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

Donateurs van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân ontvangen het tijdschrift gratis.
U wordt donateur door € 15,- per jaar over te maken op rekeningnummer NL84 RABO 
01540.26.395 t.n.v. Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân te Balk. Vergeet niet 
daarbij uw adresgegevens te vermelden!
Wilt u ook iets in dit tijdschrift publiceren over de geschiedenis van Gaasterland? Neem dan 
contact op met de redactie. 
 

 Secretariaat Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân: Sietske Dijkstra, 
Meerweg 8, 8561AT Balk, tel. 0514 - 602299, 
email: stichtinghwg@gmail.com

Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft een verjaarskalender 
uitgegeven. Deze eeuwigdurende kalender bevat fraaie oude afbeeldingen 
van alle Gaasterlandse dorpen en van Sleat. De ansichten zijn afkomstig 
uit de verzameling van Herman Mous.
Iedereen die donateur is of wordt van het Histoarysk Wurkferbân 
Gaasterlân krijgt de kalender gratis. Hij is ook los te koop voor € 8,00 
bij het secretariaat van het HWG.

Foto voorpagina: Nog maar eens een foto uit de oude doos nu er in het  
postkantoor uit 1877 in Balk en het aangrenzende notariskantoor uit 
1900 dit jaar 18 appartementen gerealiseerd zijn. 

Voorwoord

Voor u ligt het 29e nummer van het tweemaal per jaar verschijnende HWG-tijdschrift. 
Conclusie is dat volgend jaar het 30ste nummer verschijnt en dus de viering van het 3e 
lustrum! Daar wil het bestuur aandacht aan schenken, maar op welke wijze is nog niet 
definitief. Een idee is om dit tegelijkertijd te doen met de eerste HWG-historiedag. Eerst 
maar eens de coronapandemie afwachten. Dit tijdschrift verdient het weer om goed en 
rustig doorgelezen te worden. Doet u dat aan de hand van het gezegde: “Een schildpad kan 
bij het oversteken van een weg meer over het wegoppervlak vertellen dan een haas”. Het 
verhaal van Wieger Steegenga uit Nijemirdum/Balk – die in Ned. Indië 25 Jappenkampen 
overleefde en het werk aan de Birmaspoorlijn – is daar zo’n voorbeeld van. Wat hebben 
hij en zijn gezin daar wat mee moeten maken. Wat moesten in die Indische oorlogsjaren 
de achterblijvende Gaasterlandse families in onzekerheid leven over hun welstand. Volgt 
u maar eens het verblijf in Indië. Hoe dominee Lambertus van Giffen in Wijckel 55 jaar 
onafgebroken predikant kon zijn, is ook indrukwekkend om te lezen. En dan daarna 
ook nog eens een beroep aannemen naar een andere gemeente in een andere provincie. 
Vanzelfsprekend ontbreekt de gebruikelijke puzzel ook weer niet in dit tijdschrift. Binnen de 
werkgroepen zijn ook nu weer – ondanks de coronamoeilijkheden – de nodige activiteiten 
ontwikkeld. Zo is de nieuwe landbouwcommissie enkele malen bijeengeweest om zich 
te oriënteren en te bekijken welke onderwerpen als eerste onderzocht en beschreven 
zullen worden. Joke Venekamp houdt zich bezig met de archeologische inventarisatie 
van stinsen die in Gaasterland gestaan hebben. Het computerbeheer heeft een klus aan 
de omschakeling naar het “teamwerken”. De archiefstukken worden allemaal gescand en 
opgeslagen in de “cloud”. Hierdoor kunnen de vrijwilligers thuis inloggen op alle HWG-
archiefbestanden, videobellen enz. Het HWG gaat dus mee in de nieuwste technische 
ontwikkelingen, op de bovenverdieping bij Johan Groenewoud van www.langsdeluts.nl. 
Het HWG heeft meegedaan met de Rabo Club Support actie. De opbrengst was € 143,92. 
Alle stemmers hartelijk dank!
In het kader van 75-jaar Vrijheid is in Mar en Klif Oudemirdum vanaf juni dit jaar 
een tentoonstelling ingericht. Daar is o.a. oorlogsmateriaal te zien uit de verzameling 
van Gerard Woltjer. Halverwege de tentoonstelling is een vliegeniersoverall in dank 
aangenomen van Appie Olivier uit Balk. Het was een prima geconserveerde overall, die 
gedragen was door Harry Luther Henry. Hij was op 22 december 1943 vanuit een B-24 
Liberator geparachuteerd bij de crash in Mirns. Vanwege de positieve reacties van de 
bezoekers is de HWG-tentoonstelling verlengd en nog tot 28 januari 2021 te bezichtigen.
Er stond al enige maanden een HWG-tentoonstelling op stapel in de Bibliotheek van Balk 
over de periode dat Gaasterlanders in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea verbleven. 
Door corona moest die steeds uitgesteld worden, evenals de lezing door Hylke Speerstra 
over de Friese militairen in Indië. Maar van uitstel komt geen afstel. De tentoonstelling is 
inmiddels gerealiseerd en een bezoek meer dan waard!
Ik wens u veel leesplezier toe en - daar waar nodig - in schildpadtempo.

Jan Geert Vogelzang, voorzitter. 
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Wieger Steegenga

In de Balkster Courant zijn in 1986 gedurende meerdere weken een aantal 
artikelen van Wieger Steegenga gepubliceerd. Het waren herinneringen die vooral 
de periode van zijn tijd in Nederlands Oost-Indië betroffen en dan met name zijn 
verblijf in ongeveer 25 Japanse krijgsgevangenkampen, gedurende 3 jaar en 10 
maanden. Hij heeft alles opgeschreven op een nuchtere, bijna laconieke manier. Het 
is interessant om te lezen hoe een Gaasterlander deze oorlog meemaakte, ver van 
familie en vrienden in Nederland en ook nog eens al die jaren zonder informatie 
over vrouw en kind. Wat moet Wieger Steegenga lichamelijk en mentaal vreselijk 
sterk zijn geweest. Probeer u ook eens in te leven in de achtergebleven echtgenote 
met haar zoontje Herre. Beiden hebben ook een tijd door moeten brengen in 
Jappenkampen op Sumatra.

Personalia: Wieger Steegenga, geboren 23 augustus 1906 in Nijemirdum, trouwde 13 
november 1928 in Balk met Eelkje Visser, geboren 8 augustus 1908 in Oudemirdum. 
Hij overleed 12 juli 1994 in Leeuwarden. Wieger was een zoon van koopman Herre 
Steegenga en van Wiepk Hospes. Eelkje was de dochter van fouragehandelaar Lieuwe 
Visser en Berendjeline van Wageningen. Eelkje overleed een maand na haar echtgenoot 
op 18 augustus 1994 in Balk. Zij kregen twee kinderen. Het echtpaar Steegenga is op de 
gemeentelijke begraafplaats in Balk begraven.

