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Van de voorzitter
Als deze nieuwsbrief u heeft bereikt is het jaar 2016 (bijna) geschiedenis. Een
jaar waar wij als bestuur van de Historische Kring Woudsend tevreden op terug
kijken. Hoogtepunt was de druk bezochte donateursavond in november. Uit de
grote opkomst en de vele positieve reacties blijkt dat deze avond bij u in de
smaak valt. Wij zijn al weer met de voorbereiding van de donateursavond in
november 2017 gestart.
We hebben ook in 2016 weer een paar succesvolle producties in eigen beheer
opgeleverd. De verkoop van de DVD met filmbeelden uit de jaren 70 loopt
goed. Maar het historisch kwartetspel is een echte topper. Tijdens de Winterfair zijn er al rond de 100 spellen verkocht. Voor volgend jaar staat de DVD
over de jaren 80 en 90 op de planning. Naar deze filmbeelden, getoond op de
laatste donateursavond, is al veel vraag.
Wij krijgen steeds meer historisch materiaal aangeleverd en daar zijn we erg
blij mee. Voor het toegankelijk maken is het is van belang om de aanwinsten
goed te archiveren. Dit is een bewerkelijk proces, waarvoor we wel extra hulp
kunnen gebruiken. Wij zoeken vooral iemand voor de digitale archivering. Lijkt
het u wat, neem dan graag contact met ons op.
Tot slot wens ik u namens de HKW een voorspoedig nieuw jaar toe.
Douwe Zondervan.

Bankrekeningnummer:
NL50 RABO 0132 0365 25 t.n.v.
Stichting Historische Kring Woudsend

Piebe de Boer schrijft Nautaboek
Piebe de Boer uit Aerdenhout is bezig een boek te
schrijven over de Nauta’s van Woudsend in de 18e
eeuw. Het wordt een compilatie van de website
over dit onderwerp (www.nautawoudsend.nl).
Het boek gaat over de opkomst, bloei en neergang
van de scheepvaart in Woudsend, de rol van de
Nauta’s daarin en een achtergrond van dorpse,
sociale en juridische gebeurtenissen.

Website:
www.historiewoudsend.nl

Ons werk wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van

Voorlopige omslag boek

De hoofdfiguren zijn Jurjen Reiners, Jelle, Gosse
en Oebele Jurjens. Ook de schippers Piebe Jans
Sipma en Sietse Piebes de Jong worden beschreven. Beiden zullen schoonvader van Lolle Harings
Nauta worden. Dat was de laatste Nauta-zeeman.
Over zijn leven sluit het boek af.

Naar verwachting zal het boek rond 1 februari 2017 uitkomen. De prijs bedraagt € 17,95 (excl. eventuele verzendkosten). Mocht u belangstelling hebben
voor dit boek, dan kunt u zich via de mail aanmelden bij Piebe de Boer
(lpdeboer2@gmail.com). De eerste aanmelding houdt geen verplichting in.

HKW op markt Monumentendag en Winterfair
De Historische Kring Woudsend was weer met
een kraam aanwezig op het jaarlijkse evenement
rond Monumentendag, ‘Monumenten, Muziek,
Markt en Meer’, op 10 September. Tegelijkertijd
was er die dag de reünie van (oud-)Woudsenders, zodat het extra druk was op deze mooie
dag. Favoriet bij de aankopen in onze kraam was
de nieuwe DVD ‘Woudsend in de 70-er jaren’.
Op zondag 27 november stonden we met een
kraam op de Winterfair in mfc De Driuwpôlle.
Daar was voor het eerst het nieuwe kwartetspel
te koop en dat werd een succes. Op verzoek van
de organisatie lieten wij weer filmbeelden zien,
dit keer van onze nieuwe DVD.

Historische Kring nu ook op Facebook
Ja, we gaan mee in de tijd en maken sinds kort gebruik van dit
moderne communicatiemiddel. En dat levert leuke reacties op,
zelfs vanuit het buitenland. Zo zat in een fotocollectie die we
aangeboden kregen deze mooie foto. We weten alleen niet wie
en waar dit is. Hieronder de reacties die we kregen op onze
facebookpagina.

