
 

   
 

Jaaroverzicht 2017 HWG 

 

1 Het bestuur heeft driemaal vergaderd en tweemaal een bijeenkomst 
gehouden met de trekkers van de werkgroepen. De voorzitter en 
secretaresse bespreken wekelijks op dinsdagmorgen de 

bestuurszaken. 
 

2 Het financiële resultaat over 2017 gaf een positief saldo aan.  

 
3 Verhuizing van Museum Sloten naar Langs de Luts, Raadhuisstraat 

29 in Balk. Financiële bijdragen kwamen daarvoor van het Bas 
Backerfonds uit Harich en Stichting Maatschappelijk Welzijn uit 
Koudum. Hierdoor konden 4 laptops worden aangeschaft en het 

kantoor worden ingericht. Direct werd begonnen met een nieuwe 
website: www.geschiedenisgaasterland.nl. Er kwamen enkele 
nieuwe vrijwilligers. Fred Woltjer, Harry Tollenaar en Henk de 

Kroon zijn op dinsdagochtend nu ook aanwezig.  
 

4 De films over Sloten van Hendrik Spoelstra zijn door het Fries 
Filmcircuit gekopieerd en digitaal opgeslagen. Hiervan hebben wij 
een kopie gekregen. Wij bekijken op welke wijze we deze kunnen 

vertonen.  
 

5 De voorjaarslezing werd verzorgd door Jelte Eppinga uit Sondel over 
de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband Nijemirdum 1926 – 
1946 en Sytse Bouwhuis over Huize Meerzicht in Wijckel. Voor de 

najaarslezing hield Peter Karstkarel een lezing over grafcultuur in 
Fryslân. 

 

6 Voor een deputatie van het Centraal Bureau voor Genealogie uit 
Den Haag werd een middag georganiseerd over het verblijf van de 

Hugenoten in Sondel en de resterende grafstenen daarover bij de 
PKN Kerk in Sondel. De afsluiting was in het museum van Willem 
Eppinga. 

 
7 De bezichtiging van kloosterrestanten bij Hemelum werd 

bijgewoond evenals de lezing daarover van Auke Bult in Hemelum. 
 

8 Sietske Dijkstra woonde de boekpresentatie bij van “Geen Honinck 

Soet Zonder Bitter Gal” door Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma. 
Het boek behandelt de briefwisseling tussen Agatha thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg (1620-1670) met haar 

zaakwaarnemer Buschius. 



   

 

   
 

 
9 In Wijckel werd de lezing bijgewoond van Historisch Werkverband 

Wijckel over de Gaasterlandse bossen en de bewoners van 

Meerenstein. 
 

10 Ons tijdschrift Fan Klif en Gaast is tweemaal verschenen met mooie 

artikelen, een nieuwe fotopagina en een nieuwe puzzelrubriek. 
 

11 Alle subsidies zijn toegekend voor het realiseren van de audiotour: 
“Balk Boterdorp”. De presentatie is tijdens de Monumentendag in 
september 2018. 

 
12 De Kliffenkust van de Zuidwesthoek is op de 7e plaats geëindigd in 

het Omrop Fryslân tv-programma “It moaiste fan Fryslân”. Albert 
Draaijer was daarvan namens het HWG de promotor. 

 

13 Met het bestuur van Bakhuizen, Mirns en Rijs is samenspraak over 
samenwerking nu de werkzaamheden mbt het mooie boek “Om It 
Heech Hinne” zijn afgerond. 

 
14 Bij de gemeente De Fryske Marren is schriftelijk onze bezorgdheid     

neergelegd over het mogelijk verdwijnen van cultuurhistorische 
belangrijke     grafstenen. Deze brief was opgesteld in samenspraak 
met leden uit Bakhuizen. 

 
15 Van meerdere families zijn documentatiegiften binnengekomen. 

Nazaten van de heer Piet de Jong, destijds uit Oudemirdum en 
werkend bij de distributiedienst in Balk, hebben oude 
prentbriefkaarten, foto’s – o.a. van Belgische militairen – 

aangeboden. De familie van oud-herbergier Tjalling Dölle uit 
Bakhuizen heeft handgeschreven documenten aangeleverd, waarin 
hij de plaatselijke belevenissen van Bakhuizen beschrijft. Uit de 

nalatenschap van mevr. Wagenaar-Mulder hebben wij 3 fotoalbums 
gekregen waarin de gehele geschiedenis – met kleurenfoto’s – van 

dag tot dag wordt beschreven over de poging om een aardgasveld in 
Wijckel in productie te brengen.  

 

16 Medewerking werd verleend aan de presentatie van het boek 
“Looking for my uncle Joop” op 4 mei. Boekschrijfster – en 
oomzegster - Aletta Stevens kwam daarvoor uit Engeland naar het 

raadhuis in Balk. Het boek beschrijft het leven van de op 4 
augustus 1944 neergeschoten Joop Schweitzer uit Balk. 

 
17 Medewerking werd verleend na de berging van het Vickers 

Wellingtonvliegtuig met 6 Poolse bemanningsleden. Dit is het 

vliegtuig dat een paar kilometer uit de kust bij De Hege Gerzen in 
de nacht van 8 op 9 mei 1941 in het IJsselmeer is gestort.  

 



   

 

   
 

18 Door Fries Historisch en Letterkundig Museum Tresoar uit 
Leeuwarden werd in de bibliotheek van Balk een avond belegd om 
voorlichting te geven over hun al hun aanwezige 

bibliotheekschatten zodat bezoekers van LF2018 goed geïnformeerd 
konden worden. Een bestuurslid was hierbij aanwezig. 

 

19 Een door de gemeente De Fryske Marren belegde 
informatiebijeenkomst voor alle musea en historische verenigingen 

in de gemeente in Lemmer werd bijgewoond door 2 bestuursleden. 
 

20 Bij Tresoar hebben wij de wens neergelegd om alle Balkster 

Couranten op te nemen in hun digitaliseringsprogramma. Ons is 
toegezegd dat in 2018 of 2019 met ons daarover contact zal worden 

opgenomen. 
 

21 De gemeente De Fryske Marren heeft een collectieve 

aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor 
vrijwilligers. Al onze vrijwilligers zijn op de hoogte gebracht. 

 

22 Wij hebben weer de tentoonstellingen verzorgd over de Belgische 
Militairen in Gaasterland 1914 – 1918. In de bibliotheek van Balk 

werd een tentoonstelling in het HIP (Historisch Informatiepunt) 
ingericht. Hier kon u een huiskamer zien zoals die er uitzag voordat 
de televisie zijn intrede deed. 

 
23 Begin december zijn wij succesvol begonnen met een 

facebookprogramma. Eind december zijn er reeds 250 
Facebookvrienden. 

 

24 Wij hebben een poging tot oplichting vroegtijdig kunnen ontdekken. 
Geraffineerd werd met de volledige naam van de voorzitter (met een 
bijna echt lijkend e-mailadres) aan de penningmeester een e-mail 

gestuurd waarin werd opgedragen om een bedrag over te maken 
voor assistentie bij het opzetten van een nieuwe website. Alles leek 

echt zoals de naam van de voorzitter, naam van de penningmeester 
en dat wij bezig zijn met een website.  Maar ons wantrouwen werd 
gewekt doordat een aanzienlijk groot bedrag binnen 24 uur naar 

een Italiaanse bank moest worden overgemaakt. Een dag later werd 
weer gemaild dat met de helft van het bedrag kon worden volstaan. 
Wij hebben aangifte gedaan. 

 
 

 


