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                                                   Nieuwsbrief nummer 22 (maart 2021) 

Geacht lid/relatie,   

# Ledenvergadering maandag 22 maart 2021 uitgesteld tot na de zomer. 

Wederom lijkt het ons als bestuur niet verantwoordelijk om deze maand een 

Ledenvergadering te houden op de manier zoals we dat gewend zijn.  

We nemen aan dat U dit met ons eens kunt zijn.  

Op dit moment kondigen we ook nog geen nieuwe datum aan en willen wachten tot 

we meer zekerheid kunnen geven. Als alternatief voor het ontbreken van de 

mogelijkheid om elkaar te kunnen ontmoeten, proberen we u wat vaker middels een 

Nieuwsbrief te informeren wat er ondertussen achter de schermen toch gaande is.  

        

# In Memoriam mede-oprichter Jan Bijlsma  

 

Net berne yn De Pein, maar sûnt syn wurk as boppemasterfan it Maitiidslibben bûn 

oan ús doarp, hold de skiednis fan De Pein him tige yn’e besnijing. 

Oan him tanket De Pein boeken oer û.o. de histoary fan de grifformeade tsjerke, de 

kristlike skoalle, fuotbalklup ONT, dokter Siebinga en doarpshûs De Wringe. En yn 

ferskate edysjes fan It Brechje skreau hy nijsgierrige ferhalen oer Peinders en 

Peinder sitewaasjes.  

Mar syn faaks grutste ynteresse lei by de skiednis om de Twadde Wâldkriich hinne. 

Hy stie oan it stjoer fan de kommisjes dy’t yn 1995 resp. yn 2010 de beide 

monumenten realisearren ta bliuwend oantinken oan slachtoffers fan de oarloch ’40 – 

’45. Boppedat ferskynden út syn pinne twa boeken oer De Pein yn WO II. 

Jan fûn dat der noch folle mear oer de Peinder histoarje útsocht wurde moast. Hy 

sette mei Peter prikken yn it wurk om te kommen ta in histoaryske feriening. En sa 

seach yn 2013 de 

Histoaryske Feriening De 

Pein it ljocht. 

 

Oprjochtingsbestjoer HFDP 

april 2013 – maart 2014 

vrnl achter: Geke van Boekel-

Bergsma, Wessel van Vliet, 

Peter Terpstra 

vrnl voor: Laurens Reitsma, 

Jan Bijlsma 
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Jan hat fan’e miet ôf oan in protte wurk makke fan it winnen fan leden - en dat hat 

fortuten dien: hy helle de Drachtster Krante by gelegenheid fan it 100e  lid. 

Hy hat twa perioaden lid west fan it bestjoer: by de oprjochting en letter spontaan om 

te helpen by it regeljen fan ús earste lustrum.  

HFDP hat hiel wat oan Jan te tankjen.  

Ut de Drachtster Courant fan 27 jannewaris 2021: 

 

Oandien binne wy troch it ferstjerren fan 

Jan Bijlsma 
Hy hat oan ’e widze stien fan en as bestjoerslid 

stal jûn oan ús feriening. 

Wy betinke him mei respekt. 

Us tinzen geane út nei Anneke en de famylje. 

 

           Histoaryske Feriening De Pein 

 

 

# Verder 

De coronamaatregelen spelen iedereen parten. Maar dit belet ons niet, om door te 

gaan de doelstelling van HFDP (lees: het gedachtengoed van Jan Bijlsma), n.l. het 

zoeken naar en het vastleggen van historisch materiaal van De Pein (e.o.). 

Een bijkomstigheid van de “c-“maatregelen is o.a. dat we merken dat  meer mensen 

onze website bezoeken en contact met ons leggen voor informatie dan wel informatie 

aanbieden.  

Dit stemt ons tot tevredenheid, aangezien we hiermee - naast dat diverse actieve 

leden meehelpen met (deel) projecten – weer meer historisch materiaal en gegevens 

kunnen vastleggen.  