DVD ‘Woudsend in de 70-er jaren
De Historische Kring heeft een nieuwe DVD samengesteld uit 8 mm. filmbeelden van
Woudsender amateursfilmers. De DVD bevat o.a. unieke opnamen uit 1936-1937,
gemaakt door de heer Groot, in die tijd huisarts in Woudsend.
De andere opnamen dateren uit de 70-er jaren en zijn gerangschikt op onderwerpen.
Deze opnamen zijn gemaakt door Wiebe en Gretha de Jong, Meine van der Wal, Reitse Huberts en Jappie Visser. De DVD laat beelden zien van o.a. bejaardenreisjes, de
sloop van diverse panden, Woudsenders op straat, opening Hinnematte, de reünies
van 1973 en 1976, vervanging van draaibrug naar Hellingbrêge, de winter van 1978
en bezoek Koningin Beatrix.
De DVD kost € 10,- en is o.a. verkrijgbaar op het secretariaat A.H. Trompstrjitte 18 en
bij BWONEN, Midstrjitte 34. Bij toezending zijn verzendkosten verschuldigd, verzoeken om toezending s.v.p. per e-mail: hkwoudsend@gmail.com.

Aanwinsten
Op de donateursavonden laat onze voorzitter altijd even
zien waar we mee bezig zijn en welke aanwinsten we hebben gekregen. Zo ook op de druk bezochte donateursavond van 11 november jl. De aanwinsten die deze keer
voorbij kwamen waren o.a. een ‘boster’ van begin twintigste eeuw, gevonden bij graafwerkzaamheden bij een later
gebouwd huis aan Op ‘e Romte, de B.B. helm van Alie van
Jule (Laagland), een koetsstoof, oude brieven van eind 19e
en begin 20e eeuw (gericht aan de heer H.H. de Jong, Mr.
Kleermaker/Barbier te Woudsend en afkomstig van zoon
Hylke, die elders onderwijzer was) en een prachtig tegeltableau van - toen nog - Bondshotel de Watersport. Op dit
tegeltableau is nog een gedeelte te zien van de oude brug.
Hiernaast een foto van deze aanwinst.

Het verhaal bij een schilderij
Na aanleiding van de presentatie over de 2e Wereldoorlog
op de donateursavond van vorig jaar kregen wij van Kees
Okma een foto van een schilderij dat gemaakt is door een
hongerevacué die tijdens de oorlog op de Oranjehoeve, de
boerderij van de familie Okma verbleef. Op het schilderij
de stier van de familie, Boni geheten.
In maart 1945 werd Jan Okma opgepakt door de Duitsers
omdat er in de schuur van de boerderij een auto met
voedsel voor Rotterdam werd geladen. Ook vond men een
onderduiker. Hoogstwaarschijnlijk was men op zoek naar
onderduiker Karl (zie oorlogsboek van Jan J. de Vries),
maar die wist gelukkig op tijd te ontsnappen.
Stier Boni is verkocht om het losgeld bij elkaar te krijgen
om Jan Okma weer vrij te krijgen. Het losgeld bedroeg
7.000 gulden. Na betaling is hij op vrije voeten gesteld en
bleef hij tot na de bevrijding ondergedoken.
Na de oorlog is er een verzoek ingediend bij het Ministerie
van Financiën om het betaalde bedrag als herstelbetaling

terug te ontvangen. Om dit verzoek kracht bij te zetten is
er door de opperwachtmeester der Rijkspolitie uit Woudsend, Meindert Attema,, een begeleidende brief geschreven over het verzetswerk van Jan Okma. In 1951 werd
6900 gulden betaald door het Ministerie. Ook werd een
vergoeding ontvangen voor de schade aan de boerderij
tijdens het gevecht bij de Wellebrêge.

Molestrjitte in de twintiger jaren van de vorige eeuw
Deze ingekleurde afbeelding van de Molestrjitte in de jaren twintig van de
vorige eeuw uit een tijdschrift kregen wij van de Vereniging Historisch
Sneek. Het is vrij zeker een reproductie van een ansichtkaart.