Wieger Steegenga werd in Nijemirdum op 23 augustus 1906 in de kleding- en stoffenwinkel 
van zijn ouders Herre Steegenga en Wiepk Hospes geboren. Uit het huwelijk van zijn 
ouders werden zeven kinderen geboren. Wieger was het derde kind. Zijn broer Benjamin 
Steegenga, de latere Gaasterlandse verzetsstrijder, was een jaar eerder geboren. Het vijfde 
kind, Otte, is overleden in 1911, op de leeftijd van 10 maanden. 
Moeder Wiepk Hospes was op 26 mei 1901 weduwe geworden van Wieger Jans Roelevink 
en achtergebleven met 3 kleine 
kinderen. Het jaar daarvoor was 
op 18 februari 1900 hun zoontje 
Jan geboren, en een maand later 
alweer overleden. Maar Wiepk 
Hospes zat niet bij de pakken 
neer en hertrouwde op 9 augustus 
1902 met Herre Steegenga en 
zo werd uiteindelijk een groot 
gezin gevormd met in totaal 10 
kinderen. Wieger Steegenga 
werd dus vernoemd naar de 
overleden eerste echtgenoot 
van zijn moeder. Op de jonge 

leeftijd van 13 jaar ging Wieger naar de kweekschool in Sneek en behaalde zonder veel 
strubbelingen zijn akte als onderwijzer in 1925 en de hoofdakte in 1928. Na enkele 
tijdelijke onderwijzersbetrekkingen in Sondel (als kwekeling), Workum en Nijemirdum, 
vertrok hij met zijn vrouw Eelkje Visser, een dag na hun huwelijk van 13 november 1928, 
naar Nederlands-Oost-Indië. Tegelijk met hun huwelijk werd het huwelijk voltrokken 
tussen Gepke Visser (een zuster van Eelkje) en Harmen de Jong. Deze trouwdag – die 
tevens een afscheid inluidde - werd benut om een gezinsfoto te maken.  

Een huwelijksreisje
Met het schip “Insulinde” van de Rotterdamse Lloyd voeren Wieger en Eelkje naar 
Nederlands-Oost-Indië.  Op 20 november 1928 werd Tanger bereikt en twee dagen later 
Marseille. Daar kwamen ook de Belgische kroonprins Leopold en prinses Astrid aan 
boord. Om de lange reis wat te veraangenamen werden er spelletjes gespeeld. Eén daarvan 
was een spel voor dames, die moesten hardlopen met een aardappel op een lepel in de 
rechterhand. De finale ging tussen de Belgische prinses Astrid en Eelkje. Prinses Astrid 
hield de aardappel met de linkerhand vast. Dat mocht natuurlijk niet, maar de spelleider 
durfde haar blijkbaar niet te diskwalificeren. De prinses kreeg de eerste prijs uitgereikt en 
echtgenote Eelkje kreeg een lepeltje als tweede prijs.
Op 16 december 1928 kwamen ze in Batavia aan. Vandaar ging de reis verder naar de 
haven van Padang en de volgende dag met de trein door het mooie landschap van het 
eiland Sumatra naar Sawah Loento, hun eindbestemming was bereikt. Het was een 

Dit was het woonhuis in Nijemirdum van het gezin Herre 
Steegenga en Wiepk Hospes. Op het fietsenrek staat de 
naam als H.B. Stegenga geschreven, (met één e).

Achter: v.l.n.r.: Harmen de Jong en Froukje Roelevink; Eelkje Visser en Wieger Steegenga; 
Benjamin Steegenga, Jantje Steegenga , Willem Eppinga en Rimke Steegenga; 
Midden v.l.n.r.: Jacobje Roelevink en Meine Pietersma; Wiepk Hospes en Herre Steegenga; 
Hendrik Roelevink en Jette Brouwer. Voor: v.l.n.r.: Fetje Steegenga en Piertje Steegenga
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‘huwelijksreis’ geweest van 
vijf weken. Ze namen hun 
intrek in een hotel, waar ze 11 
maanden zouden blijven voor 
ze een geschikt huis vonden.
‘Op school kreeg ik de vijfde 
klas met maar één schooltijd 
van half negen tot één uur. 
Dan moest ik op het heetst 
van de dag weer naar huis 
lopen en dat heeft me heel 
wat zweetdruppels gekost, 
dat kwam ook doordat het een 
heuvelachtig gebied was. In 
de Tropen is het altijd even 
warm.’

Fort de Kock
Toen kwam er verandering in hun leven: Wieger moest in militaire dienst en ze 
verhuisden naar Fort de Kock, waar de kazerne stond. De militaire opleiding in Indië 
was vrijwel gelijk aan die in Nederland, maar ieder had veel last van de warmte. Na 5 
maanden zwaaide Wieger weer af en werd hoofd van de Speciale Hollands Indische 
School in Padang. De leerlingen waren kinderen van beroepsmilitairen, in hoofdzaak 
Ambonezen en Menadonezen. Na een verblijf van zes jaar werd verlof verleend voor 
verblijf in Europa. Ze stonden van 20 maart 1935 tot 2 januari 1936 ingeschreven bij 
het gezin van Wiegers broer Benjamin Steegenga aan de Van Swinderenstraat 2 in Balk. 
Per 4 januari 1936 werd Wieger Steegenga benoemd tot Europeesch schoolhoofd der 
Hollandsch-Indische school te Tebingtinggi op Sumatra’s oostkust. En op 1 december 
1936 werd hij benoemd tot Europeesch schoolhoofd van een gelijksoortige school te 
Bindjei. Daar werd op 21 december 1939 hun zoontje Herre geboren.

De mobilisatie
1941. Japan valt Nederlands Oost-Indië binnen. Na een paar mooie jaren moest Wieger 
opeens alles in de steek laten. Hij trok zijn uniform aan, nam afscheid van zijn vrouw 
en zoontje Herre en vertrok naar Medan. Na de Duitse inval in Nederland waren alle 
Duitsers in Indië gearresteerd en in een kamp op Noord-Sumatra opgesloten. De 
eenheid van Wieger moest dit kamp bewaken tot ze uiteindelijk overgebracht werden 
naar het toenmalige Brits-Indië. De militaire verdediging van Sumatra was maar zwak, 
de hoofdmacht zat op Java en hulp van Amerika bleef uit. Meer dan de opmars van 
de Japanners vertragen konden ze niet doen. Op 29 maart 1942 volgde dan ook de 
capitulatie en werden de wapens ingeleverd. Nu was Wieger dus krijgsgevangene.

Krijgsgevangen
“In Medan moesten we als havenarbeider werken. We kregen een armoedig onderkomen, 
met vier man in een klein hokje. De Japanners wilden zo snel mogelijk de door ons 
vernielde olie-installaties van Tandjoeng Poera weer opbouwen omdat ze de olie hard 
nodig hadden. Het zware materiaal moesten wij van de boot naar de wal brengen. De 
voeding was erg sober. Zo heb ik op 6 april alleen een pisang (banaan) gegeten die ik ook 
nog eens gedeeld heb met Dominee Mak.”

