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

Donateurs van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân ontvangen het tijdschrift gratis.
U wordt donateur door minimaal € 12,50 - per jaar over te maken op 
rekeningnummer NL84 RABO 01540.26.395 t.n.v. 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.

Voorwoord

De Stichting HWG herinnert wie daarvoor open staat graag aan het verleden.  
Niet iedereen heeft het verleden altijd paraat, omdat bepaalde zaken niet bewust tot onze 
actieve herinnering behoren. Ik vind het daarom fijn dat u onze stichting onderdeel heeft 
gemaakt van de terugblik op het Gaasterlandse verleden. Hierdoor kunt u dat verleden 
misschien meenemen in een beslissing over een toekomstige handeling. Niet alle artikelen 
in ons blad zullen uw directe belangstelling hebben, maar die vindt u dan weer in een 
volgend tijdschrift of op onze website www.geschiedenisgaasterland.nl. Heeft een speciaal 
voorval uit het verleden uw interesse, dan kunt u contact opnemen, zodat iemand dat 
persoonlijk voor u gaat opzoeken. Dat doet het HWG nu al 15 jaar met heel veel plezier, 
met verschillende onderwerpen en met gepassioneerde werkgroepen, schrijvers en andere 
vrijwilligers. Denk aan alle tentoonstellingen zoals over het geslacht Van Swinderen 
(Adeldom Verplicht), Kinderen van de Wyldemerk, de 1e en 2e Wereldoorlog en de 

paalschermen van de Zuiderzeewering.  
Er was aandacht voor kerkelijke 
onderwerpen zoals Bakhuizen en het 
katholicisme, het vertrek van de Balkster 
“Fine Menisten” naar Amerika en in deze 
editie over de Hervormde Ds. Lambertus 
van Giffen uit Wijckel. Archeologie had 

onze belangstelling, evenals grafcultuur en straatnaamgeving. Opvallende personen, zoals 
Gerben Gerrits van der Wal uit Sloten, schilder Sieger Jan Baukema uit Oudemirdum, 
naaldschilder Frans Houtman uit Harich en burgemeester Schwartzenberg, passeerden  
de revue. Ook was er een artikel over de verschrikkelijke Spaanse griep in 1918-1919.

Vijftien jaar is drie keer een lustrum en zoiets mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 
Er waren mooie plannen maar de coronapandemie gooide roet in het eten. De plannen 
blijven staan, zoals een tentoonstelling over de tijd dat plm. 150 Gaasterlandse 
militairen naar Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea moesten vertrekken. Ook op dit 
moment zit onze organisatie niet stil en wordt er staccato doorgewerkt. Dat gebeurt 
nu op een moderne manier door middel van “Teamwerken” via de computer. Iedere 
dinsdagmorgen loggen 9 personen in, om elkaar zo op de hoogte te houden van hun 
bevindingen. Er staan ook al meerdere archieven in het besloten computerprogramma 
SharePoint dat iedere medewerker kan raadplegen. Maar niets is mooier dan u persoonlijk 
te woord te staan op dinsdagmorgen in ons kantoor aan de Raadhuisstraat 29 te Balk bij 
Johan Groenewouds ‘Langs de Luts’ en we hopen dat dat na de zomer weer kan!
 
Voor U ligt het 30e tijdschrift en ik hoop dat u weer met interesse op meerdere 
historische Gaasterlandse periodes zult terugkijken en dat die begrip kweken voor  
het heden en de toekomst. 

Jan Geert Vogelzang, voorzitter HWG
Foto voorpagina: ds. Lambertus van Giffen en zijn vrouw Beitje Doedes Breuning. 
Bron: Stichting Familie Van Giffen

“Het leven moet voorwaarts 
geleefd worden, maar kan alleen 
achterwaarts begrepen worden.” 

Kierkegaard
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Negen jaar geleden, in 2012, werd er 
een nummer van fan Klif en Gaast 
(2012-2) gewijd aan het verblijf van 
de choreograaf en schrijver Rudi van 
Dantzig als elf jarig jongetje bij het 
vissersgezin van Wabe en Akke Visser 
in Laaksum. Dat was in de herfst van 
1944. Rudi werd met een aantal andere 
‘hongerkinderen’ uit Amsterdam over de 
Afsluitdijk naar Friesland gebracht.   

Zevenendertig jaar later, in 1986, 
 publiceerde Van Dantzig over zijn tijd in 
 Laaksum een autobiografische roman  
‘Voor een verloren soldaat’, die een groot 
succes werd. In 1992 werd er zelfs een 
film naar het boek gemaakt door Roeland 
 Kerbosch met Jeroen Krabbé in een van  
de  hoofdrollen.
De aanleiding voor mijn artikel toen was 
dat de haven van Laaksum in 2012 honderd 

jaar bestond en dat Rudi van Dantzig op 19 januari van datzelfde jaar gestorven was.
Rudi beschrijft in zijn boek zijn leven bij de familie Visser, maar ik wilde juist de 
andere kant van zijn verhaal onderzoeken. Ik keerde het om en ging op zoek naar 
zijn zeven ‘oorlogsbroers en -zusters’ om aan hen te vragen hoe zij het hadden 
beleefd: een vreemde jongen uit Amsterdam aan tafel, die geen Fries sprak en niets 
wist van bidden en bijbel lezen. 

