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JAAROVERZICHT 2018 
 

1.  Het bestuur van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân bestond dit jaar uit 

voorzitter Jan Geert Vogelzang, secretaresse Sietske Dijkstra en Yde Jan van de 

Lageweg penningmeester. Voor de werkgroepenbijeenkomst werden de 

coördinatoren van de werkgroepen uitgenodigd. 

 

2.  Het bestuur heeft viermaal vergaderd en tweemaal een bijeenkomst gehouden met de 

coördinatoren van de werkgroepen. Ook de groep Sondel heeft deze 

werkgroepenbijeenkomsten bijgewoond. 

 

3.  Het financiële resultaat over 2017 gaf een positief saldo aan. De penningmeester is 

décharge verleend. Penningmeester Yde Jan van de Lageweg heeft aangegeven per 1 

januari 2020 – na 10 jaar – het penningmeesterschap te willen beëindigen. Een 

opvolger is in 2018 niet gevonden. 

 

4.  De tijdschriftnummers 24 en 25 zijn weer tijdig halfjaarlijks verschenen en voorzien 

van mooie foto’s en onderwerpen zoals o.a. de Olympische schermer Jetze Doorman, 

Van der Walstichting en Van der Walstudiefonds; Eekhoff wandelt door Gaasterland 

rond 1840; doodssymboliek toegangshek kerkhof Harich; twee puzzelrubrieken. 

Tijdschriftopmaakster Sylvia Bergsma droeg het stokje tijdelijk over aan Ankemarije 

Dam vanwege drukke werkzaamheden; in 2019 doet Sylvia de opmaak weer.  

 

5.  In 2018 heeft de werkgroep Documentatie en Inventarisatie een prachtige 

“werk”plek bij Johan Groenewoud in Balk zich eigen kunnen maken. De gewenste 

apparatuur om de geschiedenis van Gaasterland in beeld en op papier te brengen is 

nu volop aanwezig. Iedere dinsdagmorgen zijn er gemiddeld vijf personen aanwezig. 

 

6.  Albert Draaijer is vanaf de oprichting de bureauallrounder en stimulator. Hij beheert 

het Facebookprogramma dat op 1 januari 2019 872 vrienden telde. Henk de Kroon is 

de maker van de nieuwe website, adviseur in alle computervraagstukken, 

privacybewaker en coördinator Werkgroep dorpen en gehuchten. Harry Tollenaar 

heeft de complete boekenvoorraad en tijdschriften volledig op titel en onderwerp 

vindbaar gemaakt. Fred Woltjer is de V2-specialist en maakt een nieuw allround 

woningregister met Oudemirdum als eerste project. Sietske Dijkstra verzorgt het 

secretariaat en is de redactrice van ons Klif en Gaast tijdschrift. Jan Geert Vogelzang 

schrijft onderzoeksverhalen en behandelt de voorzitterszaken. 

 

7.  Henk de Kroon heeft de startbijeenkomst bijgewoond in Irnsum voor het 

samenstellen en samenbrengen van de canons van alle Friese steden en dorpen. Wij 

als HWG zullen daarin niet verder anticiperen. 

 

8.  De voorjaarslezing werd in Museum Sloten gehouden waar Paul Borghaerts een 

interessante lezing heeft gegeven over Boerderijenonderzoek waarbij de leeftijd van 

het gebruikte hout als maatstaf wordt gehanteerd. De najaarslezing werd in de 
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Doopsgezinde Kerk van Balk gehouden met als onderwerp “Molukkers in Nederland 

en Gaasterland in het bijzonder”. Sprekers waren Ghani van den Berg en een 

vervanger voor de wegens ziekte afgemelde Rocky Tuhuteru. Bij beide lezingen was 

het maximale aantal bezoekers aanwezig.  

 

9.  Het project “Balk Boterdorp” is een doorslaand succes geworden. Alle verzoeken om 

subsidie waren gehonoreerd. Henk de Kroon heeft zich ook hiervoor ingespannen 

namens onze werkgroep Dorpen en Gehuchten. Het bestuur was aanwezig bij de 

officiële presentatie van de audiotour. In december werd bekendgemaakt dat het 

project genomineerd was voor een prestigieuze prijs van de KNHM getiteld: “Kern 

Met Pit 2018 In Fryslân”.  