“Ongeveer een maand werkten we als havenarbeiders. Op 15 mei kwam er verandering. 
’s Avonds om tien uur werden we aan boord van een boot gebracht. Ruim een week 
bleven we aan boord. Het was allemaal erg primitief. Er was geen ruimte voor zoveel 
mensen. Je had een ligplaats van ongeveer 3 dm. Als je buurman zich omdraaide, moest 
je dat ook wel doen. De voeding was erg eenvoudig. Om ongeveer 10 uur ’s morgens 
en drie uur ’s middags kregen we een beetje rijst. Een enkele keer kregen we weer wat 
groente en dat was zeewier. De sanitaire voorzieningen waren erg slecht.”
Eenmaal weer aan land en na uren op appèl staan moesten de gevangenen afmarcheren. 
Dertig kilometer in de tropen met de volle plunjezak op hun rug. Eindelijk bereikten 
ze Tavoy, maar veel uitvallers haalden dat niet. Na ongeveer 2 maanden daar, ging 
het lopend naar het volgende kamp. Thanbyuzayat. Een tocht van 10 dagen met veel 
ontberingen en amper voedsel. Daar werden ze de volgende dag aan het werk gezet bij 
de aanleg van een weg.

Naar de grens
“Als je de kaart bekijkt, lijkt de afstand van Thanbyuzayat naar de grens van Birma-Siam 
maar klein! Maar we hebben er maanden over gedaan. Het was een woest landschap: 
heuvels en dalen, oerwoud en rivieren. We zagen vrijwel nooit bewoners. De Japanse 
legerleiding had het plan gemaakt om van Bangkok naar Moulmein een spoorlijn aan 
te leggen. Dan konden langs die lijn troepen en materiaal worden aangevoerd om Brits-
Indië aan te vallen. De krijgsgevangenen van Java moesten bij Bangkok beginnen. Wij, 
van Sumatra, begonnen bij Thanbyuzayat. Eerst moest je natuurlijk met de aanleg van 
een gewone weg beginnen om alle benodigdheden aan te voeren. Er stonden heel wat 
dikke bomen. Die moesten wij met een gewone zaag afzagen en dat was een zwaar karwei. 
Was de boom eindelijk gevallen, dan moest hij nog worden opgeruimd. Dat was bijna 
niet te doen. Twintig mensen konden zo’n boom nog niet verplaatsen. Gelukkig zagen 
de Japanners ook in dat dat haast onmogelijk was. Na een paar maanden werd toen een 
olifant ingeschakeld. Olifanten zijn sterk. Die kunnen zo’n boom wel verplaatsen. We 
waren alleen wel eens bang, dat hij met zijn lange slurf ons de lucht in zou slingeren. Als 
er een gedeelte van een weg was aangelegd, moesten we met de spoorbaan beginnen. 
Dan kreeg je het gesjouw met die zware bielsen. Ze lagen ongeveer een meter van 
elkaar en er moesten duizenden worden gebruikt. Passeerden we een rivier dan moest 
er natuurlijk een brug gebouwd worden. De Japanse genie regelde dat wel, maar wij 
moesten alle werk doen. Wanneer we nu nog voldoende voedsel hadden gekregen, maar 

De Insulinde op de rede van Padang. Foto: https://javapost.
nl/2018/03/05/de-dood-van-ferry-tan/insulinde-in-padang/
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we kregen alleen maar een beetje rijst en soms dat niet eens. 
Het was maar steeds weer verhuizen van het éne kamp naar het andere kamp. Op een 
avond lag ik naast iemand, die over zijn vakantie in Gaasterland vertelde. Het was 
allemaal zo mooi geweest, vertelde hij zijn buurman. “En ’s avonds liepen we van 
hotel Teernstra naar…” De naam van het andere hotel was hij blijkbaar vergeten. Hij 
herhaalde: “En ’s avonds liepen we altijd van hotel Teernstra naar…”Ik vulde aan: “hotel 
Boonstra””. “Ja”, zei hij “maar hoe weet jij dat?” Ik antwoordde: “ik ben ook wel eens 
in Balk geweest”. 

Kamp 108
“Eindelijk hadden we de grens Birma – Siam bereikt. Dichtbij de grens was Kamp 
108. Dit was het slechtste kamp dat ik heb meegemaakt en ik heb er acht maanden 
in doorgebracht! En steeds maar hard werken en hongerlijden. De aanvoer van 
levensmiddelen was erg moeilijk omdat het 108 km van Thanbyuzayat was verwijderd 
en daar moest de voeding vandaan komen. Gedeeltelijk werd het met vrachtauto’s 
aangevoerd, maar die waren er ook niet voldoende. Daarom moesten we vaak kilometers 
lopen om het voedsel op te halen en dan nog naar ons kamp te dragen. Dat kostte ons 
heel veel inspanning. Toch konden we een enkele keer ook nog wel eens lachen. Op 
zekere dag meenden we dat Prinses Juliana jarig was. (We hadden geen kalenders). We 
besloten ons extra in te spannen bij de spoorbaan, zodat we wat eerder klaar waren. 
Gelukkig gaf de Japanse commandant ons geen extra werk. Toen we naar het kamp 
liepen, ontdekten we een hoop oranjekleurige bloemetjes. Die plukten we en zwaaiden 
er mee. (We konden ze niet op onze kleding steken want die hadden we niet). Onze 
begeleiders vonden dat blijkbaar erg grappig. Ze plukten zelf ook van die bloemetjes 
en versierden zich er mee. Dat vonden we heel komisch, want ze wisten natuurlijk niet 
waarom we dat deden.”
“Eindelijk was het zover dat er een trein kwam aanrijden. Hij stopte bij ons kamp omdat 
er één en ander moest worden uitgeladen. Toen dat klaar was, zou de machinist weer 
verder rijden.  Tot ons groot vermaak kon hij de trein echter niet in beweging krijgen. 
Wij moesten duwen. We hadden veel plezier, maar we mochten natuurlijk niet lachen 
want dan hadden de Jappen ons halfdood geslagen
Enige tijd later werden we met 
een goederentrein afgevoerd. 
Eerst vonden we het wel prettig 
dat we niet behoefden te lopen, 
maar de wagon was meer dan 
vol. Bovendien werd het metaal 
door de tropenzon zo heet dat 
je er niet tegenaan kon leunen, 
want dan verbrandde je huid. Je 
moest dus steeds rechtop zitten 
en dat uren achtereen. 

Na een vermoeiende tocht kwamen we in Tamarkan. In dat kamp zijn we niet lang 
geweest. De spoorlijn was hier door de Java-groep al aangelegd en wij hoefden dus 
alleen maar voor het onderhoud te zorgen.”

Naar vliegveld van Bangkok
“Van de kampen in Siam herinner ik mij niet veel meer. In de meeste kampen bleven we 
niet zo lang en het werk was overal hetzelfde. Na enige maanden kwam ik terecht in een 
kamp bij het vliegveld van Bangkok. 
Onze groep was 300 man sterk. Het waren voor mij allemaal vreemden. Het onderkomen 
was goed. We werden ondergebracht in een hangar. We hadden een dak boven ons hoofd 
en lagen op een plankenvloer. Er was helaas geen verlichting. Voor de hangar was een poel 
en in dat stilstaande water moesten we onszelf en onze kleren wassen. Niet erg hygiënisch. 
We hadden alleen maar een schaamlapje, zodat we dat wel aan ons lichaam moesten 
laten drogen als we het gewassen hadden. Ons werk was vrijwel uitsluitend beton maken. 
Omdat de Amerikanen steeds sterker werden in de lucht, moesten er meer schuilkelders 
komen en daarvoor was veel beton nodig.” 