Ze waren in 2012 nog allemaal in leven en vertelden uit-
gebreid en vaak ontroerd over Rudi, die zo meegaand was, 
net een meisje, zo anders dan zijzelf. Hoe hij met lange, 
slanke vingers de deksels van de pannen oplichtte om te 
kijken wat zij die dag te eten kregen. Dat mem dan zei:  
‘Hij heeft zulke vlugge vingers, hij komt nog bij het circus.’
Uit die interviews komt net als uit het boek een prachtig 
beeld naar voren van het leven van een vissersgezin in 
Laaksum zoals het was in de oorlogsjaren en ver daarvoor: 
een manier van leven doordrongen van een grote religieuze 
ernst en soberheid, geplaatst tegen de achtergrond van het 
landschap aan de Gaasterlandse kust.  

Maar dat is niet de kern van 
het boek. Van Dantzig schreef 
het om een persoonlijk geheim 
van zich af te schrijven, dat 
hij in 1986 een half leven met 
zich had meegedragen. In april 
1945, toen Canadese soldaten 
neerstreken in Warns, zou het 
kind Rudi (Jeroen in het boek) 
hardhandig worden ingewijd 
in de homoseksuele liefde door 
een Canadese bevrijder.  
Deze gebeurtenis bracht hem 

in grote verwarring en zette zijn leven op zijn kop. Waarom begreep hijzelf niet, 
maar in de weken dat de Canadezen in Warns verbleven, bleef hij de soldaat uit 
eigen beweging opzoeken of liet zich door hem oppikken in zijn vrachtauto.  
Over deze episode zou hij zwijgen tot de publicatie van zijn boek. Niemand wist het.  
Zijn  ouders niet, geliefden en vrienden niet en zijn ‘Friese familie’ al helemaal niet. 

Dat fan Klif en Gaast nummer verscheen achteraf net op tijd. In de jaren erna 
 stierven vijf van de zeven broers en zusters. Alleen Jantsje en Pieke zijn nog in 
leven. Met Pieke heb ik nog geregeld contact. Ik ging er van uit dat het verhaal 
over de familie Visser hiermee afgesloten was tot in de herfst van 2020 de telefoon 
ging. Iemand zei: ‘Ik ben Rixt de Jong. Ik bel u uit Zwitserland, waar ik woon.  
Ik ben de kleindochter van meester de Jong. Hij was het hoofd van de Lagere 
School in Warms, waar Rudi van Dantzig in 1944/1945 op school zat. Ik heb, 
denk ik, iets dat u zal interesseren. Het gaat om een  verzameling  opstellen, die 
zijn  leerlingen  hebben 
 geschreven bij de 
b evrijding van Gaaster-
land. Ze zijn door mijn 
vader bewaard en er zit 
een opstel van Rudi van 
Dantzig bij. Ik kan ze 
u mailen. ‘Heel graag’, 
zei ik verrast, ‘Zit er 
 misschien ook een 
opstel van Meint Visser 
bij? Ze waren even oud, 
zaten in dezelfde klas 
en Rudi woonde bij zijn 
familie in huis.’ 

Rudi van Dantzig

De familie Visser in 1946, rechts staat Meint

Schoolfoto van de Chr. Lagere School in Warns ca. 1938 
In het midden meester de Jong

Een onverwacht telefoontje uit Zwitserland: nog eenmaal  
Rudi van Dantzig in Laaksum
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De twee opstellen zijn integraal afgedrukt aan het eind van dit artikel, zodat u zelf 
kunt lezen hoe de Canadezen hun kamp opsloegen bij de Warnser Vaart, hoe de ruiten 
van de huizen bij de brug uit hun sponningen lagen en wat de soldaten te eten hadden.
Waar het mij om gaat is dat uit hun opstellen naar voren komt dat Rudi en Meint 
zulke verschillende persoonlijkheden waren. Meint stoer. Hij gaat erop af: op de op-
geblazen brug en de pantserwagens. Hij wacht niet en noemt Rudi niet in zijn opstel. 
Rudi schrijft: ‘Dan maar alleen.’ Dat is heel typerend. In de roman, in feite een lange 
innerlijke monoloog, is Rudi/Jeroen, die ‘meegaande’ jongen die niet opviel in de 
klas, alleen en angstig, ondanks de goedige kameraadschap van Meint en de liefde-

volle aandacht van de zusjes en mem.  
 
Het is die eenzaamheid, die hem in de armen  
van die Canadese soldaat drijft. ‘Dat ik mee kon, 
dat ik zijn aandacht kreeg. Het pakje kauwgom 
dat ik van hem kreeg …. Het had iets van uit-
verkoren zijn’, vertelde Rudi van Dantzig in een 
 interview in de Haagse Post van 31 mei 1986 aan 
Jan Brokken.
 
Tegen die achtergrond krijgt zijn opstel in dat 

grote, open kinderhandschrift een  bijzondere  lading: had hij, toen hij zijn opstel 
schreef, de soldaat al ontmoet, of zou het kort daarna gebeuren? Zou alles voor hem 
nu ‘veel vrijer, gelukkiger en vrolijker  worden’ zoals hij zijn opstel besluit?
In het boek niet en in zijn leven al helemaal niet. Hij leed onder zijn geheim. Hij 
 begreep heel goed dat hij het vooral niet moest vertellen, maar voor zijn gevoel wist 
iedereen het. ‘Volgens mij kon je het aan mijn hele lichaam zien’, vertelde hij aan 
Jan Brokken. ‘Ik voelde een complot om mij heen, droomde over een soort volks-
gericht, midden in het dorp, waar ik uitgescholden werd en geslagen. Of ik droomde 
dat ik thuis kwam en dat iedereen me aankeek en dat mem zei: ga nu maar de deur uit.’

