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Van de voorzitter,
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is 2018 ook geschiedenis. Weer een jaar dat
aan ons historisch bestand kan worden toegevoegd. Dat betekent echter niet
dat we ons archief hiervoor fysiek moeten gaan uitbreiden. De huidige infor‐
ma e is meestal digitaal beschikbaar en er wordt al heel veel automa sch
gearchiveerd. Maar onze kasten worden wel steeds voller met documenten,
foto’s en a ributen uit het verre verleden, toen het digitale jdperk nog niet
was aangebroken. En daar zijn we heel blij mee, want dit zijn vaak de enige
tastbare herinneringen uit de zo boeiende geschiedenis van ons dorp en
omstreken.
Jammer genoeg kunnen we niet meer al onze foto’s en ansichtkaarten e.d. via
onze website laten zien. Door het zogenaamde auteursrecht dat hier op van
toepassing is, kunnen we niet zonder toestemming van de fotograaf de foto’s
tonen. Doen we dit wel, dan is de kans aanwezig op een forse schadeclaim. We
gaan uitzoeken hoe we dit het beste kunnen gaan aanpakken, zodat we toch
zoveel mogelijk beelden kunnen laten zien.
Nu het Elfstegenplan eindelijk gerealiseerd is blijkt dat onze banners uit de toon
vallen bij de geplaatste borden van het stegenplan. Omdat de banners door de
toerist zeer worden gewaardeerd, gaan we kijken of we ze kunnen vervangen
door borden die qua afme ng en plaats beter passen bij de borden van het
stegenplan.
Volgend jaar bestaat de Historische Kring Woudsend 10 jaar en dat laten we
niet zomaar voorbij gaan. Samen met het Fries Scheepvaart Museum organi‐
seren we een tentoonstelling in het voorjaar, over (markante) dorpsbewoners
en hun beroep. Er worden dan ook schilderijen van Woudsend tentoongesteld.
De voorbereiding is in volle gang.
Tot slot nog even een terugblik op onze donateursavond. Het was weer een zeer
geslaagde avond, onder andere door de inbreng van Meindert Seﬃnga en
Herman Deden. Door de grote opkomst en de gezellige sfeer is het voor ons als
bestuur en leden van de HKW een grote s mulans om in het nieuwe jaar op
dezelfde weg door te gaan.
Ik wens u namens de HKW een voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar toe.
Douwe Zondervan

ANBI-erkenning
De Historische Kring Woudsend is door
de belastingdienst erkend als een ANBI
(algemeen nut beogende instelling).
Donaties gedaan aan ons zijn als gift
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Terugblik donateursavond
Zoals in het voorwoord reeds werd gememoreerd, was er op vrijdag 2 november 2018 weer een druk bezochte
donateursavond. Thema was dit keer: "Zeekapiteins en berenburg uit Woudsend". Na een kort overzicht van de
ac viteiten van de Historische Kring door Douwe Zondervan werd over het thema een presenta e verzorgd door
Meindert Seﬃnga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum.
Centraal hierin stond het verhaal stond het verhaal achter de schilderijen van een Woudsender kofschip en smakschip
die het museum inder jd verwierf via de dames Westra. Daarbij haakte Herman Deden van de Historische Kring aan met
het verhaal en markante anekdotes over de dames Westra en hun beroemde berenburg.
Na de pauze gaf Douwe Zondervan nog een geanimeerde presenta e over de nieuwe aanwinsten van 2018. En na aﬂoop
was de nazit weer zeer geanimeerd met de aanwezige Woudsenders en oud‐Woudsenders.
In het jaarboek 2017 van het Fries Scheepvaartmuseum Sneek is het door
Herman Deden geschreven verhaal van Woudsender zeekapiteins en
berenburg gepubliceerd. Het jaarboek is in de museumwinkel verkrijgbaar
voor een bedrag van € 17,50. Voor datzelfde bedrag kunt u ook lid worden
van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. U ontvangt dan niet alleen elk
jaar het jaarboek maar proﬁteert dan van meer voordelen, zoals een jaar
gra s toegang voor twee personen en toegang tot lezingen en exposi es.
Meer informa e vindt u op friesscheepvaartmuseum.nl/steun‐het‐museum.

