


2 fan Klif en Gaast, uitgave 2017 - 2                          3

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 23, december 2017
Redactie: 
Aafke Meinesz a.f. meinesz@ziggo.nl  tel. 0514 - 604718
Auke Hylkema  auke.hylkema@ziggo.nl tel. 0514 - 603936
Sietske Dijkstra  stichtinghwg@gmail.com  tel. 0514 - 602299
Er zijn twee vacatures.

Vormgeving en opmaak:
Sylvia Bergsma - Lak  info@sylontwerpt.nl
ISSN - nummer:  1876 - 8091 
 
De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân, emailadres: stichtinghwg@gmail.com, 
stelt zich tot doel de geschiedenis van Gaasterland te bestuderen en de kennis daarover 
WH�YHUVSUHLGHQ�HQ�WH�EHYRUGHUHQ��2QGHU�*DDVWHUODQG�ZRUGW�YHUVWDDQ�GH�JHRJUD¿VFKH�
streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.
Veel informatie kunt u vinden op ons internetadres: www.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: een winters plaatje van Sloten, gemaakt op 1 februari 1954 tijdens 
de elfmerentocht.

Voorwoord

In dit nummer (23) van ons historisch tijdschrift ligt het verleden weer voor u. Er zouden 
mensen kunnen zijn die veronderstellen dat de Gaasterlandse historie zo langzamerhand 
wel beschreven is. Niets is minder waar gelukkig. Integendeel, want anders zouden 
wij als historieonderzoekers kunnen stoppen. Dat zou ons slecht uitkomen nu we sinds 
enkele maanden op de nieuwe werkplek bij Johan Groenewoud aan de Luts in Balk zijn 
geïnstalleerd. De werkgroep Inventarisatie en Documentatie is nu op volledige sterkte en 
telt inmiddels zes personen die iedere dinsdagmorgen in ons nieuwe kantoor te vinden 
zijn. Dat geeft aan dat er nog meer dan genoeg over Gaasterland te 
onderzoeken en te beschrijven valt. Neem alleen maar het project 
over de Tweede Wereldoorlog in Gaasterland, waarbij op dit 
moment twee personen de 1334 tellende A4’tjes tekst taalkundig en 
inhoudelijk aan het controleren zijn. In enkele werkgroepen kunnen 
nog liefhebbers geplaatst worden zoals in: Kunst en Cultuur; 
Beeldmateriaal en Publicaties en Scheepvaart, Visserij en Zuiderzee.
Na het verschijnen van ons laatste nummer hebben wij ons beziggehouden met de 
verhuizing van ons kantoor uit Sloten naar Balk. Daarvoor moesten nieuwe computers, 
geld en tijd worden gevonden, wat allemaal gelukt is. Hartelijk dank daarvoor aan de 
IDPLOLH�*URHQHZROG�HQ�GH�¿QDQFLsOH�ELMGUDJHQ�YDQ�GH�6WLFKWLQJ�%DV�%DFNHU�XLW�+DULFK�HQ�
Stichting Welzijnsbevordering uit Koudum. 
Albert Draaijer heeft in oktober als HWG-medewerker beeldend voor Omrop Fryslân 
verteld over het mooie landschap rondom de Gaasten en de Kliffen. De familie Dölle heeft 
schitterende handgeschreven dagboeken aan het HWG overgedragen over het leven van 
herbergier Dölle in Bakhuizen. Wij gaan bekijken op welke wijze wij hier publiciteit aan 
gaan geven. Een nieuw project is de audiotour door Balk, waarbij de relatie tussen Balk en 
de boterhandel als uitgangspunt dient. Wat betreft het aanboren van subsidies zit er goede 
voortgang in en we hopen dat dit mooie project in september 2018 van start kan gaan.  
Veel denkwerk wordt er in de nieuwe website gestoken, zowel inhoudelijk als 
beeldvormend. Het duurt nog enkele maanden voordat alles klaar is, maar dan hebt u 
ook wat. Tot zolang kunt u ons op het huidige adres www.historiegaasterland.nl vinden. 
Schroom niet om ons uw op- en/of aanmerkingen te laten weten. 
Dit blad zit weer vol wetenswaardige artikelen. De legendarische schaatsenrijder 
Arend Poepjes uit Harich wordt uitvoerig beschreven. De Gaasterlandse puzzel laten 
wij regelmatig terugkomen, evenals de fotorubriek - wij kregen leuke reacties hierover.  
De puzzel laat u nadenken over Gaasterland en de fotorubriek wil u een “ah-ha” belevenis 
laten ondergaan. Lucas Hoogkamp leverde een bijdrage over de restauratie van de kerk 
van Sondel en de vondsten onder de vloer. 
Met de feestdagen en de jaarwisseling voor de boeg, wens ik een ieder een waardige 
drempelovergang naar het nieuwe jaar 2018. 

H.W.G. voorzitter, Jan Geert Vogelzang

Het heden is  
de vertaalsom 

van het 
verleden
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wijzigde het adres enige tijd later in Harich154. Bij zijn boerderij opende hij de 
lunchroom “Esperance”. Vlakbij de Wite Brêge op de grens van Harich met Rijs had 
hij zijn vissersaak liggen. Daarnaast bood hij ook nog recreatieve mogelijkheden 
aan zoals: “Zuiderzeetochtjes met mijn mooie, grote snelvarende vissersaak. Tevens  
1 H.A. mooi gelegen kampeerterrein te huur, centrum van de bossen”. Er moest het 
nodige geld verdiend worden, want het was geen vetpot in die tijd voor het grote gezin 
met 12 kinderen. In verband met de aanleg van de nieuwe weg van Balk naar Koudum 
is – ter wille van veilige oversteekplaatsen - de boerderij in Harich eind zestiger jaren 
afgebroken. Het gezin van Douwe Wijnia was de laatste bewoner. 

Arend Poepjes trouwde op 4 maart 1909 in Joure met Wijtske Romkema, geboren op 
22 augustus 1884 in Joure als dochter van koopman Klaas Romkema en van Antje 
van der Zee. Wijtske overleed op 48-jarige leeftijd op 17 maart 1933 in Harich.  
Uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren: 6 zonen en 7 dochters in de periode 
tussen 18 mei 1910 en 11 mei 1926. Alle kinderen zijn geboren in de gemeente 
Lemsterland. Een dochter Klaasje Rinske overleed, 11 maanden oud, op 5 maart 
1919. In Harich was het gezin Poepjes aangesloten bij de Maranatha beweging en 
in Esperance werden regelmatig evangelische samenkomsten gehouden evenals bij 
de familie Willem Albada aan de Wyldemerkwei. Het kwam ook weleens voor dat 
er in de bovenzaal van café Kippenburg samenkomsten werden gehouden, met een 
gemiddeld aantal van 40 personen. 

Hier woonde het gezin van Arend Poepjes vanaf 1928 tot 7 november 1958.  
Op de gevel is bovenaan de naam Esperance te lezen.
De foto is beschikbaar gesteld door Gerard Samplonius uit Sondel. Bovenin is de 
windcharger te zien met een propeller van hout van de Douglas spar. Die wekte stroom 
op voor accu’s aan de achterzijde van de woning. Dit systeem is hoofzakelijk gebruikt 
in de 30-, 40- en 50-tiger jaren van de 20e eeuw.

Een Schaatser van weleer

Arend Poepjes werd bekend als de beste Friese 
schaatsenrijder op de korte baan aan het begin 
van de 20e eeuw. Al bij zijn leven was Arend 
Poepjes een schaatslegende door 103 eerste 
prijzen te winnen in relatief korte schaatswinters. 
“Hij rijdt als Poepjes” werd in Friesland een 
gevleugeld begrip. Hij was 17 jaar lang de 
ongekroonde koning van de korte baan (160 meter).  
Een aantal jaren was Arend het visitekaartje van 
de nationale schaatselite. In zijn laatste wedstrijd 
op 47-jarige leeftijd won hij nog een eerste prijs en 
daarna stopte hij direct. Hij trok zich terug op zijn 
boerderijtje in Harich aan de Wyldemerkwei 6.

