BP), die al binnen een jaar de 
Kamer weer verliet (zie foto). Hij koos in oktober 1966 in de kwestie-Adams 
(BP-senator met NSB-verleden) volledig de zijde van Koekoek (die Adams 
verdedigde) en vond dat leden die zich daar tegen keerden, moesten worden 
geroyeerd. Een deel van het bestuur van de BP in Friesland keerde zich hierna 
tegen zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer. Hij gaf als reden voor zijn ontslag 
als Kamerlid gezinsomstandigheden op, maar feitelijk lag aan het ontslag een 

conflict met Koekoek ten grondslag. In Friesland keerde een groep zich tegen zijn Kamerlidmaatschap. 
Hij werd door de afdeling Gaasterland al in maart 1967 geschorst en geroyeerd en in april 1967 niet 
herkozen in het hoofdbestuur van de Boerenpartij. Uiteindelijk trok hij zich in januari 1968 terug als 
Kamerlid”. Van 1966-1970 maakte Leffertstra deel uit van de Gaasterlandse gemeenteraad. 

Uit de juiste oplossingen kwam Henk Schippers uit Balk naar voren. Hij heeft het boek “Adeldom 
verplicht” inmiddels ontvangen. De nieuwe puzzel. Dit keer zonder speciaal thema. De vragen gaan 
over Gaasterland en vlak daarbuiten.

Puzzel  5
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