Augustus 1945
“Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan maar daar wisten wij niets van. 
De volgende morgen ging alles weer als gewoonlijk en dat was zo snel mogelijk aan het 
werk. Op 18 augustus 1945 begon de dag ook weer gewoon: reveille, pap halen, uren 
op appèl. Daarna moesten wij echter naar binnen gaan. Dat was nog nooit gebeurd! 
We zochten onze ligplaats op en wachtten maar op de volgende gebeurtenissen. Na een 
poosje zagen wij dat een Japanse officier naar onze officieren toeging. Enkele minuten 
later kwam één van onze officieren naar ons toe en zei: “Even hier komen, maar kalm 
blijven hoor. Ook niet het “Wilhelmus” zingen. Toen we allemaal om hem heen stonden, 
zei hij: “De oorlog is afgelopen”. We hadden een vrije dag! Er werd ’s avonds een 
dankdienst gehouden. De Japanse schildwachten stonden nog wel op hun post maar ze 
waren ongewapend. Onze voeding bleef nog op hetzelfde peil maar ’s avonds kregen we 
een kopje koffie. Dat hadden we in bijna vier jaar niet gehad en het gevolg was dat onze 
ingewanden er niet meer tegen konden. De hele avond en nacht liepen er aan één stuk 
door mensen naar de zogenaamde toiletten. De Japanners werden daardoor ongerust 
en de schildwachten werden weer bewapend. Een paar dagen nadat we van de Japanse 
capitulatie hadden gehoord, werden we in vrachtauto’s naar Bangkok gebracht. Na 
enige tijd werd ik daar bij de postdienst ingedeeld. Er waren in Bangkok niet alleen ex-
krijgsgevangenen (Nederlanders, Amerikanen, Australiërs en Engelsen) maar er kwamen 
ook mensen die in actieve dienst waren, vooral Engelsen. Ook dokters en verpleegsters. 
Voor al die mensen kwam er nogal veel post en ik moest die dan bezorgen. Op zekere 
dag was er een bericht voor mij, van mijn vrouw. In geen vier jaar had ik iets van haar 
gehoord. Dat was dus een geweldige gebeurtenis. Later hoorde ik dat mijn vrouw zich 
mijn stamboeknummer had herinnerd. Daardoor was ik één van de eerste Nederlanders 
die bericht kreeg.
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In Nederlands-Oost-Indië (vooral op Java) begon de nationalistische beweging op 
gang te komen. Ze werden gesteund door de Japanners die er niets voor voelden dat 
de Nederlanders weer terug zouden komen. Het gevolg daarvan was, dat het voor 
Nederlandse vrouwen en kinderen onveilig werd en daarom werden velen afgevoerd naar 
Bangkok, waar hun mannen waren. Die kinderen hadden in geen jaren onderwijs, of 
slechts gebrekkig onderwijs gehad. Daardoor kwam ik op de gedachte, dat ik ze misschien 
wat les zou kunnen geven. Ik ging dus naar de staf en vroeg of ik die kinderen niet kon 
onderwijzen. En zo werd ik onderwijzer in Bangkok. Het was geen gemakkelijk baantje. 
Ik kreeg leerlingen voor vijf verschillende klassen. Toen kreeg mijn vrouw de kans om met 
een Engelse bommenwerper naar Bangkok te vliegen en zo zagen we elkaar dan eindelijk 
weer. En zo kreeg ik mijn eigen zoontje ook nog als leerling.  Hij was nu inmiddels zes 
jaar oud. Hij herkende mij niet meer. Bij mijn mobilisatie was Herre twee jaar oud en nu 
ik hem terugzag in Bangkok, was hij zes jaar! Toen hij me voor het eerst weer zag, vroeg 
hij: “Pappie, ben jij nou echt mijn pappie?”. Gelukkig werden we al snel goede vrienden.  

Na de Japanse capitulatie werden de Amerikanen binnen een week naar hun vaderland 
gebracht. De Australiërs misdroegen zich toen zo erg, dat ze even later ook werden 
afgevoerd. Wij moesten nog maandenlang wachten.

Maar aan alles komt een eind en op 26 augustus 1946 werd het gezin Steegenga 
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Gaasterland op het adres B39 
in Balk, later gewijzigd in Van Swinderenstraat 1, daar was de manufacturenzaak en het 
naaiatelier van Fetje en Piertje Steegenga. Zij hadden spontaan aangeboden het gezin op 
te nemen en hier werd dochter Lieneke geboren. Daarnaast woonde Benjamin Steegenga 
met zijn gezin op no. 2. Later zijn Fetje en Piertje verhuisd naar no.3. 
Datzelfde jaar werd Wieger benoemd als onderwijzer aan de school in Nijemirdum, 
hij was daar zelfs nog enige tijd schoolhoofd.  Op 1 november 1947 kon de woning 
Wilhelminastraat 66, Sinnehein, in Balk worden betrokken. In november 1949 werd 
Leeuwarden de woonplaats en van daaruit werd in 1957 verhuisd naar Heemstede. 
Het was in maart 1984 dat het echtpaar terugkeerde naar de vertrouwde omgeving van 
Gaasterland, aan het Wieberen van der Heideplein in Balk. 

Dit is een verkorte versie van het hele verhaal van Wieger Steegenga dat begin volgend 
jaar te lezen is op onze website: www.geschiedenisgaasterland.nl 

In het HIP (Historisch Informatie Punt) van de bibliotheek in Balk wordt binnenkort  
een tentoonstelling ingericht over de Gaasterlanders die al voor de Tweede 
Wereldoorlog naar Nederlands-Indië vertrokken waren. Daarin is in het kader van 
75 jaar Vrijheid en 75 jaar na de Japanse bezetting in Ned. Indië, ook een overzicht 
te zien van de Gaasterlanders die na 1945 in Indonesië streden tegen de nationalisten 
en daarheen gestuurd werden tijdens de politionele acties. 

Lambertus van Giffen 55 jaar predikant in Wyckel  (deel 1)

In maart 1829 kwam de pastorie in Wyckel leeg te staan, nadat Ds. Albert Kuitert naar 
Bennebroek was verhuisd. Er moest dus een nieuwe dominee beroepen worden. Het gehele 
beroepingsproces ging in die tijd aan de gemeenteleden voorbij. Er was een kerkvoogdij 
waarvan de leden werden gekozen uit de zgn. floreenplichtigen, de mensen die grond en 
boerderijen bezaten. De kerkvoogdij riep de floreenplichtigen bijeen voor kerkreparatie 
en andere kerkelijke aangelegenheden, zoals de jaarlijkse controle over de boekhouding 
en verkiezing van een nieuwe kerkvoogd uit haar midden. En dus ook wanneer het om 
de benoeming van een nieuwe predikant ging. Zij bepaalden de ‘kleur’ van de predikant. 
De meeste floreenplichtigen woonden niet in Wyckel. In 1829 hadden o.a. de volgende 
mannen zitting in de kerkvoogdij: 

Grietman Wicher van Swinderen, Riis
Tjietje Douwes Albada, Balk, assessor
Bavius Anthonius van Hylckema, Sondel, preses en lid Prov. Staten
Age Hylkes Tromp, Wâldsein
Tinco Andringa van Hylckema Vlieg, zaakwaarnemer Wyckel nr. 7
Douwe Nicolaas’ Vlieg, Wyckel nr. 6, secretaris

Zij hadden stemrecht . Dat was niet altijd bevorderlijk voor de kerkelijke gemeente. Pas in 
1876 werd het floreenstelsel bij wet opgeheven en waren de gemeenteleden vrij om hun 
eigen leden voor de kerkvoogdij te kiezen en de predikant te beroepen. Het floreenstelsel 
was ‘een onregt der gemeente 
aangedaan’.