Wie was Arend Poepjes
Arend Poepjes werd “op het water” geboren op 30 augustus 1880 in de gemeente 
Wierden als zoon van toenmalig riviervisser Hans Poepjes en Geertje van der Lende. 
Bij het huwelijk van Arend in 1909 gaf de vader op veehouder te zijn en zijn woonplaats 
met zijn echtgenote te hebben in Delfstrahuizen. Arend kwam voort uit een geslacht 
met opvallende schaatsprestaties “uit de hardrijdersfamilie van Delfstrahuizen”.  
Zijn vader werd erkend als snelle schaatser maar nam nooit aan wedstrijden deel.  
De zonen Jacob, Arend, Hans en Lijkele maakten wel naam tijdens wedstrijden.  
In 1921 stonden er in Heerenveen zeven wedstrijdschaatsers aan de start met de naam 
Poepjes. Bij wedstrijden op 7 februari 1907 in Sloten stonden 15 mannen aan de start 
waarvan 8 de achternaam Poepjes droegen. De eerste prijs van f. 80,00 (€ 36,00) was 
voor Arend Poepjes; zijn broer Klaas werd met een halve meter achterstand tweede 
en kreeg f. 20,00 (€9,00). Broer Lijkele kreeg met f. 10,00 (€4,54) de derde prijs 
en broer Hans kreeg f. 5,00 (€2,27), de vierde prijs. Arend Poepjes werd visser van 
beroep, voornamelijk op de Waddenzee en het IJsselmeer. Het vangen van ansjovis 
leverde soms een goede prijs op. Het was hard werken, want hij ging op zondagavond 
met zijn zoons naar Makkum en zij kwamen op zaterdagavond pas weer thuis. 
Daarnaast was hij “klein boer” in Harich, waarvan de werkzaamheden grotendeels 
door zijn gezin werden uitgevoerd. Arend overleed te Staveren op 11 februari 1966. 
Hij woonde daarvoor op meerdere plaatsen, zoals in een nieuwgebouwde en zeer 
praktisch ingerichte woonark tussen Lemmer en Kuinre. Daarna in Delfstrahuizen, 
Joure, Oosterzee en Lemmer. Hij werd met zijn gezin op 28 november 1927 in 
de gemeente Gaasterland ingeschreven op het adres “aan boord Oudemirdum”.  
De gemeente heeft in 1953 nieuwe dorpsgrenzen vastgesteld waardoor de Luts daarna 
onder Harich viel. Op 1 augustus 1928 vond bij de gemeente de adreswijziging 
plaats naar Harich 141C. Dit was een totaal nieuwe woning met schuur. De gemeente 

De foto is beschikbaar gesteld 
door Gerard Samplonius 
uit Sondel. Bovenin is de 
windcharger te zien met een 
propeller van hout van de 
Douglas spar. Die wekte stroom 
op voor accu’s aan de achterzijde 
van de woning. Dit systeem is 
hoofzakelijk gebruikt in de 30-, 
40- en 50-tiger jaren van de  
20e eeuw.



6 fan Klif en Gaast, uitgave 2017 - 2                          7

De schaatscarriere
Arend was elf jaar toen hij voor de eerste keer opviel tijdens het schaatsen.  
Hij werd toen al als een talent gezien. Op 14-jarige leeftijd nam Arend deel aan een 
schaatswedstrijd voor jongens in Driehoek onder Rotstergaast. Hier won hij de premie, 
een nikkelen horloge met ketting. Toen hij zestien jaar was, ging hij naar Wolvega 
om aan een mannenwedstrijd mee te doen. Er waren 169 rijders en Arend was de 
allersterkte. Ieder jaar werd hij langzaam nog sterker. Op 20 jarige leeftijd verloor hij 
nog van zijn broer Lijkele maar op zijn 23ste was hij hem de baas met enkele meters 
verschil. Graag had Poepjes de snelste rijder tegenover zich, dat inspireerde hem om 
zich tot het uiterste te geven. In Leeuwarden moest hij het eens tegen de toen bekende 
Amsterdamse toprijder Philip Holst opnemen. De eerste rit werd verloren, maar 
de beide volgende gewonnen. De eerste prijs ad f 120,00 was voor Arend Poepjes.  
Hij behaalde veel eretekenen. Twee medailles van H.M. de Koningin, gewonnen 
resp. te Joure op 29 december 1908 en te Sneek in 1912 en één van Prins Hendrik, 
eveneens te Sneek in 1907 met f. 100,00 prijzengeld. In 1908 werd hij in de pers al 
de snelste rijder van Nederland genoemd. Zijn conditie moet goed geweest zijn, want 
zes ritten waren in Sneek in 1908 op de chronometer opgenomen en de tijden lagen 
allemaal tussen de 14,2 en 14,8 seconden. Voorts won Poepjes in 1917 in Zoutkamp 
twee vergulde zilveren medailles van H.M. de Koningin voor de snelste rit. Driemaal 
won hij in Sneek van 32 genodigden. Het lint met zilveren schaatsje van de ijsclub 
te Dokkum werd eveneens driemaal gewonnen. Het lint gaf tevens een levenslange 
JUDWLV�WRHJDQJ�WRW�GH�'RNNXPHU�LMVEDDQ��'DW�3RHSMHV�HHQ�ÀLQN�XLWKRXGLQJVYHUPRJHQ�
had, blijkt wel uit het feit dat hij op een donderdag te Onderdendam, op vrijdag 
te Zoutkamp, op zaterdag te Dokkum en op de daaropvolgende maandag weer te 
Zoutkamp, telkens de eerste prijs, resp. f 175, = f 150, = f 100, = en f 150, = wist te 
behalen. “Ik kon het”, liet hij optekenen “de hele dag wel uithouden, zonder vermoeid 
te raken”��'DW�ZHHV�KHW�IHLW��GDW�KLM�GH�EDDQ�WHONHQV�LQ�GH]HOIGH�WLMG�DÀHJGH��RRN�ZHO�
uit. In Bolsward is het eens gebeurd, dat verschillende rijders aan de wedstrijd niet 
wilden deelnemen, toen Poepjes zich ook in liet schrijven. Hij had daarvan tevoren 
al wat vernomen en vroeg toen een zestal rijders om te komen. Op die manier kon de 
wedstrijd toch doorgaan. 
De wedstrijden werden bezocht met trein en tram. Vanuit Lemmer kon men met de 
tram naar Leeuwarden en van daaruit met de tram van het “Dokkumer Lokaeltsje” naar 
Dokkum. Vanuit Dokkum was op deze manier Zoutkamp te bereiken via Leeuwarden. 

Krachtsverhoudingen
Een indicatie van de onderlinge krachtsverhoudingen geven de artikelen van de 
GDJEODGHQ� DDQ�� 9DDN� SXEOLFHHUGHQ� ]LM� QD� GH� ZLQWHU� HHQ� �RI¿FLHX]H�� OLMVW� YDQ� GH�
verdiensten van de rijders. In 1907-1908 stond Arend Poepjes bovenaan met f. 395,00 
(€ 180,00). Het volgende seizoen scoorde hij ruim f. 300,00. 
In 1912 merkten de commentatoren op dat Arend Poepjes de overhand op het 
deelnemersveld was kwijtgeraakt. Rijders als zijn destijdse plaatsgenoot Eelke de 

Vries en Jan Baarda uit Blessum konden de concurrentie met hem aan. Het maakte voor 
de resultaten van Arend Poepjes weinig uit. In de winter van 1912 waren er voldoende 
schaatsdagen met een volle agenda. De toppers wisten die goed uit te buiten, dat wil 
zeggen: ieder ging zijns weegs. Men meed elkaar dus. Afspraken werden gemaakt wie 
waar zou schaatsen. Zo kregen de toprijders altijd een goede kans om in de prijzen 
te vallen. In 1912 stond de positie van Arend Poepjes met ruim f. 400,00 aan prijzen 
nog recht overeind. Ook de strenge winter van 1917 verliep voor Arend succesvol.  
In Onderdendam (Groningen) behaalde hij zijn hoogste prijs ooit, namelijk f. 175,00. 
In Lemmer streek hij f. 100,00 op als de wedstrijdwinnaar ter gelegenheid van de 
opening van de ijsbaan. Op het lijstje van verdiensten nam hij met f. 865,00 de tweede 
plaats in, achter Jan Baarda. Daarna trad hij niet meer op de voorgrond. In 1919 reed 
hij nog een bescheiden f. 65,00 bij elkaar. 
In Enkhuizen – waar hij toen met zijn schip lag - won hij trouwens, maar nu niet met 
hardrijden, nog eens een medaille met getuigschrift van de Koningin, wegens het op 
12 mei 1907 met levensgevaar redden van een vierjarig meisje, dat in de haven was 
gevallen. Omstanders bleven op afstand staan en keken werkloos toe. Maar Arend 
sprong gekleed in het water bij de sluis en heeft ongeveer een half uur met het kind 
moeten rondzwemmen voor men dit van hem kon overnemen. De kades en de sluizen 
waren te hoog. Daarbij kwam dat het zondag was en alle bootjes daardoor op slot en 
verankerd waren. Maar de redding kwam van een van zijn broers bij een hoge helling. 
Zijn broer Jacob redde in 1926 twee kinderen uit Echten van de verdrinkingsdood.  
Zij waren in een wak gereden.