De eerder gedane oproep herhalen we daarom graag nogmaals: 

In dit kader doen we hierbij een algehele oproep aan een ieder, die van Opeinde 

(en nabije omgeving) nog documentatie of afbeeldingen heeft, of iemand kent 

die deze zou (kunnen) hebben, die we voor archiefdoeleinden zouden mogen 

hebben (of een kopie mogen maken).  

 

Mochten er lezers zijn, die bijvoorbeeld nog oude telefoongidsen hebben uit de 

periode 1950 - 2010 dan houden wij ons aanbevolen. 

Verder zouden we graag in contact komen met iemand, die nog (oude) jaarverslagen 

heeft van Coöperatieve Zuivelfabriek “De Eendracht”-Opeinde of weet waar deze 

mogelijk zouden kunnen zijn.  

Graag zouden we deze willen raadplegen voor bepaalde informatie.  
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Verder zijn we heel gelukkig met de bijdrage van bestuur Stichting Reindersmafonds 

waarmee we een jaarabonnement op KADASTERVIEWER hebben kunnen nemen. 

Hiermee kan op kadasternummer terug in de tijd worden gezocht naar eventuele 

eerdere bebouwing. We willen proberen om vanuit het heden een verbinding te 

maken met het vele onderzoeksmateriaal (uit de periode 1640-1832) welke ons actief 

lid Sjoerd de Boer inmiddels heeft weten te ontcijferen.  

Het zijn tot op heden nog maar ‘vingeroefeningen’, maar het is inmiddels duidelijk, 

dat er bijzondere informatie is te achterhalen.  

Om u een indruk te geven volgen hierna enkele voorbeelden. 

Hieronder een afbeelding van een z.g. Dienstjaarveldwerk van 1854 van wat nu 

Nijtap onder Drachten is. Uiterst linksboven is de aansluiting zichtbaar met de 

Rydwei naast (v.h. cafe) Nijtap 45.  

Te zien is, dat 

de bochten in 

het vroegere 

‘zandpad’ 

worden 

‘rechtgetrokken’ 

voor de aanleg 

van de Nieuwe 

Grindweg. 

Rechtsonder -

zuidelijk van de 

‘Nieuwe 

Grindweg’- is 

perceel Nijtap 

50 getekend 

met nog in 

streepjeslijn 

zichtbaar het 

eerdere tracee 

van het 

vroegere 

‘zandpad’ die 

toen dus achter 

het huis langs 

liep.  

In het midden 

van de tekening 

staat te lezen: 

“hier wordt een 

boerderij 

gesticht No 638”. Dit betreft het huidige perceel Nijtap 38 de z.g. Reindersmaplaats. 
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Hier ook een kaartfragment dienstjaar (DJ1819) nog ver voordat het Opeinder kanaal 

werd gegraven.  

Het perceel met kadasternummer “1949” is de 

huidige boerderij van Fam Kielstra -Leijensloane  9.  

Het perceel met nr 1945 is de z.g. Gasthuisplaats, 

waarover we in de Nieuwsbrief van december 2020 

een (verkorte) uiteenzetting hebben gegeven. 

De vroegere afwatering was een vaart van 5 el 

breed zoals hier staat te lezen. 

Deze afwatering - van de Leijen via  “Juffersgat” 

naar Smalle Eesterzanding - liep toen dus tussen 

deze twee boerderijen door.  

Geheel onderaan is de toenmalige “Grindweg”(nu  

Commissieweg) weergegeven. 

 

 Ook vinden we op z.g. Dienstjaarveldwerken  

(periode1848-1878) diverse intrigerende 

beschriftingen zoals hieronder weergegeven. 

 

We verwachten dat we in volgende Nieuwsbrieven 

meer informatie over de resultaten - die we met de 

Kadaster Viewer op kunnen halen – met u te kunnen 

delen.  

Uiteindelijk wensen we deze te koppelen aan nog 

meer historische gegevens van De Pein. 

Heeft dit uw interesse gewekt en wilt u misschien 

actief meedoen, dat horen we dat graag. 

# Secretariaat/ledenadministratie:  

Hegedykje 23, 9218 RD ; T.: 0512-371696 ;  

                                                         E.:bestuur@hfdepein.nl ; www.hfdepein.nl 

http://www.hfdepein.nl/