Donateursbijdrage 2017
Mede dankzij de jaarlijkse bijdragen van
u als donateurs heeft onze stichting een
solide financiële positie. De vaste jaarlijkse kosten zijn goed gedekt, er is ruimte
voor nieuwe aanschaffingen en productie
van nieuw materiaal en er is een reserve
die mogelijke tegenvallers kan opvangen.
Het aantal donateurs groeit nog steeds
gestaag: inmiddels staat de stand op 220.
In januari ontvangen alle donateurs weer
een brief met het betalingsverzoek voor
2017. Wij rekenen graag weer op uw
medewerking!
Op onze website vindt u ons financieel
jaaroverzicht (www.historiewoudsend/
over-ons/financieel).

Publicaties in dorpskrant
In de dorpskrant “De Driuwpôlle” werden de volgende
artikelen van ons gepubliceerd:
 November 2015: De rijwielbelasting - Herman Deden.
 December 2015: Boeiende donateursavond over de
oorlogsjaren in Woudsend - Hilly Westerhof
 Januari 2016: Jan Kuiper, onderwijzer te Woudsend Herman Deden/Siemon de Vries
 Februari 2016: IJsclub Woudsend door de jaren heen Hilly Westerhof
 Maart 2016: Jelle van Tjipke en Sietske (1925-2016) Hilly Westerhof
 April 2016: Panden die plaats maakten voor uitbreiding
van Woudsend Verzekeringen - Herman Deden
 Juni 2016: Slotermeer wandeltochten 1950-1958 - Hilly
Westerhof
 September 2016: Een bijzonder boekwerkje - Siemon
de Vries
 Oktober 2016: Reünies door de jaren heen - Hilly Westerhof
 November 2016: Waechswâl en Lynbaen op de schop Douwe Zondervan

Dorpsarchief via website bereikbaar
Ons dorpsarchief is te vinden op dorpsarchieven.nl door
op de getoonde kaart Woudsend aan te klikken. Via onze
eigen website www.historiewoudsend.nl komt u op een
makkelijker manier op ons dorpsarchief. Een rechtstreekse link daar naartoe staat op de startpagina in de rechter
kolom onder prikbord. Klikt u ook eens op de link er onder
naar onze foto-albums.

Geen inloopmiddag tijdens feestdagen

Te zijner tijd zullen deze artikelen ook te lezen zijn op
www.historiewoudsend.nl/publicaties/verhalen.

Op de maandagen 26 december (2e Kerstdag) en 2 januari
zal er geen inloopmiddag zijn van de Historische Kring
Woudsend. Op maandagmiddag 9 januari 2017 zijn we
weer present van 2 tot 4 uur in de Havenzaal van mfc De
Driuwpôlle.

Historisch kwartetspel Woudsend e.o.

Uw stem is 5 euro waard!
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar
weer de actie Rabo Ledensponsoring. Als u lid bent van
deze bank dan kunt u € 5 van het sponsorbudget van de
bank weggeven aan uw favoriete vereniging, stichting of
instelling. Ook de Historische Kring Woudsend heeft zich
aangemeld voor deze actie.
Wij zijn bekend onder nummer RLS102, dit nummer hebt
u nodig bij het invullen van het stembiljet dat vanaf 1 december op de website van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland staat. Stemmen kan de hele maand december
via de website www.rabobank.nl/sneek-zwf. Uw stem
kunnen wij heel goed gebruiken!

Ons uniek historisch kwartetspel van Woudsend e.o. werd
op de druk bezochte donateursavond van 11 november al
aangekondigd en bij de Winterfair volop verkocht. Voor
wie het kwartetspel nog niet in huis heeft is het te koop
bij de Historische Kring Woudsend. Ook bij BWONEN is
het verkrijgbaar.
Het Friestalige kwartetspel bestaat uit 12 kwartetten en
laat in vogelvlucht de rijke geschiedenis van Woudsend en
omstreken zien. De foto’s zijn voorzien van korte verklarende teksten.
Het kwartetspel kost € 6,50.

Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid.
Klanten die wel stemmen, maar geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt. Bent u geen klant van de bank en
stemt u toch? Dan is uw stem niet geldig.