Jaarlijks kwamen de kerkvoogden 
bij elkaar via een oproep in de krant. 
Zoals bijv. in 1831:

GRIETMAN en ASSESSOREN van GAASTERLAND convoceren de Hervormde 
Floreenpligtigen van den dorpe Wyckel om te compareren in de Dorpskerk te Wyckel op 
Donderdag den 23 Junij 1831 des voormiddags ten 11 ure, ten einde:
1. Op te nemen de Rekening van Kerkvoogden over de dienst van 1830.
2. Alsnog op te maken Staat van Begrooting, van Ontvang en Uitgaven over het loopend 
jaar.
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3. Te benoemen voor den vertrokkenen Kerkvoogd Douwe Vlieg eenen anderen.
Balk den 8 Juny 1831.Van wege Grietman en Assessoren,W.T. HEMSING.

Op 26 augustus 1829 werd door de kerkvoogdij met algemene stemmen (dat was een 
verplichting) beroepen: kandidaat Van Giffen. Hij nam het beroep aan en dat werd aan 
het ministerie van Erediensten meegedeeld. Nu was het wachten op de goedkeuring 
van minister van Eredienst Jhr. Baron Frederik Willem Floris van Pallandt van Keppel, 
die het beroep moest goedkeuren. Die goedkeuring kwam en erbij werd vermeld dat de 
gemaakte verhuiskosten voor de kerkelijke gemeente waren. In de meeste gevallen werd 
een deel van het predikantstraktement door de staat opgebracht en een ander deel door 
de gemeente. Dat zal ook in Wyckel het geval zijn geweest. Per 1 januari 1857 werd het 
traktement door de minister vastgesteld op f 700, -. Wyckel deed er een schepje bovenop 
en gaf f 800, - op jaarbasis.

De voorbereidingen voor de komst van de nieuwe predikant werden in gang gezet. De 
pastorie kreeg een grondige onderhoudsbeurt. Er was werk aan de winkel met behangen, 
verven en een grote schoonmaak. Ook de tuin kreeg een beurt: ‘De paden van onkruid 
zuiveren en in een behoorlijke staat van netheid te brengen. Alles op te ruimen wat 
onzindelijk is.’ De goten werden nagekeken en waar nodig gerepareerd.

Tot die tijd had schoolonderwijzer en dorpsfloreenontvanger Junius Murray Banning de 
verantwoordelijkheid gehad voor de tijdelijke verhuur van de pastorie en de verhuur van 
de moestuin aan vier gegadigden. Alles moest blijven zoals het was, want veranderingen 
aanbrengen of uitbreiding ervan was niet toegestaan. De huurders betaalden een borg en 
waren verplicht om het pad van de pastorie gangbaar en ‘onkruid gezuiverd’ te houden. 
De hoogste bieders kregen omliggende percelen om te bewerken en het gezaaide/
gepote te oogsten. In de bloementuin voor de pastorie mocht dat niet gebeuren en dat 
gold ook voor de appelhof erachter. Het gras werd verhuurd en ‘het overige is ledige 

grond’ ten dienste van de huurders. Het zal de huurders ‘niet vrijstaan’ om schapen tussen 
de appelbomen of in een gedeelte van de tuin te laten weiden. Ook niet als ze aan een 
touw zijn vastgemaakt. Bij de komst van een nieuwe predikant zullen de huurders naar 
‘billijkheid op taxatie’ schadeloos worden gesteld. 

Lambertus van Giffen was een telg uit een geslacht 
dat oorspronkelijk afkomstig was uit het dorp Geffen in 
Noord-Brabant. Zijn voorouders braken in de 16e eeuw 
met de katholieke kerk en werden protestant. Met de 
komst van de ijzeren Hertog van Alva in 1567 voelden 
zij zich niet langer geloofsveilig in Brabant en met een 
grote stroom protestanten vertrokken ze naar Emden in 
Oost-Friesland. Nadat prins Maurits het Noorden van de 
Spanjaarden had bevrijd, vestigden de Van Giffens zich 
in Sneek en Groningen. Ze werden o.a. rechtsgeleerde, 
zilversmid, predikant of koopman. Lambertus werd als 
achtste kind geboren op 19 juni 1807 in het gezin van 
David Flud van Giffen en Hendrikje Heggers. Een week 

later werd hij door zijn vader gedoopt in de Nederlandse Hervormde kerk in Heerenveen, 
waar zijn vader predikant was. 
Op 2 juni 1824 liet hij zich als theologiestudent aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
inschrijven. De watersnoodramp in februari 1825 zette, doordat de dijken bezweken, 
grote delen in Súd-Fryslân en de Kop van Overijssel onder water. Het zakken van het 
water en het warme voorjaar van 1826 zorgden voor epidemieën. De rottende planten, 
dieren, stinkend slib en vochtige huizen zorgden ervoor dat de malariamug zich goed kon 
ontwikkelen en vermenigvuldigen. Duizenden mensen werden hierdoor ziek en kregen 
koorts. ‘Huis aan huis zieken.’ Een van hen was zijn vader, maar die herstelde weer. Zijn 
moeder Hendrikje Heggers overleed echter in februari. Wellicht had haar overlijden te 
maken met deze epidemie. Daarom zinde Lambertus op een liefdadigheidsactie en bracht 
zijn broer en zus via een brief (die Tresoar onlangs van een inwoner van Heerenveen 
kreeg - zie afbeelding pag. 14) hiervan op de hoogte om geld en spullen in te zamelen 
voor de vele mensen in Sint-Jânsgea en omliggende dorpen die alles kwijt waren. Een 
commissie werd samengesteld die geld en spullen inzamelde, waaronder ‘80 mans- en 80 
vrouwenhemden en verscheidene wollen dekens om in St. Jânsgea uit te deelen.’ 
Eind 1826 vervolgde hij zijn studie in Groningen en in 1829 werd hij proponent bij het 
Provinciaal kerkbestuur van Fryslân. Nu was het wachten op een beroep. Dat liet echter 
niet lang op zich wachten, want de floreenplichtigen van Wyckel beriepen hem, nadat 
de eerste beroepen predikant voor Wâldsein koos en voor Wyckel bedankte. Na de 
koninklijke goedkeuring werd hij op 6 december van hetzelfde jaar door zijn vader David 
Flud van Giffen bevestigd als 27ste predikant van Wyckel. De gemeente was blij dat ze na 
zo’n korte tijd weer een predikant in haar midden kon verwelkomen.
Bij zijn intrede waren Harmen Jolles Landman (huisman) en Pieter Martens van der 
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Goot (boer) ouderling; Douwe Nicolaas Vlieg (landbouwer) 
en Uilke Ytjes ten Brink (visser) diaken. De zittingsduur van 
een kerkenraadslid was twee jaar. Het laatste jaar van hun 
ambtsperiode verzorgden zij de boekhouding van de kerk 

