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Van de voorzitter
De zomer ligt weer ver achter ons, het is ’s avonds al vroeg donker en de
regen kle ert tegen de ramen. Kortom, het is weer jd voor hobby’s binnen‐
huis. En, zo hebben wij ondervonden, is het uitzoeken van de familiegeschie‐
denis momenteel een populaire hobby. Wij worden steeds vaker benaderd
om informa e over personen die vroeger in Woudsend hebben gewoond. Dit
levert soms voor ons ook weer interessant materiaal op, zoals een mooie
oude foto. De archie asten vullen zich dan ook al aardig en we zijn druk bezig
om het materiaal te rubriceren.
Onze doelstelling is niet alleen het verzamelen van historisch materiaal maar
vooral ook het uitdragen ervan. Dit doen we onder andere door publica es in
de dorpskrant en via onze website. Ook willen we de boeiende geschiedenis
van ons dorp in beeld brengen. Er is al een begin gemaakt met de kerken als
basis. Het molenproject voor de kinderen van de basisschool draagt hier ook
aan bij. En met de presenta e over het vervoer en verkeer op onze dona‐
teursavond wordt een nieuw stukje geschiedenis verteld. Graag hoop ik u
dan te begroeten.
Douwe Zondervan, voorzi er.

Oud-Woudsendse schrijft boek over haar vader
Bankrekeningnummer:
NL50 RABO 0132 0365 25 t.n.v.
Stichting Historische Kring Woudsend

Op de laatste inloopmiddag voor de zomer kregen
we bezoek van oud‐Woudsendse Hanneke Woud‐
stra‐Huitema en haar broer Henk Huitema met
hun echtgenoten. Dit naar aanleiding van het
boek “De Brommer van Woudsend” dat Hanneke
schreef over haar vader Johannes. In de en
weken dat hij naar school is geweest, bleek dat hij
absoluut geen zangstem had. Dat bezorgde hem
zijn leven lang de bijnaam ‘de Brommer’. Dan
wordt dit schipperskind, als enjarige, aan een
beurtschipper meegegeven om als dekknecht bij
hem te werken. Zo begint het echte leven van
Johannes Huitema. Het boek is bij de boekhandel
te koop voor 21 euro.

Donateurs

Ons werk wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van

 Het aantal donateurs groeit nog steeds: De stand op 1 oktober 2014 was
198. Op naar de 200! De 200e donateur wordt in het zonnetje gezet en
ontvangt een welkomstpakket met historisch materiaal over Woudsend.
 In december ontvangen de donateurs weer een brief met de betalings‐
gegevens voor 2015.
 We hebben het al eens vaker gevraagd, maar hier nog eens de oproep:
Om zo mogelijk direct van informa e te kunnen voorzien, willen we graag
uw e‐mailadres hebben. Mail ons het door als u dat nog niet gedaan hebt.

HKW op markt Monumentendag
De start van het nieuwe winterseizoen begon voor
de Historische Kring Woudsend op zaterdag 13
september met het aanwezig zijn met een kraam
jdens ‘Monumenten, Muziek, Markt & Meer’,
een evenement dat dit jaar voor de tweede keer
werd gehouden op Monumentendag. Dankzij het
fraaie nazomerweer en ondanks de vele evene‐
menten op diverse plaatsen in de buurt kwamen
veel bezoekers op dit evenement af. Ook de kraam
van de Historische Kring Woudsend werd regel‐
ma g bezocht, wat leuke gesprekken en een rede‐
lijke verkoop van materiaal opleverde. We zijn dan
ook heel tevreden over deze dag.
Foto: Siemon de Vries.

Tentoonstelling Interneringsdepot Gaasterlân
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er in de
zuidwesthoek van Friesland circa 3.000 gevluchte
Belgische soldaten, vrouwen en kinderen onder‐
gebracht in kampen, bij particulieren en bij boe‐
ren. Dit heeft destijds een groot stempel gedrukt
op deze regio.
Tot eind maart 2015 is in het bezoekerscentrum in
Oudemirdum de eerste van vier exposities over de
Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereld‐
oorlog te bezichtigen. De tentoonstelling geeft
met behulp van foto's, documenten, voorwerpen
en krantenknipsels een beeld van het dagelijks
leven in het interingsdepot Gaasterlân.
Ook het door de Historische Kring Woudsend ge‐
leverde materiaal uit de verhalen die Jan J. de Vries
schreef over de Belgische vluchtelingen is opgeno‐
men in de tentoonstelling.

Locatie: Bezoekerscentrum Mar & Klif
Adres: De Brink 4, Oudemirdum
Openingstijden: di t/m za 10‐17 uur, zo 13‐17
Info: www.interneringsdepotgaasterland.nl

Namenboekje bij de films

www.historiewoudsend.nl
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de
lancering van onze eigen website, waarop onze
gegevens zijn te vinden, maar ook de verkorte
geschiedenis van ons dorp en de buitengebieden.
De link naar ons archief is nu gemakkelijk te vinden
op de startpagina. Nieuw is dat onder het menu
‘publica es’ alle nieuwsbrieven in pdf zijn te vin‐
den. Verder is een begin gemaakt met het publi‐
ceren in pdf van verhalen die in de dorpskrant zijn
verschenen. Handig voor donateurs die de dorps‐
krant niet krijgen. De volgende stap is het maken
van een ‘kiosk’, waar publica es die via ons te
koop zijn, kunnen worden besteld.