Trainen en wedstijdvoorbereidingen
Serieus trainen deed Poepjes ook. In 1906 schreef een journalist dat men bij de korte 
baan denkt geen training nodig te hebben, maar “Arend Poepjes heeft zich vanaf vorige 
winter geoefend in gymnastiek, lopen enz.”. Arend heeft succes van zijn training 
gehad. Er speelde in dit verband nog iets mee, nl. het advies van derden om het eens 
op de langebaan te proberen. Helaas is het bij het voornemen gebleven en bleef hij 
alleen op de korte baan uitkomen. Wel wordt in het boek “De Tocht der Tochten” een 
melding gemaakt dat Arend Poepjes uit Joure deelnemer is aan de Elfstedentocht op 
2 januari 1909. Zijn naam werd echter niet meer genoemd in het rijtje van 9 rijders 
GDW�GH�¿QLVK�KDDOGH��=RX�]LMQ�KDQGLFDS�DDQ�KHW�UHFKWHUEHHQ�GH�RRU]DDN�]LMQ�JHZHHVW"
Dat Arend Poepjes een vooraanstaande plaats op de hardrijdersbaan zou innemen, 
mag een wonder heten. Op twaalfjarige leeftijd kreeg hij namelijk een zeis in zijn 
rechterhiel, waardoor zijn spieren werden afgesneden. Hij zou hiervan blijvend 
hinder ondervinden. Voor het wedstrijdschaatsen betekende dit, dat hij bij de start 
met zijn linkervoet moest afzetten en daardoor was een explosieve start voor hem 
niet weggelegd. Dat leverde hem vaak een lichte achterstand op die hij in het tweede 
gedeelte van de rit moest wegwerken. Zijn prima uithoudingsvermogen compenseerde 
dus zijn startprobleem. Dat kwam hem des te meer van pas als de baan met tegenwind 
afgelegd moest worden, want dan gaf hij zijn concurrenten meestal het nakijken.



8 fan Klif en Gaast, uitgave 2017 - 2                          9

’s Zomers deed hij veel aan hardlopen, wielrijden en zwemmen. Ook in de zeilsport 
was Poepjes zijn tegenstanders de baas. Met zijn vissersschip deed hij mee aan 
zeilwedstrijden. Met “Broedertrouw” won hij bijvoorbeeld in 1903 de eerste prijs in 
de klasse vissersvaartuigen bij de zeilvereniging “Sevenwolden” op de Zuiderzee bij 
Lemmer. Bij wedstrijden in Joure op 29 augustus 1910 won hij de 1e prijs in de 9e 
klasse met zijn Lemmeraak LE 204 “Morgenster”. 
Reeds vanaf begin september begon hij met de wintertraining. Voornamelijk hardlopen. 
Iedere dag, weer of geen weer, liep hij de 1500 meter in 5 minuten en 15 sec. Dat moest 
in de avonduren gebeuren. Toen hij in Harich woonde, was hij bij de invallende vorst 
direct met zijn kinderen te vinden op het landijs achter de boerderij van de familie 
Willem Albada. Interessant detail bij zijn voorbereiding op het winterseizoen was een 
rekstok, waaraan hij oefeningen kon doen bij zijn woonark in Lemmer. Verder deed 
hij aan jogging zoals dat nu genoemd zou worden. Hij nam veel nachtrust en deed aan 
speciale voeding, want van hem werd gezegd dat hij veel vis at en veel geitenmelk 
dronk. In alcoholgebruik was hij zeer matig, terwijl hij niet rookte en niet pruimde. 
Daarentegen at hij veel droog spek en dronk hij “akelig” veel levertraan. Een anekdote 
haalde zelfs de krant. Het ging over een voorval voorafgaande aan een wedstrijd in 
6QHHN��'DDU�NRFKW�KLM�LQ�HHQ�ZLQNHO�HHQ�KDOI�ÀHVMH�OHYHUWUDDQ��'H�YHUNRRSVWHU�EUDFKW�
daarbij vijf cent in rekening voor statiegeld, maar Arend zei: “Welnee, dat kun je wel 
KRXGHQ��(Q�NORN�NORN�NORN��GDDU�GURQN�KLM�]RPDDU�KHW�KDOI�ÀHVMH�OHHJ�HQ�WRHQ�ZDV�KLM�
zo lenig als een aalsvel”. Nooit had hij het koud. 

Concurrentie en vriendschap
In 1908 omschreef een journalist hem als 
een “krachtig gebouwde stoere visser, 
die vooral in het midden van de baan een 
verbazingwekkende kracht ontwikkelde 
en daar, of tegen het einde van de baan 
zijn mededinger voorbijschiet”. Als zijn 
grootste rivaal op de ijsbaan werd de – 
plm. 10 jaar oudere - Amsterdammer 
Philip Holst gezien. Ook Holst kwam 
langzaam op gang evenals Poepjes. 
Hoewel zij rivalen waren, hadden ze 
blijkbaar toch veel respect voor elkaar. 
Zo poseerden zij vanwege hun goede 
verhouding gezamenlijk op een statiefoto  
(Poepjes links en Holst rechts). Poepjes gaf 
zijn hond zelfs de naam van Holst. Foto:  
www.frieschscheepvaartmuseum.nl
 

Zo’n goede verhouding was er 
vaak niet bij kortebaanwedstrijden 
als het om het delen van de prijzen 
ging. Er is altijd geschreven dat 
de rijders uit de familie Poepjes 
niets van prijsdelen wilden weten.  
Hun slogan was: “Niet delen, 
maar met rijden winnen”. 
 
De periode na de wedstrijdsport
Op 31 december 1927 kwam Arend 
na een schaatswedstrijd ongelukkig 
ten val in zijn vissersaak bij 
Medemblik. Het bleek dat er drie 
ribben gebroken waren. Dit zal de 
oorzaak zijn geweest dat het in zijn 48ste levensjaar zijn laatste wedstrijd was. Hij had 
daar weer een eerste prijs mee behaald. Hij legde zich nu nog meer toe op zijn bedrijf 
en gezin. Maar dat betekende niet dat hij het schaatsenrijden geheel links liet liggen. 
Hij volgde de schaatsverrichtingen van zijn kinderen en kleinkinderen met grote 
belangstelling. Hij haalde als wedstrijdschaatser toch nog eenmaal de krant. In de 
Leeuwarder Courant van 4 januari 1940 en 24 februari 1940 werd melding gemaakt dat 
de bijna 60-jarige Arend Poepjes nog altijd een “mooie forse schaatsstreek” had. In de 
eerste ronde van Woudsend en van Heeg was hij door zijn zoon uitgeschakeld, maar 
hij had daarbij nog wel een beslissingsrit noodzakelijk gemaakt. In de Leeuwarder 
Courant werd melding gedaan dat Arend Poepjes aan het einde van de strenge winter 
1962-1963 op 10 maart 1963 – toen hij 82 jaar was – nog gezien was met een krachtige 
schaatsstreek tijdens het baantjerijden over het ijs van de stadsgracht in Stavoren  
(zie foto). Het ijs was nog nauwelijks houdbaar geweest. Of het aan zijn ogen gelegen 
heeft, is niet bekend maar hij reed in een wak en maakte een “snoek” en werd daar 
niet anders van. Melkboer J. de Vries uit Koudum zag alles gebeuren en wilde Poepjes 
helpen. Maar De Vries wilde dit op de foto zetten en riep dat hij eerst zijn fototoestel 
ging halen. IJskoud had Arend Poepjes hem toegeroepen: “Man, doe het maar rustig 
an. Ik staan hier goed”.   

De eerste keer dat de geslachtsnaam Poepjes werd genoemd, is in 1779 in Kalenberg, de 
“kop” van Overijssel. Het betrof Theunis Poepjes en zijn vaders voornaam was Poepje, 
een verkleiningswoord van de voornamen Poep, Poeppe, Poepke of Popke. Deze namen 
kwamen al voor op de Friese naamlijst van Johan Winkler. In 1812 werd in Oldemarkt 
de geslachtsnaam Poepjen aangenomen en dat bleef zo tot 1840. In de periode van 1840 
en 1850 werden de namen van Poepjen en Poepjes door elkaar gebruikt en na 1850 
alleen maar Poepjes. Het zijn daar waarschijnlijk veenarbeiders geweest. 
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De naam Poepjes betekent dus oorspronkelijk “zoon van Poep, Poeppe, Poepke, Poppe 
of Popke”. (Bron: De rubriek “Sneon en Snein”, Leeuwarder Courant 13 april 1968.)