(ouderling) en de diaconie (diaken).
De ongetrouwde Van Giffen kwam alleen 
in de pastorie wonen. De gemeente maakte 
zich wel zorgen: zou hij net als zijn ver 
familielid en voorganger in Wyckel David 
Flud van Giffen (1674-1678) ongehuwd 
blijven of toch nog een vrouw aan de haak 
slaan? Daar kwam pas na 12 jaar verandering 
in. Hij liet zijn oog vallen op de dochter van 
‘medicijn docter en vroedmeester’ Simon 
Doedes Breuning van Sleat en Itske Klazes 
Tjebbes. Hij trouwde op 16 oktober 1842 
op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Beitj 
Doedes Breuning. Uit het huwelijk werden 
zeven kinderen geboren. De oudste zoon 
kreeg de naam van zijn vader nl. David Flud 
en zag op 11 december 1843 het levenslicht. 

De tweede zoon werd vernoemd naar haar vader Simon Doedes. Alle geboortes werden in 
de krant gezet, maar zonder de naam van de geborene:

Heden verloste zeer voorspoedig van eenen welgeschapen Zoon mijne           
Echtgenoote, B. D. BREUNING, Wyckel,       
L. van GIFFEN
den 12 December 1845 Predikant

Hendrikje werd op 12 augustus 1847 geboren en overleed bijna drie jaar later.
Klaas kwam op 20 juli 1849 ter wereld, gevolgd door Jan op 23 oktober 1851.
De volgende dochter kreeg de naam van zijn moeder met voornaam en patroniem nl. 
Hendrikje Heggers. Zij werd geboren op 2 december 1854. 
Itsk zag het levenslicht op 1 juni 1857.De toevoeging van voornaam met patroniem kwam 
vaker voor. In het gezin van Van Giffen tweemaal. Zoon Jan zou in de voetsporen van zijn 
vader treden en eveneens predikant worden.

Van Giffen was preses van de kerkenraad, 
maar tevens notulist. Hij hield het 
notulenboek bij en ondertekende het zie 
afbeelding. Ook als lid van de classis Sneek 
heeft hij verschillende functies bekleed.
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Hij was bevriend met de Harichster predikant Henricus Muntingh. Samen hadden 
ze dezelfde hobby nl. archeologie. Alhoewel Muntingh er meer aan deed dan Van 
Giffen. In 1835 schreef hij met Henricus Muntingh en Anne Tjittes Reitsma, predikant 
in Aldemardum onder pseudoniem ‘Gamma der Vinen’, een bloemlezing over de 
Nationale Synode te Dordrecht van 1618-1619. Dat uitte zich in een verzet tegen de 
Afscheiding van 1834. Daar hadden deze vrijzinnige, liberale predikanten helemaal 
niets mee. Het geheim van de auteurs mocht niet bekend worden. Muntingh drukte 
zijn vrienden op ‘t hart om hun brieven goed te verzegelen. Gamma betekent drie en 
‘der Vinen’ is een anagram voor vrienden. In 1848 sprak hij ter nagedachtenis aan zijn 
overleden vriend Henricus Muntingh een ‘lijkrede’ uit, die later in druk verscheen.

Beroepen
Van Giffen en de gemeente zaten niet op één lijn en dat gaf vaak wrijving, waardoor 
een aantal gemeenteleden elders ter kerke ging. Maar zij waren tot elkaar veroordeeld 
zolang Van Giffen bleef. Hij heeft zeker wel van standplaats willen veranderen, maar 
dan moest er wel een beroep uit een andere gemeente komen en dat waren er maar 
weinig. De preek bij zijn 25-jarig ambtsjubileum liet hij in druk verschijnen en daarin 
merkte hij op: ‘Het is een feestrede van een dorpspredikant wiens naam nauwelijks 
bekend is.’ Dat hij niet zo bekend was heeft hem ook parten gespeeld. Daaraan 
veranderde de feestrede niets. In de 19e eeuw stelden grote gemeenten bij vacatures 
vaak een 12-tal samen en kleinere gemeenten een drietal. In 1839 stond Lambertus 
op 12-tal in de vacature van zijn vader die met emeritaat ging in Heerenveen. Hij viel 
al snel af, want hij haalde de tweede ronde niet. In 1851 stond hij op het 12-tal in 
Hylpen. Ook dit keer kwam hij niet in aanmerking. In 1854 stond hij wederom bij het 
12-tal in Heerenveen. Dit ging ook aan zijn neus voorbij. In 1884 kreeg hij een beroep 
uit Feerwerd (provincie Groningen). Wellicht heeft zijn zoon Jan , die predikant in 
Noordhorn was, daarin een rol gespeeld. Dat beroep nam hij met beide handen aan. 
Dit was koren op zijn molen.  ‘In October e.k. hoopt de 77-jarige heer L. van Giffen 
te Wyckel zijne 55-jarige Evangeliebediening te gedenken, en daarna zijne intrede 
te doen in zijne nieuwe gemeente te Feerwerd.’ In 1885 kreeg hij nog een beroep uit 
Peins en Zweins, maar daarvoor bedankte hij.

Jubilea 
Van Giffen kon er niet omheen. Het was een vaststaand gegeven dat er steeds minder 
mensen de zondagse kerkdiensten bezochten.
‘Allengskens werd de dorpskerk leger, zelfs in morgendiensten. Vooral nam het 
kerkbezoek af na het midden der eeuw, toen het zilveren ambtsjubileum in het zicht 
kwam. Zij verbreken de band der onderlinge gemeenschap. Gaan elders preek 
beluisteren, dopen en catechisatie volgen. Doen in zo’n plaats belijdenis en gaan er 
ten avondmaal. Alsof leervrijheid ook gehoorvrijheid geeft!!’ 