In augustus 1945, terug in Amsterdam, had hij nachtmerries en bleef hij wanhopig 
naar zijn soldaat verlangen. Hij zocht alle straten af en bestudeerde de gezichten 
in de jeeps. Zelfs in de jaren ’60 tijdens een verblijf in New York, waar zijn ballet 
‘Monument voor een gestorven jongen’ werd uitgevoerd - in Nederland in 1968 
 opgevoerd met Rudolf Nureyev in de hoofdrol - zocht hij nog onwillekeurig naar 
hem als naar een verloren geliefde.
Toen Rudi van Dantzig 16 jaar was, kwam hij toevallig in aanraking met het 
 ballet. Hij voelde het als zijn redding ‘zonder de dans zou ik een zonderling zijn 
 geworden’. Eenmaal choreograaf en schrijver was hij in staat persoonlijke ervar-
ingen tot kunst te transformeren. De traumatische gebeurtenis bij de brug in Warns 
werd een bron van creatieve arbeid. Het thema van de kinderlijke onschuld,  

die wreed wordt verstoord, zou 
hij verwerken in de choreo-
grafieën van zijn balletten en 
37 jaar na de oorlog vormgeven 
in een prachtig boek dat zich 
afspeelt in Laaksum. 

Iris Maaskant

Op pagina 8 t/m 11 volgen  
de opstellen van Rudi en  
van Meint.

Bronnen:  
Rudi van Dantzig, Voor een gestorven soldaat, Amsterdam 1986
Jan Brokken, ‘Rudi van Dantzigs bittere oorlog’ in HP, 31 mei 1986 nr. 22

Nawoord:
Rixt de Jong mailde mij nog een paar interessante feiten die buiten het bestek van  
dit artikel vallen. 
Ik citeer: ‘mijn vader studeerde in de oorlog natuurkunde aan de Groningse 
 universiteit. Hij moest op 7 april 1943 de loyaliteitsverklaring aan de bezetter 
tekenen, maar weigerde. Hij dook daarna onder, samen met een neef op de zolder 
van de school van mijn grootvader, meester de Jong, in Warns. Mijn vader vertelde 
dat, wanneer mijn grootvader floot, ze naar beneden konden komen en dat eigenlijk 
iedereen in het dorp wist wie daar ondergedoken zaten. De plaatselijke NSB’ers 
durfden de onderduikers niet te verraden, omdat de ondergrondse dreigde met 
vergeldingsacties’. 
Rixt de Jong wilde na haar studie niet in Nederland blijven. Ze ging als fysio-
therapeute werken in Frans-Zwitserland en woont er nog steeds.
Behalve de opstellen van Rudi en Meint stuurde ze nog 11 opstellen, die over de 
bevrijding van Gaasterland op 17 april 1945 gaan. De kinderen vertellen hoe ze 
meerijden op een tank, dat ze tot hun verbazing in Rijs een Schotse militair zien met 
een geruite rok aan, en dat ze zoiets ongekend lekkers mogen proeven als rijst met 
krenten uit blik. Maar ze zien ook dat leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten) opduiken en NSB’ers en ‘moffenmeiden’ ophalen die ze opsluiten in 
het Lokaal in Warns.
De opstellen zijn, voor zover leesbaar, van: A. de Vries, Anneke Bouwsma, Bram 
Vree, J. Doets, G. Houwaart, Grietje de Jong (is op 5 mei jarig, dubbel feest!), Jetty, 
Ietze de Vries, Lieuwe, Suze en Yntje. 
Alle opstellen worden ondergebracht in het archief van het HWG.

Schoolfoto Rudi, niet gedateerd

Rudi van Dantzig met dansers van het Nationale Ballet
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Lambertus van Giffen 55 jaar predikant in Wyckel (deel 2)
 

 In de vorige fan Klif en Gaast werd de levensloop van 
Lambertus van Giffen (1807-1898) beschreven. Hij heeft 
als predikant twee gemeenten gediend, te weten: Wyckel  
(1829-1884) en Feerwerd (1884-1898).
In zijn predikantenloopbaan heeft hij veel meegemaakt. 
Twee van zijn kinderen overleden, op 3- en 16-jarige leeftijd 
(Hendrikje en David Flud). In zijn eerste gemeente brak 

de vreselijke longziekte onder het vee uit en veel van zijn 
gemeenteleden moesten toezien hoe hun vee werd afgemaakt. 

Hij had het druk met pastorale zorg bij deze boeren. Als voogd 
nam hij de dochters van Tinco Andringa van Hylckama Vlieg in huis en verzorgde 
hen tot het laatst toe. Volgens zijn eigen zeggen zorgde de onbekendheid van 
zijn naam ervoor dat hij geen beroep naar een andere gemeente kreeg, zodat 
hij uiteindelijk 55 jaar dominee was in Wyckel. Toen het floreenstelsel werd 
opgeheven kwam er toch nog een beroep en dat nam hij met beide handen aan. 
Van Giffen was getrouwd met Beitj Doedes Breuning. Zij kregen 7 kinderen. 

In dit artikel wordt nader ingegaan op zijn periode in Wyckel en zijn belevenissen 
daar. Bijvoorbeeld hoe ‘bline’ Hepke (waarover we al eerder in fan Klif en Gaast no. 
26 juni 2019 schreven) hem bij begrafenisdiensten het leven soms zuur kon maken.

