Nieuwsbrief nummer 10 - september 2017
Bedankt voor uw stem (financiële steun) voor project Kademonument.
De Rabobank Clubkas Campagne heeft met 124 stemmen
een bedrag van € 620,00 opgebracht voor de Histoaryske
Feriening De Pein voor project Kademonument.
Een bijzonder verrassend resultaat waar de vereniging heel
blij mee is. Hartelijk dank aan de stemmers !!!
Over het kadeproject kunnen we u nog het volgende mededelen:
Omdat het een bouwwerk is, dient hier o.a. ook een z.g. Omgevingsvergunning voor te
worden aangevraagd. Voor een deel van de werkzaamheden hebben zich al leden /
vrijwilligers aangeboden te willen helpen. Zo wil Jentje Steegstra het project op
technisch en administratief vlak ondersteunen en heeft Mink Visser het nodige
tekenwerk op zich genomen en is Max Veenstra straks bij de uitvoering betrokken.
Lezing " skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil " maandag 2 oktober.
Op maandag 2 oktober komt de heer Age Veldboom (Earnewâld) een lezing
verzorgen.
Het onderwerp is: " skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil " .
Ook de vervoerde producten en de logistiek in Friesland in de eerste helft van de
vorige eeuw komt dan aan de orde.
Er zijn dan ook oude materialen uit het skûtsjemuseum te bezichtigen.
Al met al lijkt dit (weer) een boeiende avond te worden.
Aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Wringe.
Toegang: Leden HfdePein gratis, Niet leden €2,50 (incl koffie/thee)
Landbouwmuseum
Via voorzitter Geke is HFdePein benaderd voor het willen meedenken / meewerken
aan een deel-expositie die een plek zal moeten krijgen in het nieuwe te bouwen
Landbouwmuseum te Leeuwarden. Het onderwerp betreft het boerenbedrijf in de
vroeger jaren in de (ruime) omgeving van Opeinde. Op moment van schrijven kunnen
we echte nog geen nadere nieuwsfeiten met u delen.
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DE GASTHUIS-PLAATS, OPEINDE = UIT DE VERGETELHEID
Je hebt speurders en je hebt SPEURDERS.
Van ons ZEER gewaarderde lid JELLE REITSMA ontvingen we al enige tijd geleden
een artikel over de voormalige GASTHUISPLAATS. Een aantal hierin opgetekende
zaken bleken echter niet 100% overtuigend te zijn. Dit triggerde JELLE om nog dieper
“te graven”. En het resultaat mag er zijn: Een uitgebreid verslag met nieuwe
onderbouwde feiten. Het hele artikel in deze nieuwsbrief op te nemen is niet mogelijk;
bovendien is het (nog) opgesteld in de rapporterende stijl.
Het is de bedoeling, om er (ook) een vertellende stijl -versie van te maken, zodat het
voor de geïnteresseerden wat gemakkelijker te lezen en te begrijpen is.
Een fragment willen we u niet onthouden met de bedoeling uw belangstelling alvast te
wekken.
De volgende aankondiging in de Leeuwarder Courant van 22 januari 1839 riep bij mij
de vraag op: welke boerderij is dit:

De “Gasthuis Plaats” (stem 10) is in 1640 in bezit van Juffr. Ida van Lezaen (1595 –
voor 1648), vrouw van Jonkheer Jan/Johan van Roorda (1605 – 1657). Ook stem 9 en
12 zijn in haar bezit. Ida is een dochter van Jonkheer Wolphaert van Lezaen
(Grietman van Tietjerksteradeel) & Jonkvrouw Genoveva van Rattaller en
kleindochter van Johan Rattaller (Grietman van Tietjerksteradeel) & Ida van Loo.
Voor haar huwelijk met Jan/Johan van Roorda was zij getrouwd met Sabe van
Wissema ( - 1623). De grafsteen van Jonkheer Jan/Johan van Roorda bevindt zich in
de Hofkerk van Hurdegaryp evenals de familiebank met daar bovenop het prachtige
familiewapen met de eenhoorns. Ida is begraven in de Galileeerkerk in Leeuwarden
naast haar 1e man, terwijl de ouders van Ida weer in Hurdegaryp zijn begraven.
