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In het afgelopen jaar waren er geen belangrijke en tijdvergende activiteiten zodat er 

volstaan kon worden met 4 x bijeen te komen in de volgende ongewijzigde samenstelling: br. 

Jan Broere, voorzitter en waarnemend penningmeester, br. Albert Bolt, secretaris, en de 

leden zr. Maria Keessen-Regier en br.  Arno Thimm.  Zr. Marietje Potjewijd en br. Ayold 

Fanoy woonden  eveneens de vergaderingen bij. 

Er wordt gewerkt aan de website van de stichting en daardoor werd er ook gedacht aan 

Erwin Wieler, mee geweest met de werkgroep in 1999, die in Canada de inventarisatie van 

de gerestaureerde begraafplaatsen in de Weichseldelta in het Engels digitaal toegankelijk 

had gemaakt. Alleen hadden wij hem uit het oog verloren. Na veel speurwerk werd het 

contact hersteld en verwees hij naar de site: www.PrussianMennonite 

GeneologicalResources. In Preservings no. 22  van June 2003, staat het lange verhaal over de 

restauratie. 

Prof. Peter Klassen heeft zijn functie als voorzitter van de Mennonite Polish Friendship 

Association neergelegd. Deze stichting is opgeheven en opgegaan in de Mennonite Polish 

Studies Association. Mark Jantzen, professor in de geschiedenis aan het Bethel College in 

North Newton in Kansas (USA) en John Thiesen, archivaris van de Mennonite Library van dat 

College hebben het van Klassen overgenomen. Zij zijn echter niet van plan reizen te gaan 

organiseren, maar Mark Jantzen heeft reeds veel geschreven over de Mennonieten in de 

Weichseldelta. Alan Peters van de universiteit in Fresno heeft het organiseren van reizen van 

Peter Klassen overgenomen. 

Onze Duitse zusters en broeders hebben de afgelopen zomer een reis gemaakt naar het 

Russische Kaliningrad (Koningsbergen) en even over de grens naar Litauwen. In deze streken 

hebben tot de oorlog ook Mennonieten gewoond. Hun sporen zijn grotendeels uitgewist. 

Na jaren de Mennonitischer Arbeitskreis Polen voorgezeten te hebben, heeft  Frank Wiehler 

de voorzittershamer overgedragen aan  Johann Peter Wiebe. Hij berichtte ons dat zij in 2017 

weer een grotere reis gaan organiseren. Wij hopen dan het zelfde te kunnen 

bewerkstelligen. In 2016 willen we alvast deze reis ter plekke voorbereiden.  

In het najaar zocht Anna Ferens uit Polen, schrijfster en documentaire maakster, contact met 

ons. Zij is geïnteresseerd in de geschiedenis van Mennonieten-families van 300 – 400 jaar 

terug. Prof. Piet Visser heeft haar gewezen op de boeken van Peter Klassen, Mennonites in 

Early Modern Poland and Prussia, en van Arlette Kouwenhoven, The Fehrs en aangeraden 

contact met hen op te nemen en evt. met hem zelf. Anna Ferens heeft beloofd ons op de 

hoogte te houden van haar vorderingen. 

Kazimierz Kempa , een Poolse genealoog, vraagt om informatie over de “Olanders”, die naar 

Polen kwamen en Mennoniet waren. Het is opvallend dat er telkens weer Polen zijn die 

geïnteresseerd zijn in de Mennonieten geschiedenis. Van onze kant willen wij in verbinding 



komen met de Universiteit van Torun, waar al veel speurwerk is verricht. Dit vernamen wij 

van de projectleiding, zr. Antoinette Hazevoet, van Eumen Net. 

Naar de goed verzorgde en tot monument verklaarde  Mennonieten-begraafplaats te 

Heubuden, het huidige Stogi Malborski, zijn drie  nieuwe zerken overgebracht van elders: 

Gerhard Dijck 1783-1868, Abraham Sudermann 1763-1840 en Heinrich Entz 1837-1873. De 

namen Dijck en Entz zijn we op onze tochten veelvuldig tegengekomen. Alle dia’s die br. 

Henk Maarse van de zerken en begraafbakken op de door onze werkgroep gerestaureerde 

begraafplaatsen heeft gemaakt, worden door zr. Marietje Potjewijd gedigitaliseerd. 

Ook in Polen heeft de windenergie al lang zijn intrede gedaan. Zo ook is er het plan om in de 

nabijheid van de begraafplaats te Heubuden vijf windmolens te plaatsen. Dit  Ventus Project 

komt er op ca. één km. afstand ten westen van te liggen  en wel halverwege Simonsdorf (het 

huidige Szymankowo). De stichting ondersteunt dit project van harte. 

Ons bereikte het bericht dat Mevrouw Christine Weilandt-Wiehler uit Elblag in 2014 is 

overleden. In de jaren negentig kwam zij ons altijd opzoeken als we op de begraafplaatsen 

aan het werk waren. Later ontmoetten wij haar op onze reizen naar Polen. Zij was van 

origine  Doopsgezind. Eén van de zeer weinigen die na de Tweede Wereldoorlog achter bleef 

in Polen. Zij is 90 jaar geworden. 

In het najaar mochten wij onze opwachting maken in de Doopsgezinde gemeente te Zwolle. 

Een klein gezelschap heeft vol belangstelling gekeken en geluisterd naar wat wij te bieden 

hadden aan verhalen en restauratiebeelden. 

                                                                                                                                         Albert Bolt, secr. 