Hepke Hisses Oudhuizen
In de wandelgangen werd hij ‘bline’ Hepke genoemd, doordat hij slechtziend was.  
Maar Hepke bleef niet thuis zitten, maar ging de boer op. Hij kwam overal. Even een 
praatje hier en een gesprekje daar. Hepke was het nieuwsblad en had altijd wel iets te 
vertellen. Op maandag kwam vaak het gesprek over de preek ter sprake. Veel genoegen 
vond men in zijn openhartige, altijd godsdienstige gesprekken en verwonderd was men 
telkens ‘over zijn geheugen betreffende de geschriften in het Oude en Nieuwe Testament.’ 
Hij was bij iedereen welkom en mocht vaak mee-eten of kreeg een geldstuk. Zo scharrel-
de hij de kost op. Maar hij kon ook onhebbelijk zijn. Hij bezocht bijna alle begrafenissen 
‘en daar in plaats van stille te zijn, het woord alleen maar opnam, anderen verhinderde 
te spreken en andersdenkenden op eene onbetamelijke, beledigende wijze bejegende en 
veroordeelde vooral de predikanten voor welken hij minachting en wantrouwen had.’
Dat riep ergernis bij Van Giffen op. Het werd in de kerkenraadsvergadering van maart 
1835 besproken. Er werd contact met hem opgenomen en gezegd ‘dat hij zich stil, 
nederig en gezeglijk had te gedragen’.  
Wilde hij begrafenissen blijven bezoeken dan moest hij zich aan de gestelde regels 
houden, want anders was hij niet welkom meer.

Voogdijschap
Tinco Andringa was een zoon van predikant Nicolaas Vlieg, die in 1829 overleed  
op ‘Sorghvliet’ in Wyckel. Daar was het gezin van Vlieg gaan wonen, nadat 
 Nicolaas met ingang van 1821 wegens krankzinnigheid met emeritaat moest gaan. 
Zijn vrouw Grietje Epeüs van Hylckama kwam uit Wyckel en daarom keerden zij 
van Wûns terug naar Wyckel. Met de naam-aanneming in 1811 heeft de predikant de 
achternaam Vlieg aangenomen. In de burgerlijke stand had een aantal kinderen, die 
naar haar familie vernoemd waren, al het toevoegsel Van Hylckama gekregen.  
Alle kinderen kregen in 1811 Vlieg als achternaam.

Tinco trouwde met Pietje Durks Plug. Zij overleed acht dagen na de bevalling van 
hun tweede dochter. Het meisje had de naam Hansje gekregen, maar Tinco wilde 
de naam veranderd hebben en stapte naar de gemeente. De geboorteakte werd 
gerectificeerd bij vonnis van de arrondissementrechtbank te Sneek d.d. 16 februari 
1836, waarbij de voornaam van het kind werd veranderd in Pietje, de naam van zijn 
overleden vrouw. Tinco overleed in 1838 in Sleat. Nu waren beide meisjes Antje en 
Pietje wees. Tinco’s ongetrouwde broer Lourens werd voogd. Hij woonde in Sleat en 
was koopman. Hij overleed in 1842. Opnieuw moest er een voogd gezocht worden 
voor de minderjarige meisjes. Die werd gevonden in ds. Van Giffen. Hij nam de 
beide meisjes in huis. Zij werden deelgenoot van het huisgezin van de predikant.
Toen zij ziek werden gaf dat een extra druk op het predikantsgezin, want nu kwam 
de verzorging er ook nog bij. Eerst overleed Pietje en zeven jaar later ook Antje. 

*Portret Lambertus van Giffen, miniatuur door J.J. Haak 1852

*

Heden overleed ten mijnen huize, na een jaar langdurig en smartelijk, doch 
voorbeeldig geduldig lijden, PIETJE VLIEG, jongste Dochter van wijlen 
Tinco Andringa van Hylckema Vlieg en Pietje Durks Plug. Zij bereikte den 
ouderdom van 14 jaren en 11 maanden
Wyckel, den 30 December L. van GIFFEN, Predikant

Eenige kennisgeving.
‘Heden overleed ten onzen huize Mej. A. van HIJLKEMA VLIEG bijna 
 25 jaren oud. Ruim 14 jaren woonde zij bij ons en was ons geworden als een 
Dochter. Haar ziekbed van 4 maanden was als haar leven zacht, geduldig, 
onderworpen. Dankbaar voor al het goede dat de Hemelsche Vader haar hier 
geschonken had zag zij de toekomst met vertrouwen in.
Met liefde en dank kende zij de vele bewijzen van vriendschap.
Wyckel, den 29 April 1858.  L. van GIFFEN B.   DOEDES BREUNING
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Grietje Landmeter (1837-1871)
De 20-jarige Grietje Landmeter van De Lemmer bereidde zich voor om belijdenis te 
doen. Maar zij twijfelde: ‘ik weet niet of ik erbij zal kunnen zijn. Ik vrees van niet.’  
Zij worstelde met de vraag over de geloofsleer en daarmee kwam zij in botsing met 
predikant Wessel Middelveld. De catechisaties ontaardden vaak in een langdurig twist-
gesprek. Volgens de predikant kwam zij niet in aanmerking om belijdenis te doen.
Vader Dirk Lourens Landmeter, onderwijzer in De Lemmer, liet het er niet bij zitten. 
Als het hier niet kon dan maar ergens anders. Met Grietje ging hij op een dag in de 
tilbury naar Wyckel, waar Van Giffen predikant was, die Groninger richting was 
toegedaan. Deze richting was wars van het bindend gezag van een kerkelijke beli-
jdenis. Grietje huldigde het standpunt: ‘niet de leer, maar de Heer’, d.w.z. zij legde 
de nadruk op het christelijk leven. Zij was anti dogmatisch. Zij kon bij hem terecht, 
maar dan moest zij wel in Wyckel komen wonen om de catechisaties bij te wonen. 
Belijdenis doen was strikt dorps gebonden. Na een lang gesprek werd besloten dat 
Grietje in het predikantsgezin werd opgenomen om de catechisaties te volgen en op 
13 mei 1858 legde zij belijdenis van haar geloof af. 