Bronnen: 
��6FKDDWVPXVHXPNURQLHN�+LQGHORRSHQ�PDDUW�������$XWHXU�*RVVH�%ORP�
��6FKDDWVPXVHXP�+LQGHORRSHQ��GKU��*DXNH�%RRWVPD�
��.RQ��9HUHQLJLQJ�'H�)ULHVFKH�(OIVWHGHQ��6MRHUGVMH�0XOGHU��
��)ULHVFK�6FKHHSYDDUWPXVHXP�6QHHN
��'UV��-RKDQQHV�/RONDPD��VFKULMYHU�YDQ�KHW�ERHN�³'H�7RFKW�GHU�7RFKWHQ´�
��+HUPDQ�%LMOVPD��'UDFKWHQ��VFKDDWVKLVWRULFXV�
��5RRPV�.DWKROLHNH�,OOXVWUDWLH����PDDUW������
��ZZZ�GHOSKHU�QO�=RHNRSGUDFKW��$UHQG�3RHSMHV�HQ�:LHWVNH�:\WVNH�5RPNHPD�
��ZZZ�SURWHVWDQW�QX�
��&HQWUDDO�%XUHDX�YRRU�*HQHDORJLH�
��*HUEHQ�6WHJHQJD��,-VFOXE�6OHDW�
��)RWR�YDQ�GH�ERHUGHULM��*HUDUG�6DPSORQLXV��6RQGHO��
���*HVSUHN�LQ������PHW�5HLQ�$OEDGD���������:\OGHPHUNZHL�����+DULFK��GHVWLMGV�]LMQ�

buurman

Jan Geert Vogelzang

Ontdek de (ex-) Gaasterlander uit sport, cultuur of bestuur

Alleen de achternaam opschrijven zonder voorvoegsels; de IJ is één letter. In de rode vakjes 
ontstaat van boven naar beneden de naam van een Gaasterlandse verschijning.
1. De (schuil-)naam van oud-Sondeler boekenschrijfster van o.a. “Ta Him Dyn Begearte”.
��� �(HQ�SRsWLVFK�HWVHU�
3.  Schilder die 10 jaar in Nijemirdum woonde. Provincie Fryslân heeft een tweejaarlijkse prijs 

naar hem vernoemd voor Beeldende Kunst.
4. Schaatsdeelnemer Olympische Spelen 1972. Allround Nederlands schaatskampioen 1973. 
5.    Minister-President die regelmatig in Nijemirdum verbleef. 
��� �1HGHUODQGV��HQ�:HUHOGNDPSLRHQ�%ORHPVFKLNNHQ�7HOHÀRUD�LQ������
7.  Hij situeerde veel van zijn boeken in Gaasterland zoals: “Yn ‘e berm lâns” en “By it 

Lemieren”.
8.   Saxofonist en allround musicus. Begonnen bij Concordia in Balk. Soleert en treedt op in 

kamermuziekensembles, Rotterdams Filharmonisch orkest en dirigeert meerdere orkesten.
9.    Speelde aanvankelijk hoofdzakelijk in theaterproducties bij Tryater. Ook acteerde hij in 

een groot aantal tv-producties. Bij Omrop Fryslân is hij bekend door het programma Sybe 
Satelliet & Sjefke. 

10.  Meisjesnaam van (CDA) Gedeputeerde van Fryslân van 1986-1995. 
11.  Fries dichter, (kinder-) boekenschrijver, schepper van liturgisch werk, vertaler en 

SRs]LHUHFHQVHQW����
12. Muzikant. Tevens evenementenorganisator Kunst en Cultuur van de Teatertún in Rijs.
�����'H]H�2XGHPLUGXPHU�¿OPPDNHU�PDDNW�GRFXPHQWDLUHV��WHOHYLVLHSURJUDPPD¶V�HQ�

EHGULMIV¿OPV�RYHU�PHQVHQ�PHW�HHQ�SDVVLH�
14.  Hij leeft van en met de muzen der schilder- en beeldhouwkunst. Werd bekend van o.a.  

11- stedentocht met bronzen beelden, de “Aukjes”.

,t'�Wh���>�EZ͘�Ϯ�
,ĞůĂĂƐ� ŝƐ� ƉƵǌǌĞů� ϭ� ŶŝĞƚ� ŚĞůĞŵĂĂů� Ƶŝƚ� ĚĞ� ǀĞƌĨ� ŐĞŬŽŵĞŶ͘��Ğ� ůĂĂƚƐƚĞ� ƌĞŐĞůƐ� ŽŶƚďƌĂŬĞŶ�ǁĂĂƌǀŽŽƌ� ŽŶǌĞ�
ĞǆĐƵƐĞƐ͘�>ĞĚĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ�ŶĂ�ĚĞ�ŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĨŽƵƚ�ĚŝƌĞĐƚ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�
ŐĞďƌĂĐŚƚ͘�'ĞůƵŬŬŝŐ�ǁĂƌĞŶ�Ğƌ� ƚŽĐŚ�ŐŽĞĚĞ�ŽƉůŽƐƐĞƌƐ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ǁŽŽƌĚ͗�tz>��D�Z<,�Z/�,͘��Ğ�ƉƌŝũƐ� ŝƐ�
ŐĞǁŽŶŶĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŚĞĞƌ�dƐũĂůůŝŶŐ��^ĐŚŽůƚĞŶ�Ƶŝƚ��ĂůŬ͘�,ŝũ�ŚĞĞĨƚ�ǌŝũŶ�ƉƌŝũƐ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘�
�
�

ϭ� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��
Ϯ� �� �� �� �� �� �� �� �� �      
ϯ� �� �� �� ���������� �� �� �� �� �� �� �    
ϰ� �� �  �� �� �� �� � � � � � � ��
ϱ� �� �    �� �� �� �� �� �� �   
ϲ� �� �   �� �� �� �� �� �� �� �   
ϳ� �� �  �� �� �� �� �� �      
ϴ� �� �  �� �� �� �� ��� �� �� �    
ϵ� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �    

ϭϬ� �� �     �� �� �� �� �� �� �� ��
ϭϭ� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �    
ϭϮ� �� �    �� �� �� �� �� �� �   
ϭϯ� �� �  �� �� �� �� �� � � �    
ϭϰ� �� �     �� �� �� �� �� �� �� ��

KEd��<����;�yͲͿ�'��^d�Z>�E��Z�h/d�^WKZd͕��h>dhhZ�K&���^dhhZ�
�ůůĞĞŶ�ĚĞ�ĂĐŚƚĞƌŶĂĂŵ�ŽƉƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǀŽĞŐƐĞůƐ͖�ĚĞ�/:�ŝƐ�ĠĠŶ�ůĞƚƚĞƌ͘��/Ŷ�ĚĞ�ƌŽĚĞ�ǀĂŬũĞƐ�ŽŶƚƐƚĂĂƚ�
ǀĂŶ�ďŽǀĞŶ�ŶĂĂƌ�ďĞŶĞĚĞŶ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�'ĂĂƐƚĞƌůĂŶĚƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ͘�
sƌĂĂŐ�ϭ͘��Ğ�;ƐĐŚƵŝůͲͿŶĂĂŵ�ǀĂŶ�ŽƵĚͲ^ŽŶĚĞůĞƌ�ďŽĞŬĞŶƐĐŚƌŝũĨƐƚĞƌ�ǀĂŶ�Ž͘Ă͘�͞dĂ�,ŝŵ��ǇŶ��ĞŐĞĂƌƚĞ͘͟�
sƌĂĂŐ�Ϯ͘��ĞŶ�ƉŽģƚŝƐĐŚ�ĞƚƐĞƌ͘�
sƌĂĂŐ�ϯ͘�^ĐŚŝůĚĞƌ�ĚŝĞ�ϭϬ�ũĂĂƌ�ŝŶ�EŝũĞŵŝƌĚƵŵ�ǁŽŽŶĚĞ͘�WƌŽǀŝŶĐŝĞ�&ƌǇƐůąŶ�ŚĞĞĨƚ�ĞĞŶ�ƚǁĞĞũĂĂƌůŝũŬƐĞ�ƉƌŝũƐ�
ŶĂĂƌ�ŚĞŵ�ǀĞƌŶŽĞŵĚ�ǀŽŽƌ��ĞĞůĚĞŶĚĞ�<ƵŶƐƚ͘�
sƌĂĂŐ�ϰ͘�^ĐŚĂĂƚƐĚĞĞůŶĞŵĞƌ�KůǇŵƉŝƐĐŚĞ�^ƉĞůĞŶ�ϭϵϳϮ͘��ůůƌŽƵŶĚ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐ�ƐĐŚĂĂƚƐŬĂŵƉŝŽĞŶ�ϭϵϳϯ͘��
sƌĂĂŐ�ϱ͘�DŝŶŝƐƚĞƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚ�ĚŝĞ�ƌĞŐĞůŵĂƚŝŐ�ŝŶ�EŝũĞŵŝƌĚƵŵ�ǀĞƌďůĞĞĨ͘�
sƌĂĂŐ�ϲ͘�,ŝũ�ǁĞƌĚ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐͲ�ĞŶ�tĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶ��ůŽĞŵƐĐŚŝŬŬĞŶ�dĞůĞĨůŽƌĂ�ŝŶ�ϭϵϴϱ͘�
sƌĂĂŐ�ϳ͘�,ŝũ�ƐŝƚƵĞĞƌĚĞ�ǀĞĞů�ǀĂŶ�ǌŝũŶ�ďŽĞŬĞŶ�ŝŶ�'ĂĂƐƚĞƌůĂŶĚ�ǌŽĂůƐ͗�͞zŶ�͚Ğ�ďĞƌŵ�ůąŶƐ͟�ĞŶ�͞�Ǉ�ŝƚ�>ĞŵŝĞƌĞŶ͘͟�
sƌĂĂŐ�ϴ͘�,ŝũ�ŝƐ�ƐĂǆŽĨŽŶŝƐƚ�ĞŶ�ĂůůƌŽƵŶĚ�ŵƵƐŝĐƵƐ͘��ĞŐŽŶŶĞŶ�ďŝũ��ŽŶĐŽƌĚŝĂ�ŝŶ��ĂůŬ͘�^ŽůĞĞƌƚ�ĞŶ�ƚƌĞĞĚƚ�ŽƉ�ŝŶ�
ŬĂŵĞƌŵƵǌŝĞŬĞŶƐĞŵďůĞƐ͕�ZŽƚƚĞƌĚĂŵƐ�&ŝůŚĂƌŵŽŶŝƐĐŚ�ŽƌŬĞƐƚ�ĞŶ�ĚŝƌŝŐĞĞƌƚ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ŽƌŬĞƐƚĞŶ͘�
sƌĂĂŐ�ϵ͘�^ƉĞĞůĚĞ�ĂĂŶǀĂŶŬĞůŝũŬ�ŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬ�ŝŶ�ƚŚĞĂƚĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝĞƐ�ďŝũ�dƌǇĂƚĞƌ͘�KŽŬ�ĂĐƚĞĞƌĚĞ�Śŝũ�ŝŶ�ĞĞŶ�
ŐƌŽŽƚ�ĂĂŶƚĂů�ƚǀͲƉƌŽĚƵĐƚŝĞƐ͘��ŝũ�KŵƌŽƉ�&ƌǇƐůąŶ�ŝƐ�Śŝũ�ďĞŬĞŶĚ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�̂ ǇďĞ�̂ ĂƚĞůůŝĞƚ�Θ�̂ ũĞĨŬĞ͘��
sƌĂĂŐ�ϭϬ͘�DĞŝƐũĞƐŶĂĂŵ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵĞǀƌŽƵǁ�;���Ϳ�ĚŝĞ�'ĞĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ�ǀĂŶ�&ƌǇƐůąŶ�ǁĂƐ�ǀĂŶ�ϭϵϴϲͲϭϵϵϱ͘�
sƌĂĂŐ� ϭϭ͘� &ƌŝĞƐ� ĚŝĐŚƚĞƌ͕� ;ŬŝŶĚĞƌͲͿ� ďŽĞŬĞŶƐĐŚƌŝũǀĞƌ͕� ƐĐŚĞƉƉĞƌ� ǀĂŶ� ůŝƚƵƌŐŝƐĐŚ� ǁĞƌŬ͕� ǀĞƌƚĂůĞƌ� ĞŶ�
ƉŽģǌŝĞƌĞƐŝŶƐĞŶƚ͘�
sƌĂĂŐ�ϭϮ͘��DƵǌŝŬĂŶƚ͘�dĞǀĞŶƐ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌ�<ƵŶƐƚ�ĞŶ��ƵůƚƵƵƌ�ǀĂŶ�dĞĂƚĞƌƚƷŶ�ŝŶ�ZŝũƐ͘�
sƌĂĂŐ� ϭϯ͘� �ĞǌĞ� KƵĚĞŵŝƌĚƵŵĞƌ� ĨŝůŵŵĂŬĞƌ� ŵĂĂŬƚ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕� ƚĞůĞǀŝƐŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ� ĞŶ�
ďĞĚƌŝũĨƐĨŝůŵƐ�ŽǀĞƌ�ŵĞŶƐĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƉĂƐƐŝĞ͘���
sƌĂĂŐ�ϭϰ͘�,ŝũ�ůĞĞĨƚ�ǀĂŶ�ĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŵƵǌĞŶ�ĚĞƌ�ƐĐŚŝůĚĞƌͲ�ĞŶ�ďĞĞůĚŚŽƵǁŬƵŶƐƚ͘�tĞƌĚ�ďĞŬĞŶĚ�ǀĂŶ�Ž͘Ă͘�ϭϭͲ�
ƐƚĞĚĞŶƚŽĐŚƚ�ŵĞƚ�ďƌŽŶǌĞŶ�ďĞĞůĚĞŶ͕�ĚĞ�͞�ƵŬũĞƐ͘͟��
�
�Ğ� ŽƉůŽƐƐŝŶŐ� ŽƉ� ĚĞ� ƌŽĚĞ� ůŝũŶ� ǀĂŶ� ďŽǀĞŶ� ŶĂĂƌ� ďĞŶĞĚĞŶ� ŬƵŶƚ� Ƶ� ƚŽƚ� ϭ� ĨĞďƌƵĂƌŝ� ϮϬϭϴ� ŽƉƐƚƵƌĞŶ� ŶĂĂƌ�
ƐƚŝĐŚƚŝŶŐŚǁŐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ŽĨ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ�DĞĞƌǁĞŐ�ϴ͕�ϴϱϲϭ��d��ĂůŬ͘�KŶĚĞƌ�ĚĞ�ũƵŝƐƚĞ�ǁŽŽƌĚͲ�
ŽƉůŽƐƐĞƌƐ�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ�ďŽĞŬ�͞�ĚĞůĚŽŵ�sĞƌƉůŝĐŚƚ͟�ǀĞƌůŽŽƚ͘��ŝƚ�ďŽĞŬ�ŚĂŶĚĞůƚ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ĂĚĞůůŝũŬĞ�ĨĂŵŝůŝĞ�sĂŶ�^ǁŝŶĚĞƌĞŶ�ŝŶ�'ĂĂƐƚĞƌůĂŶĚ͘��

De oplossing van puzzel nr.2 kunt u tot 1 februari 2018 opsturen naar 
stichtinghwg@gmail.com of naar het secretariaat Meerweg 8, 8561 AT Balk.  
Onder de juiste oplossingen wordt het boek “Adeldom Verplicht” verloot. Dit boek 
handelt over de geschiedenis van de adellijke familie Van Swinderen in Gaasterland. 

Helaas is puzzel 1 niet helemaal uit de verf gekomen. De laatste regels ontbraken, 
waarvoor onze excuses. Leden met een e-mailadres hebben wij na de ontdekking 
van de fouten direct op de hoogte gebracht. Gelukkig waren er toch goede 
oplossingen met het woord: WYLDEMERKHARICH. De prijs is gewonnen door de 
heer T. Scholten uit Balk. Hij heeft zijn prijs inmiddels ontvangen.
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De Nederlands Hervormde Johannes de 
Doperkerk in Oudega. Op de voorgevel 
staat het jaartal 1850. De kerk is op-
getrokken in gele Friese stenen. In de 
kerk is eenvoudig 19e -eeuws nog gaaf 
meubilair te zien. Het orgel bevindt  
zich in een fraaie kast op de galerij. 
De preekstoel heeft een rug en klank-
bord. In de toren bevindt zich een klok 
uit 1692. 