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De contouren van de “Gasthuisplaats” wijken nogal af van de ander boerderijen op de
kaart en als we dan op pag. 50 van het boekje “De Rottefalle ect.” geschreven door Jan
Post lezen: Tichter by De Pein lei It Kloasterhiem, in namme , dy’t ek oer de grins by
de Smellingerlânske Leijen bekend is en dat net sa fier fan it Peinder Kanaal ôf lei.
Onwillekeurig ga je dan denken: Het zal toch niet ? Het zal toch niet?
Eindconclusie: Huis Iendrachtsingel 3 is de “vervanger” van de Gasthuisplaats.
Archeologisch Steunpunt
Een onderdeel van onze activiteitenkalender is ook het leggen en onderhouden van
kontacten met andere (historische) organisaties. Zo is het bestuur al enige tijd op zoek
naar informatie en mogelijkheid voor het realiseren van een (permanente) uitstalling
van de archeologie-vondsten van dokter Siebinga. Naast de nodige deskundigheid
speelt ook de vraag waar dit (in Opeinde) gerealiseerd zou kunnen worden. Hierover is
onlangs gesproken met Provincie Frysân via Stichting Erfgoed & Publiek. Van de kant
van de Stichting is ons alle medewerking toegezegd om “iets te doen” met het etaleren
van de collectie van dokter Siebinga. Het is nog te vroeg om hier verder op in te gaan,
behalve, dat we met Dorpsbelang en Stichting Dorpshuis De Wringe in kontakt zijn
over eventuele mogelijkheden.
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Werkgroep begraafplaats.
Van Smelne’s Erfskip heeft het bestuur het verzoek gekregen voor medewerking
m.b.t. Project “Inventarisatie grafzerken op begraafplaatsen in Smallingerland”.
Voor de werkgroep Opeinde hebben we de volgende vrijwilligers bereid gevonden:
Jan Bijlsma, Klaas Kingma (De Tike) en bestuurslid Peter Terpstra.
De planning is om het veldwerk in de maanden september-oktober en november uit te
voeren. Wellicht worden daarna werkgroepen geformeerd, die verder werkt met de uit
dit onderzoek naar voren gekomen gegevens. Betrekken van leden met kennis van
genealogie ligt daarbij voor de hand.
Open Monumentendag (OMD) 9 september 2017
Omdat dit jaar de OMD samen viel met het
dorpsfeest in Opeinde, werd gekozen voor
een eigen onderwerp: “Opeinde,
hoofdplaats van Smallingerland (1816 –
1823)”. Oplettenden hebben tijdens het
‘stratenfestival en prijsuitreiking in de
feesttent het hiernaast afgebeelde tafereel
kunnen spotten.
Website
Onze medeoprichter en webmaster Wessel is
na zijn studie verhuisd naar Den Haag.
Hierdoor heeft hij zijn aandachtsgebied moeten ‘verleggen’ en heeft daardoor minder
tijd om zijn hobby ‘HFDePein’ uit te oefenen.
Op afstand volgt hij het wel en wee van onze vereniging en hij is ook de bouwer en
kennisdrager van onze website. Het is de bedoeling, om binnen (en of nabij) het
bestuur iemand te vinden, die de actuele werkzaamheden van Wessel kan overnemen.
We hopen dat we hier spoedig in zullen slagen om zo onze website aantrekkelijk te
houden. Mooi, gevarieerd en interessant;kijk daarom geregeld rond op
ww.hfdepein.nl
Heel handig is de mogelijkheid om automatisch een seintje te ontvangen zodra nieuws
op de site is gezet. Vul op de site onder kopje 'Nieuws per e-mail' het e-mail adres in
en het komt “in de bus”.
Ledenvergadering HFDP.
Om alvast te noteren: Maandagavond 6 november Ledenvergadering.
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