Handtekening Grietje Landmeter

Zij werd niet in het bevolkingsregister van Gaasterland ingeschreven. Die zin is 
doorgestreept. Er staat dan: ‘Dat zij als minderjarige tijdelijk hare woonplaats in 
eene andere gemeenschap heeft gevestigd. Woont tijdelijk in Wyckel.’  
Datum: 23 maart 1858.
In de pastorie ontmoette zij de bijna even oude Antje van Hylckama Vlieg die 
aan tering leed. Zij had niet lang meer te leven en bereidde zich voor op de 
dood. Het stelde Grietje in staat om daar ook praktisch in de zin van christelijke 
liefde werkzaam te zijn. ‘Zoo was dit voor haar in elk opzicht een tijd van innige 
 geestelijke verdieping, een moment van wijding in haar leven.’
Na belijdenis afgelegd te hebben keerde zij naar De Lemmer terug.
‘Nei ‘ t Van Giffen ús mem oannommen hie, kaam se mei in attestaasje út Wyckel 
op ‘e Lemmer en dat moast doe troch ds. Wessel Middelveld yn de Lemster tsjerke 
ôfkundige wurde.’ Dat gebeurde, maar niet direct na haar terugkeer.
Grietje Landmeter werd de moeder van Pieter Jelles Troelstra.  
Troelstra heeft Van Giffen om zijn houding in zijn memoires geroemd als  
‘een voorganger met een  humane prediking wars van dogmatiseren, gericht op de 
hoog menselijke eigenschappen van de Christusfiguur.’

Collectebus
De predikant en de oudste ouderling Uilke Ytjes 
ten Brink gingen in 1843 op huisbezoek bij het 
pas getrouwde stel Frederik Zacharias Reneman 
van Meerenstein en Geertruida Johanna Elisabeth 
Jullens. In dat jaar trouwde Reneman op 67-jarige 
leeftijd met de 46-jarige Geertruida uit Glimmen.
Bij het weggaan werden zij blij verrast.  
‘Zij ontvingen een buitengewoon en kostbaar bewijs 
van belangstelling in onze openbare eredienst.  
Er werd een zeer fraai bewerkte zilveren vaas aan
geboden om deze bij gelegenheid van het Avondmaal 
op tafel te plaatsen voor het ontvangen van gelden 
bij collecten der armen.’ Onder het deksel stond 
gegraveerd: ‘Opgedragen door de heer  
Mr. F.Z. Reneman en mevrouw G.J.E. Reneman geboren Jullens aan de Hervormde 
gemeente te Wijckel 1843.’
Het cadeau werd in dank aangenomen. Maar op uitdrukkelijk verzoek om van dit 
geschenk ‘geene openlijke vermelding te maken maar alleen in het boek van de 
kerkenraadshandelingen.’
Van Giffen, die dit cadeau van hem in ontvangst nam, mocht niemand  vertellen 
wie deze collectebus had geschonken. Dan werd dit cadeau vast niet in dank 
aangenomen. Want Reneman, vrederechter van het kanton De Lemmer en ooit 
kerkvoogd van Wyckel, was in 1826 in opspraak geraakt. Dit werd door de vorige 
predikant Kuitert aan de koning gemeld en daarop kwam er een brief: ‘wegens zijn 
gepleegde gewelddadigheden tegen den predikant te Wyckel wordt verklaard niet 
langer als kerkvoogd te kunnen fungeren.’ Daardoor werd hij als kerkvoogd van zijn 
taak ontheven. Bij de Avondmaalsdiensten is deze collectebus nog steeds gebruik.
 
Strafzaken
*  Jan Rintjes van der Goot, landbouwer, werd ervan beschuldigd in gebreke te zijn 

gebleven voor het aangeven van twee paarden voor de personele belasting.  
‘Welke in juli 1851 door hem zijn gebruikt tot vervoer van turf uit zijne veenderij 
naar de woning van de heer Mr. Fredrik Z. Reneman wonende onder Wyckel 
zonder dat hij van die paarden aangifte voor de personele belasting had gedaan.’ 
Hiervoor kreeg hij een boete van ƒ 39,90 opgelegd.

*  Mishandelingen kwamen ook regelmatig voor. Marten Martens van der Goot kreeg 
voor een zware mishandeling in 1882 een celstraf van 10 dagen opgelegd.

*  Siemen Dijkstra van het boerenbedrijf werd door de veldwachter in 1878 betrapt 
op vernieling van een afsluiting. Dat kwam hem op 7 dagen hechtenis te staan.

Om maar enkele voorbeelden te noemen. De straf loog er niet om.
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Longziekte
In 1847 brak er een besmettelijke longziekte onder het rundvee uit die zich flink 
uitbreidde. De getroffen boeren moesten toezien hoe hun vee, besmette én gezonde 
dieren, werd afgemaakt om de ziekte volledig uit te bannen. De boeren bleven op de 
hoogte bij wie de ziekte werd geconstateerd en hoeveel runderen er aan dood waren 
gegaan door publicaties van Provinciale Staten in de Leeuwarder Courant. De schrik 
zat er goed in. Ook de boeren in Wyckel ontkwamen er niet aan. Werden er in 1850 
in Fryslân nog 999 dieren afgemaakt in 1852 waren dat er 2867.

Ook bij andere boeren in Wyckel werd de gevreesde ziekte geconstateerd. De ziekte 
brak uit onder het vee van Theunis Harmens Bouma en even later ook bij het vee 
van Teeuwes Harmens de Jong, Roelof Feikes Falkena, Yke Luitjes Ykema en bij 
Roelof Ottes Bouwstra. Ook de bedrijven van Brant van der Goot en Otte Baaijema 
werden getroffen.