Publicaties in dorpskrant
In de dorpskrant “De Driuwpôlle” werden vorig jaar de volgende ar kelen van ons gepubliceerd:











Januari 2018:
Februari 2018:
Maart 2018:
April 2018:
mei 2018:
juni 2018:
september 2018:
Oktober 2018:
November 2018:
December 2018:

Bezoek aan Jille Binne Westerhof, deel 1 ‐ Jouke Hoekstra
Bezoek aan Jille Binne Westerhof, deel 2 ‐ Jouke Hoekstra
Woudsender bemanningsleden op VOC‐schepen ‐ Herman Deden
Een wapen als historische verrassing ‐ Jouke Hoekstra
Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, deel 1 ‐ Kees Kannegieter, Raalte
Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, deel 2 ‐ Kees Kannegieter, Raalte
Drukkerij Van Dijk Woudsend ‐ Hilly Westerhof
V.V. Woudsend bestaat 85 jaar ‐ Douwe Zondervan
De dames Westra, Hitje en Aukje, een fenomeen, deel 1 ‐ Hilly Westerhof
De dames Westra, Hitje en Aukje, een fenomeen, deel 2 ‐ Hilly Westerhof

Donateurs kunnen ar kelen ook opvragen via de mail bij ons secretariaat hkwoudsend@gmail.com.
De ar kelen worden digitaal geleverd in pdf‐formaat.

Nieuw op DVD: Woudsend in kleur
De ﬁlmbeelden die op de donateursavond van 2016 zijn vertoond zijn nu ook op DVD
vastgelegd. Het zijn ﬁlmbeelden uit de periode 1980‐1997, samengesteld uit
amateurﬁlms van diverse Woudsenders. Er zijn beelden te zien van de elfstedentocht,
de opening van het MFC, het kampioenschap skûtsjesilen, reünies, het eerste shanty‐
fes val, dorpsomroepers en natuurlijk weer veel Woudsenders van vroeger! Deze
nieuwe DVD sluit aan op de eerder verschenen DVD 'Woudsend in de 70‐er jaren'.
De DVD kost € 8,00 en is verkrijgbaar bij het secretariaat A.H. Trompstrji e 18 en
BWONEN, Midstrji e 34. Voor toezending per post graag een verzoek per e‐mail aan
hkwoudsend@gmail.com. Hierbij zijn verzendkosten verschuldigd.
Tevens nog verkrijgbaar onze Dvd's:
 Woudsend in de 70‐er jaren ‐ € 8,00
 Kruispunt van waterwegen (geschiedenis en ontwikkeling van Woudsend) ‐ € 5,00
 Historisch Woudsend in zwart‐wit ‐ € 8,00

Uit ons archief:
Retribu e vervoer faecale stoﬀen
We vinden tegenwoordig een
WC heel normaal. Maar tot in
de jaren zes g werd de “grote
boodschap” niet zo mooi weg‐
gespoeld als nu gebeurt. De
ontlas ng werd opgevangen in
een houten ton, die wekelijks
werd opgehaald door de
“tontsjerinners”. Soms was de
ton binnen een week al vol en
moest de heer des huizes de
ton “afromen”, om overstro‐
ming te voorkomen.
De “tontsjerinners” kwamen
langs met een vrachtwagen,
waarin twee lagen tonnetjes
geplaatst konden worden, ach‐
ter glimmend houten deuren.
De mannen plaatsen de ton op
de schouder, op een speciale
leren lap, en brachten zo de
volle ton naar de auto. Het was
niet het meest aangename
werk; er liep wel eens wat over
de rand van de ton… Het was
dan ook een ondergewaardeerd
beroep.
Deze mannen waren in dienst bij de gemeente. Er moest
dan ook “retribu e” voor worden betaald. Rechtsboven is
een dergelijke aanslag weergegeven uit 1906, gericht aan
Hoite Westra. Voor een bedrag van ﬂ. 1,‐ per jaar, werden
de faecale stoﬀen des jds opgehaald.
In een enkele steeg in ons dorp zie je in de zijgevel nog een
deurtje zi en dat van buiten geopend kan worden (zie fo‐
to). Achter dat deurtje zat het “tontsje” dat de “tontsje‐
rinner” van buitenaf kon omwisselen voor een leeg exem‐
plaar.

Het deksel van het húske
Ons huidige toilet bevindt zich binnen de muren van onze
woning. Maar dat was vroeger ook anders. Het “húske” was
een houten hokje, dat meestal buiten de woning was ge‐
bouwd. En sommige gezinnen moesten zelfs een “húske”
delen. In de winter was het dan ook geen aangename be‐
zigheid. Ook de luxe van het zachte toiletpapier was niet
aan de orde. Het vegen ging met repen papier van oude
kranten of de (te gladde) radiogids. Het zitvlak van het
“húske” was een gladde plank, met een gat, waaronder de
ton zich bevond. Het gat werd na aﬂoop afgesloten met
een rond deksel (ook wel “húskelid” genoemd). Dit waren
gedraaide kunstwerken op zich.

Hiernaast een voor‐
beeld van zo’n dek‐
sel, a oms g uit
een woning in ons
dorp.

