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IT GIET OAN! 

Een heuglijke mededeling: sinds 19 april 2013 

om 1600 uur is Opeinde is een telg rijker. Op 

dit historisch tijdstip passeerde voor notaris 

mr N.T. Bron in Drachten de oprichtingsakte 

van de Histoaryske Feriening De Pein. De 

vereniging is intussen ingeschreven in het 

Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 

De HFDP is nu helemaal echt! 

Terugblikkend is het best snel en soepel 

verlopen. Natuurlijk, het vage idee van ‘het 

zou mooi zijn wanneer er in De Pein iets van 

een groep zou komen die zich bekommert om 

de dorpshistorie’ sudderde al een poos. Dat 

sudderen werd koken toen afgelopen najaar, 

eerst onder de vlag van Doarpsbelang, het 

voorbereidingsgroepje aan de slag ging. En vijf 

maanden later is de vereniging daar en op 

eigen benen! Dat zou niet gelukt zijn zonder 

de medewerking en financiële steun van 

Doarpsbelang en van de Reindersmastichting 

en de stimulans van een paar handenvol 

(toekomstige) leden. Dank aan iedereen die 

zijn of haar beste beentje voor zette bij deze 

grote eerste stap. En nu is het de kunst om de 

loop erin te houden. 

 

EERSTE BESTUUR 

De voorbereidingsgroep heeft duidelijk 

gekozen voor een (open) vereniging en niet 

voor een (gesloten) stichting. Geschiedenis is 

van en voor iedereen en dus moet iedereen 

kunnen meepraten en –beslissen over hun 

eigen verenigingszaken. In de oprichtingsakte 

worden de leden van de voorbereidingsgroep 

aangewezen als het eerste bestuur. Dat is niet 

echt het toppunt van democratie.  

 

 

Daarom zal op de eerste ledenvergadering (in 

de loop van de herfst) het onderwerp 

bestuursverkiezing en belangrijke plaats op de 

agenda innemen. Dat eerste bestuur zit zo:  

- Geke van Boekel-Bergsma,  

Hegewei  20,  T  371793   

- Laurens Reitsma,  

Kommisjewei  141,  T  371207 E  

o Geke en Laurens hebben een 

duobaan als voorzitter. Zij zijn 

ook eerste aanspreekpunt. 

- Jan Bijlsma, penningmeester 

- Peter Terpstra, secretaris  

- Wessel van Vliet.  

  

 

OP’T EINENÊST 

Heel belangrijk is ons ‘eigen’ onderkomen, in 

het pand van Jentje Steegstra aan de 

Kommisjewei 161. Een mooie, geschikte plek 

voor werkgroepen of bestuur en als 

archiefruimte. Ons eigen thuis heeft natuurlijk 

een eigen naam nodig. Wat te denken van: 

”Op ’t Einenêst”. Opeinde is daar uit te vissen 

en het nest is dé broedplaats van aktiviteiten.  

Het Open Huis op 13 april jl. was zo’n een 

topper dat er in allerijl extra stoelen moesten 

worden aangesleept. Niet alleen waren er 

belangstellenden van het eerste uur, maar 

konden we ook nieuwe geïnteresseerden 

verwelkomen. Blij zijn we ook met de 

belangstelling van historische werkgroep ‘de 

Rûnte’ uit De Tike en de Histoaryske Kommisje 

Drachtster Kompenije. Geschiedenis stopt niet 

bij een dorpsgrens. 
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VISITEKAARTJE  

We tellen op dit moment van schrijven zestien 

geregistreerde leden. Maar zestien? Welnee, 

wél zestien leden. Dit is nog maar de eerste 

oogst van onze jonge vereniging. 

Historie is van en voor het dorp. Daarom is 

onze volgende stap om alle dorpsbewoners 

kennis te laten maken met de historisch 

vereniging. Het eerste visitekaartje is 

afgegeven in de ledenvergadering van 

Dorpsbelang;  Jan Bijlsma verhaalde namens 

de HFDP indringend van de noodlottige 

gebeurtenissen rond de verzetsboerderij de 

Overwinning in de Legauke. We leerden uit de 

erg informatieve lezing dat er, ondanks veel 

onderzoek, toch nog vraagtekens staan. 

Die eerste presentatie heeft een vervolg 

nodig. Een vervolg waarbij alle dorpsgenoten 

in de gelegenheid worden gesteld kennis te 

maken met de HFDP. Dat is één. Twee is dat 

de vereniging de kans krijgt om de eigen basis 

te verbreden door het werven van nieuwe 

leden en donateurs. 

 

DENKTANK 

Welk vervolg moet er komen? Tentoonstelling 

is al geopperd, maar hoe. Of misschien toch 

wat anders? Het bestuur heeft niet de 

wijsheid in pacht en de vereniging is van ons 

allemaal. Daarom willen wij graag met alle 

leden en andere belangstellenden van 

gedachten wisselen over waarmee en hoe de 

HFDP zich nu en in de komende tijd aan het 

dorp kan laten zien.  

Wij nodigen jullie daarom van harte uit voor 
een meedenk en –praatbijeenkomst op 
maandag 13 mei 2013, om 19.30 uur in De 
Wringe. Dat het belangrijk om toch vooral te 
komen, zal iedereen duidelijk zijn!  
  

 

 

ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK 

Verder prijzen we ons gelukkig met de 
vriendelijke en uitgebreide medewerking van 
mw Rika de Jong en dochter Anne, die de 
prachtige foto/dia collectie van dhr. Sint de 
Jong aan ons hebben overgedragen. Onze 
hartelijke dank voor deze waardevolle 
verzameling. We zijn ook blij met de 
mededeling van onze huidige dorpsfotograaf 
Jaap de Vries, dat wij op losse basis zijn hulp 
mogen inroepen. De belangrijke taak van een 
van de nieuwe werkgroepen zal zeker zijn: 
beheer van archief, documentatie, bibliotheek 
en fotocollectie. 
 

PEINDER PROTEST YN DE TURFRACE 

Op ôfrûne saterdei 27 april farden santjin 
skûtsjes troch it Peinder kanaal nei de 
Rottefalle ta en wer werom. Omdat dêr nea 
earder safolle skûtsjes meiinoar farden, 
kamen der kloften nijsgjirrigen op ta. 
 
No hat de Gemeente in plan om de mear dan 
hûndert jier âlde Peinder kade ôf te brekken 
ynstee dy wer yn âlde gloarje werom te 
bringen.  
 
De “histoaryske feriening De Pein” pakte dit 
skûtsjebarren oan om troch in spandoek te 
besykjen om de bestjoerders fan de 
Gemeente Smellingerlân fan miening feroarje 
te litten en tagelyk by it publyk oandacht te 
freegjen foar it ûnsillige kadeplan fan de 
Gemeente.  

Earste aksje fan Histoaryske feriening De Pein 
(Foto: Jaap de Vries) 

  