In 1855 werd het verplicht afmaken van de hele veestapel afgeschaft; dit bleef 
daarna beperkt tot alleen de ongeneeslijke gevallen. Door inenting wist men de 
ziekte binnen de perken te houden en te genezen. Er was nog geen ophaaldienst voor 
de vele kadavers. Op bevel van de ‘Gouverneur des Konings’ moesten de kadavers 
van de koeien die aan deze ziekte bezweken of daarvoor afgemaakt werden ver van 
huis en hof begraven worden en overdekt met ongebluste kalk. De kadavers werden 
als het donker was soms weer opgegraven. Het goede vlees, smeer en de huiden 
werden ervan afgehaald. Het was evenwel ten strengste verboden om deze dieren 
op te graven, maar daar trok men zich niets van aan. Om het opgraven te beletten 
werden de massagraven uit voorzorg nog lange tijd bewaakt, om diefstal van vlees 
en huid te voorkomen.

Boerenboelgoed
De 52-jarige Marten Stoffels van der Goot hield het voor gezien en beëindigde zijn 
veebedrijf in april 1858. Hij hield boerenboelgoed, maar onder strikte voorwaarden 
vanwege de gevaarlijke longziekte. 

Te koop: ‘Een best en gezond beslag vee bestaande uit 20 kalve en melke koeien 
en 2 hoklingen. 4 Paarden: een zwarte merrie, een veulen dragende merrie, een 
twee jarige merrie en een enter. Een zeug met biggen, vier schapen met en zonder 
lammeren. Voorts boerengereedschap, als 1 krompaneelslee, zo goed als nieuw,  
1 kapsjees, 5 hooiwagens, beslagen en onbeslagen, 3 koperen kaasketels, 3 karnen 
met koperen hoepen, 5 koperen emmers, enige houten emmers, 1 ploeg, 1 eg,  
1 windermolen en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden.
NB. Er zullen geene Koekdisschen noch Tapperijen of Bouwblokken op of bij de 
Hieming worden toegelaten.’
 
Nadat Marten gestopt was, verhuisde hij met zijn gezin naar Easterwierrum.  
Het boerenbedrijf liet hij voor wat het was en hij begon aan een nieuwe uitdaging. 
Hij werd kastelein.

Kerkenraad
Aanvankelijk zorgde de kerkenraad voor de nieuwe ambtsdragers, maar vanaf 1868 
was dit recht aan de belijdende manlijke leden, die met gesloten briefjes stemden 
en bij meerderheid van de stemmen werd de kandidaat als gekozen verklaard. 
 Bedanken was er niet bij of er moest een gegronde reden voor zijn. Toch kwam 
het bedanken voor een kerkelijke functie voor. Bate Thees Aukema accepteerde in 
1842 het ouderlingschap niet en wenste hiervoor ontslagen te worden. Er werd een 
buitengewone kerkenraadsvergadering gehouden. Deze vond dat er geen gegronde 
redenen aanwezig waren. De wens van Aukema werd eenparig van stemmen 
 afgewezen en hij kon als ouderling bevestigd worden.
In 1884 ontstond er weer reuring in de gemeente over de benoeming van de kerken-
raadsleden. Stoffel Gerrits Leffertstra en Freerk Willems Beuckens werden met 
meerderheid van stemmen gekozen. Er kwam een bezwaarschrift binnen tegen 
de benoeming van Leffertstra als ouderling. De aangevoerde redenen waren dat 
 Leffertstra geen catechisaties had gevolgd, geen lidmaat was bij onze predikant en 
nooit in de kerk kwam. Ook liet hij zijn kinderen elders dopen. Dat was geen goed 
voorbeeld voor een ouderling. Het bezwaarschrift werd ondertekend door  
8  belijdende manlij ke leden.
De kerkenraad maakte de Classis Sneek deelgenoot en voerden daarbij als 
 verdediging aan dat Leffertstra wel een getuigschrift had. Zij bezochten elders 
tweemaal per zondag de kerk. De kerkenraad kwam met een pleidooi om de beide 
kerkenraads leden te behouden. En stelde: Wacht op hun daden. De Classis maakte 
vervolgens geen bezwaar. De kerkenraad kon de genoemde punten die Age Knossen 
en  anderen aandroegen niet ontkennen, maar vond dat ‘de benoemden in hun goed 
recht  gehandhaafd moesten worden.’ En zo geschiedde.

‘In het begin van de maand maart brak de ziekte uit in de stal van landbouwer 
Hendrik Harmens Bouma te Wyckel. Volgens het rapport van veearts A.F. van 
Gemert te Balk, was er op 14 maart één koe overleden, waren vier koeien aan 
de longziekte lijdende, en 16 runderen schijnbaar gezond. Ingevolge bestaande 
bepalingen, moest er tot afmaking van al het vee vooraf autorisatie gevraagd 
en verleend worden door Z. Ex. De Minister van Binnenlandse Zaken.’
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Diaconie
De diaconie was de aangewezen instantie voor armenzorg. Ook de weduwen die 
 buiten Wyckel woonden, maar wel in Wyckel geboren waren, vielen er onder.  
De 55-jarige Grietje Gerhards Samplonius kreeg in 1861 geen financiële onder-
steuning van Balk, waar zij woonde, maar de diaconie van Wyckel werd daarvoor 
aansprakelijk gesteld. Dat deden de diaconieën van de omliggende dorpen ook.  
Dat ging niet altijd van harte. Er ging veel gebakkelei aan vooraf. 
Al eerder was er een strijd losgebrand tussen de diaconie van Sondel en Wyckel over 
de vraag wie de zorg voor het gezin Pieter Scholtes Luinenburg op zich moest nemen. 
De burgemeester meende Wyckel, omdat hij daar geboren was. De diaconie wilde er 
niet aan, zocht het hoger op en schreef een brief naar de Gedeputeerde Staten ter finale 
decisie (besluit). Het resultaat was dat Wyckel voor de kosten van dit gezin opdraaide, 
aldus de brief van Van Swinderen.
In 1865 kwam Klaas Benjamins Stegenga naar de diaconie en wilde graag dat zij zijn 
huis en erf zou kopen voor ƒ 400 om zo later de begrafenissen van hem en zijn vrouw 
Jantje Tjittes Mulder te kunnen betalen. Zij wilden dan graag tegen een gering bedrag 
huur betalen, zodat zij konden blijven wonen in het huis. Dit was voor hen een goede 
geldbelegging en zo gebeurde het. De diaconie kocht de woning, maar vergat dit aan het 
provinciaal bestuur te melden. Dat kwam hen op een flinke berisping te staan. Hierdoor 
vroeg Van Giffen een schuldbekentenis van ƒ 400 aan en daarmee was de kous af.