 

10.  Vanwege de reconstructie van het Haskeplein in Balk werd een archeologisch 

onderzoek uitgevoerd naar de onderliggende begraafplaats die rond 1825 was 

afgesloten. Joke Venekamp en Johan Groenewoud hebben hieraan meegewerkt. 

 

11.  In Mar en Klif Aldemardum werd de laatste tentoonstelling gehouden over het 

verblijf van Belgische militairen in Gaasterland gedurende 1914-1918. In het 

Historisch Informatie Punt (HIP) van de Bibliotheek in Balk waren twee 

tentoonstellingen. De eerste was een huiskamer uit de beginjaren na de Tweede 

Wereldoorlog. De andere ging over Marijke Meu. 

 

12.  In het Museum Joure is de oudjaarsbijeenkomst gehouden voor iedereen die aan het 

H.W.G. dit jaar zijn of haar medewerking heeft verleend. Er was eerst een 

uitwisseling met Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân. Na afloop van de rondleiding 

was er nog een gezellig samenzijn.  

 

13.  Op verzoek van het gemeentelijk Cultuurplein De Fryske Marren heeft onze 

voorzitter in een bijeenkomst een impressie gegeven over de inhoud van ons H.W.G. 

In een volgende Cultuurpleinbijeenkomst werd vergaderd over hun wens om tot 

zoveel mogelijk onderlinge samenwerking in de gemeente te komen op allerlei 

cultureel gebied en het leggen van zogenaamde dwarsverbanden. Ons bestuur wil 

zich eerst richten op ons werkgebied om tot samenwerking te komen met andere 

historische werkgroepen en personen. 

 

14.  Het Histoarysk Wurkferbân uit Koudum heeft al wel een bezoek aan ons kantoor 

gebracht. Wij hebben wederzijds in een prettige sfeer onze werkzaamheden en 

ervaringen uitgewisseld. 

 

15.  Op de dinsdagmorgen zijn in het kantoor weer meerdere mensen geholpen met 

individuele vragen omtrent voorgeslacht, vroegere woningbouw, spookverhalen, 

Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook werden er voorwerpen gebracht. 

 

16.  In het vierde kwartaal van 1918 brak de epidemie uit van de Spaanse Griep. Omdat 

dat feit honderd jaar geleden is, is nu gestart met een artikel  over de gevolgen 

daarvan in Gaasterland.  
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17.  Door Maikel Galama uit Workum zijn al zijn grafsteenfoto’s van alle begraafplaatsen 

in Gaasterlân-Sleat rechtenvrij digitaal aan ons H.W.G. geschonken. De foto’s zijn 

met een tussenpoos van plm. vijf jaar vanaf 1985 gemaakt. De foto’s zullen intern 

worden gebruikt als informatiebron en als aanvulling op de website 

www.allefriezen.nl. 

 

18.  Zonder extra acties is het aantal donateurs stabiel gebleven met ongeveer 225 

personen. Er zijn vier afmeldingen geweest en vijf nieuwe leden zijn toegevoegd. 

 

19.  Johan Groenewoud uit Balk heeft zijn eerste plannen ontvouwd met betrekking tot 

een grote te houden tentoonstelling over de Industrie in de Zuidwesthoek met daarbij 

het eerste stoomgemaal in Ymedam. 

 

20. De gemeente De Fryske Marren heeft meegedeeld dat ons Histoarysk Wurkferbân 

voortaan betrokken zal worden bij de naamsadvisering van nieuwe straatnamen in de 

voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat. 
 

21. Sietske Dijkstra heeft ons Wurkferbân vertegenwoordigd bij een bijeenkomst over 

een nieuwe officiële naam voor het verbouwde gemeentehuis in Balk tot 20 

appartementen dat als voorlopige naam Haskerhuijs had aangenomen.  
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