De Nederlandse Hervormde Kerk in Oudemirdum 
gezien vanaf De Brink. De Fonteinkerk werd in 
1790 gebouwd op de fundamenten van tufstenen 
uit de 13e eeuw.

De in 1933 gebouwde R.K. Heilige 
Fredericus kerk in Sloten. Architect was 
Arjen Witteveen. 

 Nederlands Hervormde Kerk in Wijckel op een ansichtkaart uit 1907. Als plaatsnaam werd 
Wijchel geschreven door uitgever M. Overdiep uit Balk. De foto is genomen komende vanuit 
het buurtschap Bargebek.

Het verbrande interieur van de Harichster 
Hervormde Kerk in de nacht van 24 op 25 december 
1979. Links de kerstboom en rechts het geblakerde 
kerkraam. Houten gewelf, orgel en preekstoel ging 
verloren. Oorzaak was volgens Leeuwarder Courant 
waarschijnlijk een kapotte Centrale Verwarming.

Rechts de oude kerk uit 1857 van de R.K. Kerk in Bakhuizen en links de nieuwe 
kerk uit 1914. De oude kerk is niet direct gesloopt maar werd eerst nog gebruikt 
voor de opvang van Belgische militairen in de periode 1914-1918.
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'H�*ULQW¿VNHU

Toen er rond 1980 in Oudemirdum weer behoefte was aan woonruimte, moest er 
ook nagedacht worden over namen voor de nieuwe straten. De adviescommissie 
straatnaamgeving kwam met het voorstel de straten namen te geven van oude 
beroepen. Het college van B & W en de Raad namen dat voorstel over. Zo kwamen er 
LQ�2XGHPLUGXP�VWUDDWQDPHQ�DOV�/\VWHUIDQJHU��6WREEHURHLHU��,NHERVNHU�HQ�*ULQW¿VNHU��
0DDU�ZDW�ZDV�HLJHQOLMN�HHQ�³*ULQW¿VNHU´"

Voor de kust van Gaasterland lag veel 
grind. Dat grind was aangevoerd door de 
ijsmassa’s tijdens de laatste twee ijstijden.

In de periode tussen 1900 en 1933 waren 
er vissers in Gaasterland die zich naast het 
vangen van vis ook bezig hielden met het 
opvissen van grind. Voor hen was dat een 
goede bijverdienste in visarme tijden, of 
in tijden van overbevissing. (Dat laatste 
bestond toen ook al.)

Harmen Kouwenhoven, toentertijd de plaatselijke veldwachter van Oudemirdum, had 
een lijst opgesteld met vissers woonachtig 
te Oudemirdum: Hielke en Jan Schots, 
Wiebren Visser, Lucas van Dijk, Hendrik 
en Aant Bakker, Hendrik Zandstra,  
Inne Boukes de Vries. Mogelijk hielden 
enkele van deze vissers zich naast hun 
YDVWH� EHURHS� EH]LJ� PHW� JULQW¿VNMHQ�� ,Q�
HHQ�DÀHYHULQJ�YDQ�³EHULFKWHQ�XLW�VWDG�HQ�
dorp” van de Hepkema krant uit 1913 
staat Inne Boukes de Vries met name 
JHQRHPG�DOV�JULQW¿VNHU�

De vissers sleepten met hun netten 
over de grindbanken die achter en aan 
weerszijden van de Zeefennen en van 
het Klif lagen. Ook met de spa werd het 
grind in de boot, een schouw, geschept.  

Waterschap “Zeven grietenijen 
en de stad Sloten”

Lijst van Oudemirdumer 
vissers, april 1905 

Van de vroege ochtend tot de late avond stonden 
ze met lieslaarzen aan in vrij diep zeewater en 
gunden zich nauwelijks tijd om te eten en te drinken.  
Het was dan ook geen wonder dat ze last kregen van 
reumatische aandoeningen.
Als er genoeg grind verzameld was, brachten ze de 
vangst naar een grote grindbak. Zo’n bak stond begin 
jaren ’90 van de vorige eeuw nog aan de Sânfeartsdyk, 
vlakbij de Liemerige Wei. Van daaruit werd het grind 
verkocht aan betonfabrieken en aannemers. Verder 
werd het grind ook gebruikt voor het onderhoud van de 
balsteenwegen en dijkverzwaring. 

'H� ¿QDQFLsOH� DIZLNNHOLQJ� URQG� GH� JULQGRSEUHQJVW� ZHUG� LQ� ����� YHU]RUJG� GRRU�
wethouder jhr. Frederik Christiaan van Swinderen. Naast wethouder was hij 
o.a. ontvanger van de zeedijkscontributie ten behoeve van het waterschap  
“Zeven Grietenijen en de Stad Sloten”. Deze contributie was bestemd voor het onderhoud 
van de dijken, dat o.a. gebeurde met grind. Overigens heeft hij deze functies slechts  
4 maanden bekleed. Na een ‘hevige doch korte ongesteldheid’ overleed hij in januari 1912 
op 42-jarige leeftijd.

1D�KHW�JHUHHGNRPHQ�YDQ�GH�$IVOXLWGLMN��������LV�KHW�JULQW¿VNMHQ�YHUGZHQHQ��'RRUGDW�
er geen eb en vloed meer was, vond men steeds minder grind voor de kustlijn van 
Gaasterland. Nadat de visserij zelf ook weinig tot niets meer opbracht - o.a. door het 
wegvallen van de ansjovis, een zoutwatervis - zochten de vissers hun heil in andere 
beroepen. Velen kregen bij voorrang de kans op een baan bij de gemeente.

Fred Woltjer

Bronnen: 
��/&����QRY����
��$UFKLHYHQ�JHPHHQWH�*DDVWHUODQG
��)HGGH�GH�9UHH]H
��'H�+HSNHPD����������������������
��&XOWXXU�KLVWRULVFKH�,-VVHOPHHUELRJUD¿H������
��$GHOGRP�YHUSOLFKW�5RGHQKXLV�	�.LQJPD�
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Grafzerken onder de vloer

De PKN kerk “De Haven” in Sondel is in 2013 drastisch gerenoveerd. Hiervoor werd 
vrijwel het gehele interieur verwijderd en ook de vloer. Er waren grote verwachtingen 
over wat er onder de houten vloer verborgen zou zijn, dit mede door wat H. Twerda 
erover had geschreven: 
³+\� NULJH� LQ� KRXWHQ� ÀLHU� RHU� GH� kOGH� KLQQH�� GDW� VDGZDDQGH� LV� GHU� IDQ� GH� kOGH�
JUrIVWLHQQHQ�\Q�µH�WVMHUNH�ÀLHU��G\¶W�VDZDW�KLHOHQGDO�~W�JUrIVWLHQQHQ�EHVWLHW��QHDW�PHDU�
te sjen. 

En eindelijk, na jaren van onzekerheid, werd nu duidelijk wat er onder de vloer van 
de kerk lag.

Mocht het ooit zo zijn geweest dat de hele vloer uit grafstenen bestond, dan zijn die 
stenen zeer waarschijnlijk al ergens in de 18e eeuw bij bouw of verbouw van de kerk 
verwijderd. Er zijn slechts 4 grafzerken gevonden. De eerste, die het dichtst bij de 
deur lag, was maar klein, bijna vierkant en een meter breed en lang. Van het opschrift 
is in één hoekje nog maar een klein beetje over en de rest is volledig weggesleten.  
De woorden “ouderdom, vijf, ontslape’, begraven, Maria, De en Heer” en twee letters 
- R T - zijn te herkennen. Het is te weinig om vast te kunnen stellen wanneer of voor 
wie dit grafmonument is gemaakt.

De drie andere zerken zijn in het geheel niet gesleten, de oudste hiervan is uit 1816, 
wellicht lag er ook toen al een houten vloer over de verder uit blauwe en rode estriken 
bestaande vloer. Door de diep uitgehouwen wapens van de adellijke families, is het 
ook bijna niet mogelijk ze als looppad te gebruiken. De drie grote grafstenen zijn 
vrijwel gelijk wat maat betreft en liggen centraal in de kerk, in het looppad.
 