Ds. Lambertus David Fluds van Giffen heeft 69 jaar de 
 Nederlandse Hervormde kerk gediend en was daarmee de 
langst dienstdoende predikant. Het woord emeritaat kende 
hij niet. Hij overleed in het harnas. 

 
Yde Jan van de Lageweg

Bronnen:
✒ De krant van toen: De Leeuwarder Courant
✒ Tresoar: Alle Friezen
✒ 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’

Terug naar Gaasterland
 
Romke Bottes Schotanus geboren in 1894, emigreert, zoals zovele boeren uit 
Gaasterland, in 1912 naar Amerika. In 1989, -hij is dan al op hoge leeftijd-, 
schrijft hij brieven aan Richtsje Bakker de Vries, die woonde bij de Wâldsbrege 
in Hemelum. Brieven met herinneringen over zijn jeugd die hij doorbracht 
op Rijs. Hij beschrijft daarin een wandeling vanaf zijn vaders boerderij bij de 
Griene Leane, en vertelt wie er allemaal woonden.

“Terug naar de dikke stenen en aan de weg naar Oudemirdum aan de linker kant 
een stuk weiland dat werd genoemd de “Ezelskamp” dan het huis van de Rijkspolitie 
agent Visser, waar zo nu en dan een huissteen door het venster werd gegooid als 
hij niet thuis was. Daarnaast woonde Van Giffen een Hollander die niet Fries kon 
spreken en een prachtige grote tuin had. Naast van Giffen ging een pad naar het bos 
waar een arme familie leefde.”

Deze ‘Hollanders’ waren Beitj Doedes Breuning met haar zoon Simon Doedes van 
Giffen en hun dienstbode Aaltje Haantjes. 

Na het overlijden van ds. Lambertus van Giffen in 1898, blijft zijn weduwe Beitj 
nog enkele jaren in Feerwerd wonen. Na 15 jaar Feerwerd verlangt zij weer naar 
Gaasterland.

Haar zoon Klaas, apotheker 
in Purmerend, koopt in haar 
opdracht op 12 mei 1902 van de 
Maatschappij Gaasterland een 
huis, met tuin, erf en weiland te 
Rijs onder Mirns en Bakhuizen, 
groot 27 are en 50 ca, voor een 
prijs van f 2500.- Het huis ligt 
aan de grindweg naar Oudemir-
dum en heeft nu het huisnum-
mer Marderleane 8. 

Haar zoon Simon Doedes, die in Feerwerd bij haar was ingeschreven, komt ook 
in Rijs bij haar inwonen. Simon Doedes, die van beroep leraar wiskunde is, komt, 
hoewel hij getrouwd is, regelmatig op het ouderlijk nest terug. Hij trouwt in 1875 
met Janke Romein uit Leeuwarden.  
Het huwelijk wordt 5 jaar later in 1880  
door echtscheiding ontbonden. In 1882 
trouwt hij met de Rotterdamse Anthonia 
Martina Hekkers.  
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Puzzel nummer 9

In de vorige puzzel zochten we het woord “Coronaleed”. Uit de juiste oplossingen werd als 
winnaar Dirk Jan de Kleine uit Nijemirdum geloot. Hij heeft het boek “Adeldom verplicht” 
inmiddels ontvangen.  
De nieuwe puzzel. Zes vragen over niet meer bestaande muziekgroepen en zes vragen over niet 
meer bestaande sportclubs. Als een club twee namen had, dan telt alleen de eerste naam.  
De oplossing bestaat uit twee woorden die voor deze puzzel als één woord geschreven worden.

Leestekens en cijfers 
worden niet gebruikt.  
Bij twee of meer woorden 
is het de beginletter van 
het eerste woord zonder 
voorzetsels. 

1.  Brek-Ut was een 
…….club uit Balk

2.  Dans- en 
stemmingsorkest uit 
Bakhuizen van 1970 tot 
eind jaren 80 van de  
20e eeuw

3.  Biljartvereniging in 
Café De Bargebeck in 
Wijckel

4.  Slapend onderdeel 
muziekvereniging 
Concordia

5. Zanggroep uit Harich
6. Dans- en stemmingsorkest uit Balk/Elahuizen op bruiloften en partijen 1960-1990
7. Zanggroep uit 1951-1953 in Sondel, Nijemirdum en Oudemirdum o.l.v. Jaap Mulder
8. Club van lange afstand fietsers uit Oudega
9. Damclub uit Balk 1967-2017
10. Badmintonclub Balk
11. Cross in Harich
12. Muziekkorps uit Elahuizen opgericht in 1922 en ontbonden in de 70-jaren van de 20e eeuw

De oplossing op de rode lijn van boven naar beneden kunt u tot 1 oktober 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 met u overlegd over een andere prijs. 