1854: 25 jaar
In december 1854 vierde Lambertus van Giffen zijn 25-jarig ambtsjubileum. De predikant 
kreeg bij dit jubileum van de gemeente een zilveren tabakspot en 12 zilveren lepeltjes ter 
hand gesteld. Dit werd met een gevoel van dankbaarheid aangenomen. Hij sprak: ‘Toen 
ik voor het eerst in deze plaats stond om u, als wettig leraar, het Evangelie te prediken. 
Die belofte van den Heer gaf mij vrijmoedigheid, en was sedert, gedurende al den tijd van 
mijne dienst onder u, bij alle moeilijkheden en bezwaren, mij een vaste grond, waarop ik 
gerust bleef staan. 25 jaar heb ik onder u mogen arbeiden, maar het was niet allemaal 
rozengeur en maneschijn.’
Het liet Van Giffen niet onberoerd dat sommige trouwe kerkgangers niet meer bij hem 
in de kerk kwamen. Zij gingen naar een naburig dorp ter kerke. Dat verzweeg hij niet, 
maar liet het de toehoorders weten. ‘Het is spijtig dat er verdeeldheid in de gemeente is 
ontstaan.’ Hij zei in zijn preek: ‘Al te velen onder ons verbraken den band der liefde en der 
gemeenschap en lieten hunne plaatsen ledig, en gaven mij geene gelegenheid, om tot hen 
in te gaan, noch als dienaar van Christus, noch als vriend hunner eeuwige belangen.’ Dat 
had te maken met de koers die Van Giffen voer. Hij was vooral vrijmoedig zo te spreken 
omdat zijn liberale theologische opvattingen de wind mee had. Hij volgde de koers van 
het verlichtingsdenken in zijn preken en dat was tegen het zere been van de behoudende 
kerkgangers. Die zochten hun heil elders. Daarop zei Van Giffen: ‘Sommigen staan mij 
tegen. Doch de tegenstand, geloof ik, heeft mij meer goed dan kwaad gedaan – die heeft 
mij tot bedachtzaam nadenken, tot ernstige zelfbeproeving en tot nauwere gehechtheid 
aan mijnen werkkring geleid.’ Drs. M. den Admirant uit Den Haag, die in het tijdschrift 
voor vaderlandse kerkgeschiedenis ’De Hoeksteen’ over Van Giffen schreef, is tot de 
conclusie gekomen dat de predikant het vanaf het begin al aan de stok heeft gehad met een 
aantal kerkgangers, die zijn moderne opvattingen niet konden waarderen. Een ambtgenoot 
waarschuwde hem voor komende problemen vanwege de koers die hij voer. Maar daar 
luisterde hij niet naar. Wellicht heeft hij zijn aard ook niet meegehad. Er werd gezegd ‘De 
Van Giffen predikanten waren vrijmoedig, eigenzinnig en ongezeglijk.’ Van Giffen heeft 
in 1859/60 5 maanden niet voor kunnen gaan en zat thuis wegens ziekte. Wellicht had hij 
een burn-out. Gelukkig konden de meeste diensten doorgaan, maar ‘een enkele keer had 
de dienst moeten stilstaan’ en bleef de deur gesloten.

1869: 40 jaar 
De gemeente gaf door een grote opkomst blijk van haar belangstelling. Hij liet in de 
krant zetten: ‘Voor de zo menigvuldige als vriendelijke bewijzen van deelneming bij mijne 
dankbare herinnering van 40-jarige Evangeliebediening op 5 december, wordt de meest 
hartelijke dank toegebracht aan mijne Vrienden van verre en nabij.’
Zichtbaar getroffen en geroerd dankte de jubilaris voor de vele blijken van belangstelling.

1879: 50 jaar
Bij zijn 50-jarig ambtsjubileum in 1879 beklaagde Lambertus zich over de verstokte 
leerstelligheid onder zijn gemeenteleden: ‘Waarlijk, dit oord is geen plaats waar een 
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predikant van liberale richting gevierd, vertroeteld 
of verwend wordt. De zeer talrijke bewijzen van 
belangstelling en waardering in mijn heugelijk feest 
- den 7den dezer - kan ik niet alle beantwoorden, 
zoals ik dat gaarne zou willen; ik verzoek daarom 
mijne Vrienden beleefdelijk deze dankbetuiging als 
zodanig te willen aannemen. De zo ongedachte 
als sterk sprekende en kostbare Geschenken - ter 
gedachtenis - van mijne Vrienden in de Gemeente 
en daar buiten, zijn mij eene ware hartsterking, 
en zullen mij en de mijnen blijven getuigen van de 
hoog gewaardeerde sympathie.
Wyckel, den 9 December 1879.
L. van GIFFEN, Predikant.’

1884: afscheid
In de Leeuwarder Courant stond onder de kop KERK- EN SCHOOLNIEUWS:
‘Naar men verneemt zal ds. L. Van Giffen te Wyckel op Zondag 28 dezer zijn afscheidsrede 
houden. Het is dan 55 jaren, dat hij onafgebroken zich wijdde aan de Evangeliebediening 
Aldaar. Voorzeker is ’t geen alledaagsch feit in de kerkgeschiedenis dat een leeraar na 
zooveel dienstjaren in dezelfe gemeente gaat vertrekken, en velen zien zulks ook met 
leedwezen in dit geval. De talrijke vrienden van ds. Van Giffen, zijn genomen besluit 
evenwel billijkende, wenschen van ganscher harte den waardigen man op zijne nieuwe 
standplaats Feerwerd, waar hij den 5 October zijne intrede hoopt te doen nog vele jaren die 
lust, kracht en ijver, waarmede hij in deze streken steeds werkzaam was en bleef, overtuigd 
dat eene breede vriendenschaar zich spoedig om den degeljjken man zal scharen.’
Het moet voor zowel de 77-jarige Lambertus van Giffen als voor zijn gemeente welhaast 
een verademing, een bevrijding zijn geweest toen hij nog een beroep aannam naar het 
Groningse Feerwerd. Vanaf december 1829 is Lambertus van Giffen onafgebroken in 
Wyckel predikant geweest. Toch besloot hij het beroep naar Feerwerd aan te nemen. Het 
afscheid was op 28 september 1884. In de kerkenraad hadden zitting: De ouderlingen Jan 
Bokkes Stoffelsma en Stoffel Gerrits Leffertstra en de diakenen Johannes Ages van der 
Meer en Freerk Willems Beuckens. ‘Voorzeker is het geen alledaags feit, dat een leraar 55 
jaren op dezelfde standplaats werkzaam is. De genomen beslissing billijkende betreuren 
de talrijke vrienden en geestverwanten van den heer van Giffen in deze streken toch zijn 
besluit om heen te gaan. Nu het een voldongen feit is wensen zij hem van ganser harte toe, 
dat hij in
zijne nieuwe gemeente nog tal van jaren aangenaam en met vrucht werkzaam moge zijn.’

Feerwerd
In Feerwerd kwam hij in een gloednieuwe pastorie (1883) wonen. Op 5 oktober 1884 deed 
hij zijn intrede. Toen hij 90 jaar werd schreef de krant: ‘Deze oudste leeraar uit ons land 

denkt er nog niet aan emeritus te worden vooral 
ook omdat zijne gemeente zijne buitengewone 
talenten waardeert en op hoogen prijs stelt.’
Hij heeft deze gemeente uiteindelijk nog 15 jaar 
gediend tot hij op 20 september 1898 op 91-jarige 
leeftijd overleed.
‘Te Feerwerd is op 91-jarigen leeftijd overleden 
ds. L. van Giffen, de oudste dienstdoende 
predikant van Nederland en Ridder van de orde 
Oranje-Nassau. De heer Van Giffen heeft 69 jaar 
de Hervormde Kerk als predikant gediend.’ In de 
krant stond een advertentie van zijn overlijden. 

Doleantie
Na het vertrek van Van Giffen sloten een aantal gemeenteleden zich bij de Dolerenden 
aan en stichtten een eigen kerk, de latere Gereformeerde Kerk. Zij kwamen in 1886 voor 

het eerst bijeen in de schuur van landbouwer 
Hendrik Roelofs Bouwstra. Hendrik was in 1882 
nog diaken geweest.

Dit is deel 1 van het artikel van de hand van 
Yde Jan van de Lageweg. In fan Klif en 
Gaast no. 30 volgt het tweede deel, over de 
wederwaardigheden en de zaken die er op het 
pad van deze bijzondere dominee van Wyckel 
kwamen tijdens zijn lange loopbaan.