Donateursbijdrage 2019
Mede dankzij de jaarlijkse bijdragen van u als donateurs
hee onze s ch ng een solide ﬁnanciële posi e. De vaste
jaarlijkse kosten zijn goed gedekt, er is ruimte voor
nieuwe aanschaﬃngen en produc e van nieuw materiaal
en er is een reserve die mogelijke tegenvallers kan op‐
vangen. Het aantal donateurs is nu 221. Bij deze nieuws‐
brief ontvangen alle donateurs een brief met het be‐
talingsverzoek om de donateursbijdrage over 2019 aan
ons over te maken. Wij rekenen graag weer op uw
medewerking!

Inloopmiddagen
Graag wijzen wij u op onze wekelijkse inloopmiddagen op
de maandag van 2 tot 4 uur in de Havenzaal van MFC De
Driuwpôlle. U bent van harte welkom om een kijkje te
nemen in onze archieven of om historisch materiaal in te
leveren. Tot en met 25 maart kunt u er elke maandag‐
middag terecht.

Elfstegentocht Woudsend,
een belangrijke aanwinst voor het dorp.
Op 9 september 2018 is de Elfstegentocht Woudsend
oﬃcieel door de burgemeester van Súdwest‐Fryslan ge‐
opend. De Elfstegentocht Woudsend is een ini a ef van
Dorpsbelangen Woudsend. Daarbij is samengewerkt met
de bewoners van de oude kern, de Historische Kring en de
gemeente Súdwest‐Fryslân. In totaal 23 informa eborden
vormen de basis voor een dorpswandeling door de oude
kern. Daarbij wordt men geïnformeerd over de ge‐
schiedenis van Woudsend met feiten en anekdotes,
waarbij de unieke stegenstructuur als een rode draad
door alle verhalen loopt.
Aanvullende informa e is te vinden in een Elfstegentocht
brochure, op de website www.elfstegentochtwoudsend.nl
en door gebruik te maken van de QR‐code die op elk
informa ebord te vinden is. De Elfstegentocht is een
belangrijke toevoeging aan de historische informa e voor
alle bezoekers van Woudsend.

Historische Kring op Facebook
Volgt u de Historische Kring Woudsend al op Facebook?
Dat is best de moeite waard want op geze e jden laten
we, soms passend bij de jd van het jaar, een oude af‐
beelding zien. Zoals dit bericht:
Historische Kring Woudsend
27 februari 2018 om 20:31
Winter 1929
Woudsend kreeg pas in 1932 een ijsbaan. Daarvoor
schaatste men op ondergelopen land of als de winter
iets strenger was, op de Ee. Deze foto is genomen op
de Noorder Ee, waar een schaatswedstrijd werd ge‐
houden. Het muziekkorps “De Stânfries” verhoogde de
sfeer met vrolijke muziekklanken. De muzikanten
staan hier op Friese doorlopers. Een mooi plaatje
waarbij de laaghangende winterzon net een donkere
schaduwplek gee in het midden van de foto.
We zien van links naar rechts: Wigle Hyltsje Visser,
Theunis Wispelwey, Sibbele Visser, Minze Visser,
Gerardus Cornelis Ypenga, Jan Joukes de Jong, Cor
Abraham Visser, Pieter van der Werf, Wybren
Coehoorn, Albert Visser, Wouter Glashouwer, Folkert
Rijnja, Folkert Wispelwey, Abraham Cornelis Visser
(dirigent), Cornelis Visser.

A eelding op het informa ebord in de Blokmakkersteech.
De Blokmakkersteech herinnert aan een mast‐ en blok‐
makerij die aan de Eewal geves gd was.

Friese dorpscanons
In de loop van 2018 is de opbouw gestart met een
website van de Friese Dorpscanon. Op deze website
kunnen alle Friese dorpen en steden hun eigen lokale
historische canon beschrijven en bijhouden.
Historische canons zijn inmiddels een bekend fenomeen.
Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun
historische canons opgetekend. Daarmee laten ze op
hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen
ontstaansgeschiedenis. Dichter bij huis gee de Canon
van Fryslân in ruim veer g vensters op het verleden een
bloemlezing van personen, gebeurtenissen en omstandig‐
heden die de provincie Fryslân hebben gevormd tot wat
het nu is. In 2018 is met de Friese Dorpscanon ingezoomd
op de dorpen en steden in Friesland en is met regio‐
bijeenkomsten een start gemaakt met de invulling van
lokale canons.
De eerste resultaten en alle verdere gegevens zijn te zien
op de website www.dorpscanon.nl. Ook voor Woudsend
zullen wij in de loop van 2019 gegevens aanleveren voor
de dorpscanon.