Toen de films van Historisch Woudsend in zwart‐wit ver‐
toond werden voor een overvolle zaal in het dorpshuis,
kwam al gauw de gedachte op dat het mooi zou zijn dat
de namen van mensen die voorbij komen vastgelegd wor‐
den. Binnen de Historische Kring is dit opgepakt en er is
menig uur aan besteed om zoveel mogelijk namen te ach‐
terhalen.
Het resultaat is dat er nu een namen‐
boekje verschenen is waarin aan de
hand van een jdschema de namen
worden genoemd van de personen
die in de film voorbij komen.
Dit namenboekje is verkrijgbaar op
het secretariaat van de Historische
Kring Woudsend: A.H. Trompstrji e
18. De prijs van het boekje is 2 euro.

Open donateursavond Historische Kring Woudsend
Vrijdagavond 14 november 2014 in het MFC, aanvang 20.00 uur
Entree € 2,50; donateurs gra s toegang

Woudsender vervoer en verkeer door de jaren heen
Tot halverwege de 19e eeuw ging het vervoer van goederen en mensen grotendeels over water.
Wegen waren er nauwelijks en ze waren bovendien onverhard. Een groot deel van het jaar
waren ze dan ook slecht te berijden. De aanleg van de verharde straatwegen was al een
behoorlijke verbetering. Maar het vervoer kreeg vooral een opwaardering door de uitvinding
van de motor. Met de komst van het stoomschip, de trein, de tram en later de auto(bus) en niet
te vergeten de fiets, ging de wereld open.
Wat deze ontwikkelingen betekenden voor ons dorp en omgeving, zal in de presenta e aan de
orde komen. Zoals het vervoer over water, de ontslui ng via de weg door het dorp, de
verplaatsing van de Wegsloot, de komst van de stoomboot en natuurlijk de automobiel. Ook
worden een paar verrassende ontdekkingen getoond. De presenta e zal met veel beeld‐
materiaal worden ondersteund.
Wij nodigen u van harte uit voor deze avond en hopen weer op een grote opkomst.

Publicaties dorpskrant
In de dorpskrant “De Driuwpôlle” werden dit jaar de volgende ar kelen gepubliceerd:
 Januari 2014: Een ansichtkaart uit Ypecolsga.
 Februari 2014: Jeugdsociëte t “De Hinnema e”.
 Maart 2014: Ik wie soldaat yn Indië – herinneringen van Fimme Nagelhout (deel 1).
 April 2014: Ik wie soldaat yn Indië – herinneringen van Fimme Nagelhout (deel 2).
 Mei 2014: Oorlogsherinneringen van Bertus Martens.
 Juni 2014: Is het toch Wâldsein in de ware betekenis van het woord?
 September 2014: Een tekening uit de Eerste Wereldoorlog.
 Oktober 2014: Toen en nu: De Kamp.

Aanwinsten
Vrijwel elke maand krijgen wij nieuw historisch mate‐
riaal aangereikt. Vaak foto’s, krantenknipsels of andere
documenten, maar ook wel andere zaken. Zo ontvingen
wij in april een ‘Register van Overledenen’, een boek
waarin nauwkeurig werd bijgehouden welke Woudsen‐
ders kwamen te overlijden gedurende de jaren 1902‐
1986. Ook wekt een gekregen reproduc e van een
tekening van de Ee met de houtzaagmolen en daar‐
achter een poldermolen onze nieuwsgierigheid. Wie is
de tekenaar die zich ‘Zwerver’ noemt? We zijn er nog
niet achter. Wel, onze voorzi er zal jdens de dona‐
teursavond op 14 november a.s. vast wel een aantal
aanwinsten laten zien.
Maar hier willen we u graag een bijzondere aanwinst
laten zien die we kregen van Peter Kranendonk uit de
nalatenschap van z’n vader. Het zijn vier ingekleurde
tekeningen van Woudsend op een glasplaatje en be‐
schermd door een papiertje en een ander glasplaatje.
We zijn ervan uit gegaan dat het om glasdia’s ging die
je met een toverlantaarn kunt bekijken. Toch twijfelen
sommigen daaraan gezien de afme ngen van 6x7.5 cm.
Maar welke func e hebben deze glasplaatjes dan ge‐
had? Wellicht dat één van onze lezers het weet?

Actie Rabo Ledensponsoring

Inloopmiddagen

De Rabobank Sneek‐Zuidwest‐Friesland houdt weer
een ac e Rabo Ledensponsoring. Leden van deze
bank kunnen in december 2014 hun stem uitbrengen
en vijf euro van het sponsorbudget weggeven aan
een vereniging, s ch ng of instelling die zich hee
opgegeven voor deze ac e. De Historische Kring
Woudsend doet er ook aan mee.

Vanaf oktober tot en met maart zijn we weer elke
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de haven‐
zaal van het MFC De Driuwpôlle aanwezig. U bent van
harte welkom op de inloopmiddagen om te sneupen in
onze collec es of om materiaal voor ons archief te
brengen of te laten kopiëren of scannen.

Als klant ben je niet automa sch lid, je moet je via de
website van de Rabobank Sneek‐Zuidwest Friesland
(www.rabobank.nl/par culieren/lokalebanken/sneek
‐zwf/lidmaatschap/) aanmelden als lid. Het lidmaat‐
schap is gra s. U krijgt dan o.a. vier keer per jaar het
Rabo‐ledenmagazine Dichterbij toegestuurd.
In de Dichterbij van november leest u hoe u kunt
stemmen. Geef u op en stem op ons! We kunnen de
bijdrage heel goed gebruiken.