De eerste steen is van de stichter van slot Beuckenswijk en zijn vrouw. Bovenaan zijn 
twee wapens uitgehouwen, links de zwaan van de familie van Hylckama en rechts het 
wapen van Nauta Beuckens. De tekst luidt als volgt:
De Welgeboren Vrouwe Titia van Hylckama Geboren Nauta Overleden 22 Februari 
1816 In de Ouderdom van Byna 62 Jaren, En Deszelfs Echtgenoot de weled: Gestre 
Heere Johan Petrus van Hylckama. In Leven Grietman van Gaasterland, Overleden 
den 28e October Deszelvsden Jaars In den Ouderdom van 67 jaren en 5 dagen
Eene Ongestoorde rust geniete den Heilige Asche Welke Onder deze Zerk bewaart 
wordt de Laatste Verblijvplaats van Teder geliefde en Aangebedene Ouders die het 
Voorbeeld van Deugd, Liefde En Trouw, in Hunne betrekking van Echtgenoot en Vader 
en Moeder Waren!- de Vriendschap Heeft nooit Waardiger Heiligdom, Het Ongeluk 
Nooit Veiliger Toevlugt Gevonden
Ter Dankbaren Nagedachtenis Aan Beider Uitmutende Deugden Hebben Hunne 
Nagelatene kinderen Dit eenvoudig Gedenkstuk Voor de Dierbare Overledenen Opgericht

Johannes Petrus van Hylckama was kapitein bij de infanterie en Statenlid. Hun dochter 
Allethya Aurelia van Hylckama was degene die op 5 juli 1780 op de leeftijd van 3 jaar 
8 maanden en 7 dagen de eerste steen van slot Beuckenswijk mocht leggen. Precies 
honderd en vijf jaar later in 1885 werd het slot tot de laatste steen gesloopt.
Allethya Aurelia van Hylckama heeft ook op slot Beuckenswijk gewoond, nadat ze 
was getrouwd met Jan Hendrik de Carpentier. Zij kregen samen 10 kinderen, waarvan 
ze drie te gauw weer moesten verliezen. Twee van hen liggen in deze kerk begraven. 
Elisabeth Catharina werd slechts 1 maand oud. Hun dochter Jacoba Jeannette Diderika 
Martina legde de eerste steen van de huidige hoeve Beuckenswijk, die zich schuin 
tegenover de kerk bevindt en die na de sloop van het slot gebouwd werd; zij was toen 
bijna 66 jaar. De wapens van de families Hylckama en Nauta Beuckens staan op de 
eerste steen, aan de linkerzijde op de voorgevel van de boerderij.

De middelste van de drie grote grafzerken is van een zoon van de Carpentiers en voert 
het wapen van de Carpentiers, met daaronder de volgende tekst:
Hier Rust het Dierbare lijkje van Lucas Dijl de Carpentier Zoo onverwachts als 
spoedig Overleden, in den pas Ontluikende Leeftijd van 7 Jaren en 10 Maanden op 
den 23 december Ao 1820 Een veelbelovend kind dat door zijne zachte geaardheid En 
Beminnelijke Hoedanigheden, de Vreugde zijner Ouders Uitmaakte. Zijne Asch met 
Hunne tranen besproeit Ruste in Vrede onder deze Zark
Deze Zark ook, dekt het Stoffelijk gedeelte van eenen Hartelijk Geliefden, en Betreurden 
Vader en Behuwd Vader, Den Weledelen Gestrengen Heer Hendrik de Carpentier In 
Leven Dijkgraaf van de Zijpe en Haze polder, lid van den CommiIsie van Landbouw, 
Provinsie Holland Noordelijk Gedeelte Weinige uren na Deszelfs aankomst op de 
Lemmer. Aldaar aan De Gevolgen van eene Hevige Beroerte Overleden In den
Gezegenden ouderdom van 73 Jaren en 3 Maanden Op den 12 Junij Ao 1821.
Als een Treurig Aandenken aan beide zoo Geliefde En Dierbare betrekkingen Hebben 
de Ouders, Kinderen en Behuwd kinderen dit gedenkteken Voor de Overledenen 
opgericht!
Een kleine jongen, slechts 7 jaar en een oude man van 73 jaar samen in een graf - en 
het opschrift vertelt het trieste verhaal van beiden.
 
Het derde graf is voor een dochter van de Carpentiers en haar moeder. Ook hier 
zien we twee wapens, wederom de zwaan van de van Hylckama’s en het wapen van  
De Carpentier.
Daaronder staat de volgende tekst:

Hier rust het stof Van Aletthija Aurelia van Hijlckama In leven echtgenoot van
Mr. Jan Hendrik de Carpentier; was eene Edele vrouw, eene getrouwe echtgenoot 
Eene teedere en liefdevolle moeder: Zij stierf oud 47 jaar den 22 mei 1824.
Nog rust hier het stof van Rixiarda Maria de Carpentier Zij was een zacht en lieftallig 
kind Zij stierf oud 15 jaar den 15 maart 1826.
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In 1829 werd het verboden om binnen in de kerk te begraven. Jan Hendrik overleed  
14 jaar na zijn vrouw en werd in 1838 buiten op het kerkhof begraven. Hij was in 
leven controleur der belastingen in district Lemmer en was ook lid van de Commissie 
van Landbouw. Ook de familie die later in Koudum woonde - hun huis daar heette 
“Klein Beuckenswijk” - werd in Sondel begraven, de grote rij grafstenen op het 
kerkhof getuigt daar van.
Ook na de verbouwing zijn de grafzerken onder de nieuwe houten vloer blijven liggen, 
maar wel zijn er nu luiken aangebracht, waardoor bij gelegenheid de mogelijkheid 
bestaat om ze te tonen. Het is zeker de moeite waard om deze grafzerken met de fraai 
XLWJHKRXZHQ�UHOLsIV�YDQ�GH�IDPLOLHZDSHQV�WH�ODWHQ�]LHQ�

Lucas Hoogkamp

Dit artikel verscheen eerder in een uitgave van de PKN kerk ‘De Haven’ te Sondel in 2014. 
Het boekje is nog steeds via de kerk te verkrijgen.

Dag mijn lieve moeder

Op 10 april jongstleden was er een lezingenavond in Museum Stedhûs Sleat, Om in de 
sfeer van de grafzerken te blijven, volgt hier een verslag van de lezing over grafcultuur 
in Friesland die Peter Karstkarel op 8 november jl. hield in de Doopsgezinde kerk in 
Balk, met als titel: DAG, MIJN LIEVE MOEDER.
De lezing was georganiseerd door PODIUM GORTER en het HWG. Het boek 
met dezelfde titel, dat in 2015 is verschenen, was de aanleiding en het onderwerp.  
In 2006 bezocht Karstkarel het kerkhof van Brongerga bij Heerenveen en zag daar 
een kleine steen met daarop alleen de woorden ‘Dag, mijn lieve moeder’. Pal naast 
de protserige grafkelder van de graven van Limburg Stirum, een monument dat toen 
net gerestaureerd was. Het idee om een boek over grafcultuur te schrijven bestond 
al langer, maar kreeg daar een concrete start. Karstkarel bezocht vervolgens samen 
met zijn vrouw 480 kerkhoven, begraafplaatsen en grafkapellen. Na 8 jaar en 16.000 
foto’s bleef het project even liggen, omdat er een vorm gevonden moest worden 
waarin alles gegoten kon worden. Uiteindelijk is het een lijvig boek geworden, waarin 
alle aspecten van begraven zijn gerangschikt naar onderwerp. Zo is er een hoofdstuk 

Het is beslist de moeite waard om eens in en om de kerk van Harich rond te kijken; er liggen 
veel bekende families begraven, zoals de families Rengers en Poppes en de Van Swinderens.