Bronnen:
De krant van toen: De Leeuwarder Courant
Tresoar: Alle Friezen
Tresoar: Brief uit 1826
Omrop Fryslân: 1826 Malaria-epidemie
Notulenboek van de Hervormde kerk Wyckel
Stichting familie Van Giffen
Internet
Drs. M. den Admirant: tijdschrift voor 
vaderlandse kerkgeschiedenis ’De Hoeksteen’
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Nogmaals “Oegstgeester dakpannen op Gaasterlandse daken”

In het artikel over de afwijkende dakpannen op een huis aan de Fonteinwei 23 in 
Oudemirdum en het vissershuisje “Seehanne” in het vorige nummer van Fan Klif 
en Gaast, is een storende fout geslopen. Abusievelijk is vermeld dat het huisje in 
1974 door Jonkvrouw J.M. van Heurn is geschonken aan Rob Goldbach én aan de 
Dutch Birding Association. Dit laatste is onjuist. Het werd geschonken aan de familie 
Goldbach. Rob Goldbach, die een gerenommeerd vogelkenner was, was lid van de 
Dutch Birding Association. Verder werd de naam Goldbach abusievelijk een keer 
geschreven als Goldberg. Mijn excuses voor deze fouten.  

Verder kwam er een reactie van een lezer uit Wijckel wiens moeder in haar jeugd 
soms in Seehanne logeerde. Volgens haar kwamen de dakpannen van het vorige 
Huize Rijs.  Bij het bekijken van foto’s van Huize Rijs valt inderdaad op dat op het 
dak van het vooruitspringende deel van het slot ruitvormige dakpannen liggen, met 
ongeveer dezelfde vorm als de Oegstgeester pannen. Helaas zijn de foto’s niet scherp 
genoeg om de details van de pannen te onderscheiden. En er bestaan meerdere soorten 
ruitvormige dakpannen.

De jaartallen spreken ook niet voor de theorie dat de pannen afkomstig zijn van Huize 
Rijs. Het vorige slot werd gebouwd in 1847. De Oegstgeester dakpannen kwamen pas 
in 1851 op de markt, dus het is niet waarschijnlijk dat dit de pannen zijn die op Huize 
Rijs lagen, tenzij er later nog eens een verbouwing heeft plaatsgevonden. In 1936 is 
Huize Rijs verkocht en gesloopt. Het bouwjaar van Seehanne is niet exact bekend, dit 
zal zijn geweest tussen 1880 en 1919. Het zou kunnen dat na 1936 Seehanne nieuwe 
dakpannen heeft gekregen afkomstig van het afgebroken 

Huize Rijs Fonteinwei 23

OPROEP voor een vrijwilliger voor Systeembeheer.

Ook al houdt Stichting HWG zich hoofdzakelijk bezig met het verleden; de toekomst 
vraagt ook om aandacht. De technische ontwikkelingen die de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden zijn ook niet aan HWG voorbijgegaan.  Zo hebben we nu twee websites 
waarop we de geschiedenis van de streek proberen te publiceren. Daarnaast maken we 
gebruik van de technische mogelijkheden van thuiswerken en ‘online vergaderen’ via 
verschillende computers. Het bijhouden van de ontwikkelingen in die technieken en het 
beheren van de systemen die daarvoor zorgen, vragen om meer kennis dan die nu bij de 
huidige beheerders aanwezig is. 

Wij zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die, eventueel met ondersteuning van de 
huidige beheerders, het systeembeheer bij HWG op wil zetten en onderhouden. Het 
gaat hierbij om het beheer van een licentie Microsoft 365 small business, van websites 
in Wordpress (niet het contentbeheer) en kantoorautomatisering (pc’s met Windows10, 
printers en scanners). 

Degene die ons hiermee zou kunnen en willen helpen wordt verzocht contact op te 
nemen met Bart Starke (bart@geschiedenisgaasterland.nl) of Henk de Kroon (henk@
geschiedenisgaasterland.nl) 

Wie komt ons helpen?
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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)
 henk@geschiedenisgaasterland.nl

Landbouw  Jan Bakker  
(06-51326159)  
janbakker9961@outlook.com  

Kunst en Cultuur Bram de Smit 
 (0514 - 603918)
 smit-wassenaar@kpnplanet.nl 

Archeologie Joke Venekamp
 (0514-605245)
 j.c.venekamp@hetnet.nl

Tentoonstellingen Johan Groenewoud 
 (0514 - 604327)
 info@langsdeluts.nl

Puzzel nummer 8

In de vorige puzzel werd de wens: “Gezondheid” gevraagd als oplossing. Uit de juiste oplossingen werd 
als winnaar Gerrie Bergsma – Wagenaar uit Balk geloot. Zij heeft het boek “Adeldom verplicht” inmiddels 
ontvangen.  
De nieuwe puzzel. De vragen gaan over (oud-) Gaasterlanders. 

Voorzetsels van geslachtsnamen, leestekens en cijfers worden niet gebruikt.  

Vraag 1.   Meisjesnaam van Oud-Gaasterlandse schrijfster die de pseudoniemen: Fan der Fear en  
  Wassenaer gebruikte.
Vraag 2.   De voornaam van de Nederlands- en Wereldkampioen bloemschikken 1985 uit Gaasterland.
Vraag 3.   Deze Bakhuister schreef in het Fries over de geschiedenis van Fryslân, Gaasterlân en Bakhuizen.
Vraag 4.   Oud-Gaasterlander, was burgemeester van Marken 1952-1973 en daarna Zelhem 1973-1981.
Vraag 5.   Oud-Gaasterlander, winnaar 2013 van de Gysbert Japicxpriis, de hoogste Friese literaire prijs.
Vraag 6.   De voornaam van de Oud-Gaasterlander die de Dr. Obe Postmapriis in 1993 en 2005 won,  de  
  Kultuerpriis Gaasterlân-Sleat in 1993 en tenslotte in 2007 de prestigieuze Zilveren Anjer van het  
  Prins Bernhard Cultuurfonds.
Vraag 7.   Achternaam van Gaasterlandse die als eerste  het Verzetsherdenkingskruis kreeg uitgereikt.
Vraag 8.   Hij schreef veel boeken over Gaasterland, o.a. “Yn ‘e berm lâns”.
Vraag 9.   Deze man kreeg de Gaasterlân-Sleattemer Kultuerpriis 1985. 
Vraag 10.  Gaasterlands raadslid werd burgemeester van Tytsjerksteradiel 1986-1996.

De oplossing op de rode lijn van boven naar beneden kunt u tot 1 maart 2021 opsturen naar stichtinghwg@gmail.com of naar 
het secretariaat Meerweg 8, 8561 AT Balk. Onder de juiste oplossingen wordt het boek “Adeldom Verplicht” verloot. Dit 
boek handelt over de geschiedenis van de adellijke familie Van Swinderen in Gaasterland. Mocht u dit boekwerk reeds in uw 
bezit hebben, dan wordt in overleg met u een ander boek uitgezocht. 

Kijk voor meer nieuws op 
onze Facebook-pagina

www.facebook.com/stichtinghistoaryskwurkferbangaasterlan
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