Aanvankelijk woont hij samen met haar in Rotterdam, maar als Simon Doedes in 
1902 in Rijs komt wonen, staat hij ingeschreven bij zijn moeder en is niet bekend 
waar zijn echtgenote verblijft. 

Beitj Doedes Breuning overlijdt op 2 juli 1908 in haar woning te Rijs. Zij wordt 
 begraven bij haar man op het kerkhof in Ezinge. 

Na haar overlijden wordt de woning gekocht door H. Hemmes, de echtgenoot van 
Hendrikje van Giffen. Simon Doedes blijft daar wonen tot juni 1911 als hij vertrekt 
naar Heesch, gemeente Nijmegen. Hij woont in 1916 in Egmond aan Zee, waar hij op 
10 februari van dat jaar op 70-jarige leeftijd overlijdt. In de overlijdensakte wordt niet 
gesproken van zijn echtgenote Anthonia Martina. Deze overlijdt in het ziekenhuis aan 
de Bergweg in Rotterdam op 2 juli van dat jaar. 

Henk de Kroon

Tentoonstelling 75 jaar Vrijheid 

Het HWG was heel trots op de tentoonstelling die door de familie Woltjer werd in-
gericht in Mar & Klif over de Tweede Wereldoorlog. Fred Woltjer werkt in normale 
tijden op dinsdagochtend op het kantoor van het HWG en doet met zijn motor uit 
WO II vaak mee aan de activiteiten van Keep them Rolling. Zijn zoon Gerard heeft 
eveneens een speciale belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en verzamelt 
daar van alles over. Zijn verzameling werd, samen met ingebracht materiaal van 
Gaasterlanders, gebruikt om de tentoonstelling in te richten. Te zien was o.a een 
Duitse soldaat in uniform. Daarna twee piloten van de geallieerden en een overall 
van een Amerikaanse vliegenier, die met zijn vliegtuig neerstortte nabij Mirns en dat 
overleefde. Daarna de jas van een overlevende van een concentratiekamp en – heel 
vernuftig - een onderduikhol. Ook een maquette van radarstation kamp Eisbär in 
Sondel was te bezichtigen. Tot slot stond er een lid van de NBS (Ned. Binnenlandse 
Strijdkrachten) in zijn blauwe overall. Omdat de tentoonstelling zo goed bezocht en 
gewaardeerd werd, is die na de herfstvakantie in 2020 geprolongeerd. Maar daarna 
ging alles op slot en ook Mar & Klif. En dat bleef zo tot alles in april weer opgeruimd 
moest worden. Heel jammer. Op www.gaasterlandinwo2.nl/presentaties is nu een 
compilatie te zien van foto’s van de tentoonstelling, zodat u toch nog een indruk 
kunt krijgen.
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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

Spectaculaire vondsten bij de opgraving van de stins van Sytzama

Na jaren van discussie zal de rondweg van Warns er nu toch eindelijk 
 komen! De gemeente is in zo’n geval verplicht archeologisch onderzoek 
te laten uitvoeren. Een eerder verricht vooronderzoek wees al op sporen 
die een uitgebreide (en dure...) opgraving rechtvaardigden: een onderzoek 
op de plek waar de nieuwe weg zal aansluiten op de Himmelumerdyk, 
maar binnen het tracé van de nieuwe weg. Deze opgraving is inmiddels 
 uitgevoerd door het onderzoeksbureau RAAP.

Begin februari was 
het dan zover: net na 
de koudste periode 
in jaren kon van start 
worden gegaan, te 
beginnen met twee 
proefsleuven. En 
meteen was het raak: 
oude kanonskogels en 
musketkogels waren 

de stille getuigen van het legendarische verhaal van de Schieringse Jelmer 
Sytzama en zijn vrouw Ats Bonnema, die hun stins in 1494 belegerd zagen door 
de Vetkoper Douwe Galama en de zijnen. De stins werd na overgave meteen 
verwoest en met de grond gelijk gemaakt. 

Bij de vlakdekkende opgraving die aansluitend door de mensen van RAAP is 
uitgevoerd, zijn ook nog drie heel bijzondere haakbussen gevonden, schiet-
werktuigen die na eventuele restauratie zeker museale waarde hebben.

Hoe de stins zelf eruit heeft gezien moet blijken uit de grondsporen die tijdens 
deze opgraving zijn vastgelegd: restanten van muurwerk, het eilandje waarop 
de stins kan hebben gestaan en de omringende grachten die bij dit verdedigings-
werk hoorden.

Helaas is bij het ter perse gaan van dit nummer van Fan Klif en Gaast het 
RAAP-rapport nog niet klaar. Maar op onze website kunt u nu alvast genieten 
van de smeuïge verhalen die naar aanleiding van deze opgraving in de pers 
verschenen zijn. Ga hiervoor naar www.geschiedenisgaasterland.nl 

In het decembernummer van Fan Klif en Gaast volgt een uitgebreid verhaal.

Joke Venekamp

Op onze site www.geschiedenisgaasterland.nl kunt u de jaarverslagen vanaf 
2013 inzien. Klik op Home/ Wie wij zijn, dan kunt u onderaan de pagina onder 
het hoofdstuk ANBI doorklikken naar de verslagen. Wanneer men doneert aan 

een ANBI, dan zijn die giften aftrekbaar voor de belasting.  
Voordelig voor u en leuk voor ons.
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