20 fan Klif en Gaast, uitgave 2017 - 2                          21

over Rouwborden en Rouwkassen, waarmee leden van adellijke families of andere 
hoog geplaatsten in de kerk werden herdacht; over Joodse begraafplaatsen, veelal 
]RQGHU� RSVPXN� HQ� JHKHHO� RYHUZRHNHUG�� RYHU� UDPSHQ� PHW� GRGHOLMNH� DÀRRS�� ]RDOV�
schipbreuken of de Spaanse griep van 1918; maar ook ontlokt het boek af en toe een 
glimlach. Wat te denken van bijvoorbeeld grafstèles met de naam Kerkhof, Kortleven 
of Zeldenrust. Of de tekst op de stèle van een binnenvisser: ‘Fangt het hwat Jan?  
Gjin kop!’ Daar wordt een heel verhaal verteld.
Overigens werden in de Bronstijd vanaf 1000 voor Chr. de doden gecremeerd.  
Pas in de vierde eeuw ging men ook begraven. Vaak rond kerken, maar rijke mensen 
mochten tot 1829 ook in de kerk begraven worden. Dat leidde er echter wel toe dat 
er in Leeuwarden “nooijt in de somer in de Westerkerk […] werd gepredikt zonder 
GDW� HHQ�� WZHH� HQ� GLNZLMOV�PHHU��PHQVFKHQ� ÀDXZ� XLW� GH� NHUN�ZHUGHQ� JHGUDJHQ�� LQ�
die staat gebragt door een bekende en cadavreuze reuk”! Die graven kregen tijdens 
de renaissance vaak een prachtige zerk van hardsteen, met fraai uitgehouwen 
voorstellingen of portretten, vervaardigd door grote meesters zoals Vincent Lucas, die 
nu nog op veel plaatsen te bewonderen zijn.
Friesland telt nog ruim driehonderd graftrommels. Opvallende grafgiften gemaakt 
door smeden en blikslagers uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Meestal 
geschonken door collega’s, vrienden of dorpsgenoten. Ze verkeren vaak in slechte 
staat en soms geeft men het op om ze nog langer te onderhouden. Zo kreeg het HWG 
ook zo’n graftrommel, afkomstig uit Sondel en geschonken door nog opzoeken!
Een lezing over grafcultuur, is dat niet dodelijk saai? Nee dus. Bij alle foto’s, die 
op een groot scherm voor in de kerk geprojecteerd werden, had Karstkarel een 
aansprekend verhaal. Alle 85 aanwezigen beleefden dan ook een boeiende avond en 
zowel PODIUM GORTER als het HWG denken dat de samenwerking tussen de twee 
stichtingen wel een vervolg zal krijgen.
Voor wie het hele verhaal nog eens wil nalezen: het boek is in de boekhandel te koop 
voor slechts 10 euro. En ook bij de schrijver zelf mag je aanbellen voor een exemplaar.

Verslag en foto van Anne Herrema en Sietske Dijkstra

Balk Boterdorp

Tijdens de verbouw van het pand aan de van Swinderenstraat 8 te Balk tot It Bûterhûs 
ontstond het idee om Balk op de kaart te zetten als Boterdorp. Het pand is nu een 
NRI¿H��HQ� WKHHVFKHQNHULM��ZDDU�RRN�JHOXQFKW�NDQ�ZRUGHQ��0DDU�ELM�GH�YHUERXZLQJ�
zijn zo veel mogelijk de authentieke elementen bewaard gebleven, uit de tijd dat het 
huis bewoond werd door boterhandelaar Poppes. Het is een pand met een verhaal! 
Zo zijn er in Balk meerdere gebouwen en locaties die herinneren aan de boterhandel 
in de 18e en 19e eeuw. Dankzij de boterhandel, ‘It Fryske Goud’, is Balk geworden 
zoals het nu is.
Het verhaal van de boterhandel is al te lezen op de infopanelen in de lunchroom 
en op de site: www.buterhus.nl. Ze zijn samengesteld door Johan Groenewoud  
(www.langsdeluts.nl). 

Balk Boterdorp is in de eerste plaats een initiatief van Engelien Bouma, eigenaresse 
van It Bûterhûs. In samenwerking met het HWG wordt het plan uitgewerkt.  
Engelien is contactpersoon voor dit project. 

Verhalende audiotour
De bedoeling is om door ‘Het Fotogenieke Geluid’ een audiotour te laten maken, 
waarbij de (historische) relatie tussen Balk en de boterhandel als uitgangspunt dient. 
Alle informatie en alle te beluisteren verhalen in de tour hebben op enige wijze te 
maken met boter; boter fungeert zodoende als rode draad. In de tour worden zowel 
historische verhalen, als meer hedendaagse verhalen over boter opgenomen.

Op de route door het centrum van Balk kan halt gehouden worden bij plekken die 
herinneren aan de rijke botergeschiedenis van Balk. Een idee is om bij de voormalige 
plek van de boterwaag een dorpshistoricus iets te laten vertellen over de rijke historie 
van de boterhandel in de 19e eeuw. Voor één van de vele oude woonhuizen van de 
boterhandelaren kan wellicht een huidige bewoner een mooie anekdote vertellen 
over de steenrijke “voorganger”. En de oude directeurswoning van de voormalige 
zuivelfabriek “De Eendracht”, gesloten in 1998, is de aangewezen plek voor 
een weemoedige terugblik van een oud-medewerker op de laatste dagen van de 
memorabele boterproductie van Balk. 
Wanneer men naar de locatie wandelt, is het verhaal via de app te zien en te horen. 
Men waant zich heel even terug in de tijd van de boterhandelaren en kan via beelden 
ook kennis maken met de bijzondere interieuronderdelen in de panden. Het wordt een 
documentaire-achtige audiotour! 

Er is subsidie nodig om deze audiotour mogelijk te maken. Stichting Jonkvrouwe 
J.E.J. Bas Backer heeft al een mooie toezegging gedaan, waarvoor dank! Als de 
¿QDQFLHULQJ� YDQ� KHW� SURMHFW� URQG� LV�� NDQ� HU� JHVWDUW� ZRUGHQ� PHW� GH� RQWZLNNHOLQJ�
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Werkgroepen

Verschillende werkgroepen verdiepen zich in de Gaasterlandse geschiedenis.  
Er is heel veel uit te zoeken. Het HWG beheert de omvangrijke collectie van 
 Informatiecentrum Mar en Klif op het gebied van (cultuur)historie. Hieronder een 
overzicht van de werkgroepen met de namen, telefoonnummers en e-mail-adressen 
van de coördinatoren. Donateurs die willen meedoen, kunnen zich bij hen aanmelden. 

Inventarisatie en Documentatie Albert Draaijer  
(0514 - 521499 en 06 - 40394493)

 stichtinghwg@gmail.com
Beeldmateriaal en Publicaties Sietske Dijkstra  

(06 - 46866926) 
stichtinghwg@gmail.com

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

daarvan. De lancering van deze app staat gepland op de Open Monumenten Dag 2018, 
de 2e zaterdag in september.
We zijn nu op zoek naar mooie anekdotes, objecten en documenten die te maken 
hebben met de boterhandel. Bent u misschien een oud-werknemer van de fabriek 
en wilt u vertellen over uw ervaringen? Wij horen het graag! info@buterhus.nl of 
stichtinghwg@gmail.com 

Schenkingen

Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft weer enkele zeer interessante en 
waardevolle schenkingen gekregen van diverse families.
De familie Dölle heeft ons de handgeschreven memoires geschonken van grootvader 
Tjalling Dölle die destijds herbergier was in Bakhuizen. Hij beschrijft het sociale 
leven van Bakhuizen vanuit zijn vertrouwenspositie als kroegbaas. Wij gaan ons 
beraden op welke wijze we dit gaan publiceren. 
Hanneke de Jong uit Franeker heeft een doos met fotomateriaal geschonken uit de 
nalatenschap van haar vader. Dat was Piet de Jong die destijds in Oudemirdum woonde 
en werkzaam was bij de distributiedienst in het gemeentehuis van Balk. Er zaten o.a. 
prachtige oude ansichtkaarten van het dorp in, familiefoto’s en foto’s waarop enkele 
Belgische militairen te zien zijn uit de periode 1914-1918.
Uit de nalatenschap van mevr. Trijntje Wagenaar–Mulder uit Balk hebben wij drie 
fotoalbums gekregen met in totaal plm. 100 kleurenfoto’s. Zij woonde destijds met 
haar in 1997 overleden man Gerard Wagenaar aan de Heerenhoogweg in Wijckel. 
Gerard Wagenaar heeft in de periode 1981-1983 zowel met foto’s als aantekeningen 
de werkzaamheden gedocumenteerd die achter zijn woning uitgevoerd werden bij het 
boren naar olie. Er werd uiteindelijk te weinig olie aangetroffen om het in productie te 
brengen. Verder kregen we van Simke Muizelaar zijn verzameling van ons tijdschrift 
Fan Klif en Gaast. wie er belangstelling voor heeft, kan dat bij ons melden.
Mocht u ook documenten bezitten die voor de historie van waarde kunnen zijn,  
dan wil het HWG die graag in ontvangst nemen.

Werkgroep inventarisatie en documentatie
Gaasten & Kliffen

In de serie Het mooiste plekje van Friesland verdedigde ‘onze’  
Albert Draaijer de nominatie hiervoor van de iconische gaasten en kliffen 
YDQ�*DDVWHUODQG��,Q�HHQ�UHFKWVWUHHNVH�XLW]HQGLQJ�YDQ�2PURS�)U\VOkQ�� 

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

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

www.historiegaasterland.nl 
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