
1 
 

 

Van het bestuur 

 
Evenals in het jaar 2020, was Corona ook in 2021 nogal bepalend wat 

betreft de planning van onze activiteiten, met name de rondleidingen 

en lezingen.  

Toch kunnen wij melden dat 2021 in verschillende opzichten een 

vruchtbaar jaar was. Per 1 februari ging de Stichting Werkgroep Oud-

Heerenveen verder als Stichting Historie Heerenveen. Dit leverde 

onder meer een makkelijker te vinden website en kortere 

mailadressen op.  

Werken doen we echter nog steeds. Op zaterdag 23 oktober konden 

we de VEENkamer openen, een eigen werk- en ontmoetingsruimte in 

de Heerenveense School. Dankzij de steun van de Gemeente 

Heerenveen en een aantal fondsen konden we deze ruimte 

realiseren. 

Het mag wel worden gezegd dat de ruimte zonder de noeste arbeid 

van enkele handige vrijwilligers en bestuursleden niet was geworden 

zoals die nu is. Wij zijn er heel trots op! 

 

De VEENkamer biedt ons van dinsdag tot en met zaterdag de ruimte 

om vergaderingen, kleine bijeenkomsten en cursussen te organiseren 

en dat is een enorm voordeel voor Historie Heerenveen. 

 

 



2 
 

 

Medewerkers in 2021 
 

Bestuur 

De Stichting heeft een bestuur van 5 leden: 

Hans Schouten                             voorzitter 

Ity Hoekstra                             secretaris 

Guus van der Zalm                             penningmeester 

Hans Edens   lid 

Klaas Peereboom   lid 

 

Het bestuur heeft tevens zitting in de Adviesraad. Daarnaast maakten 

onderstaande personen, actieve leden van de werkgroep, in 2021 deel uit 

van deze raad: 

 

Alie van Dijk, Popke Gaaikema, Piet Offringa, Els Siebers, Itty Schouten, 

Simone van Velze, Rijk Vriesinga en Piet Wilschut. 

 

In de loop van het jaar hebben Simone van Velze en Els Siebers als 

vrijwilliger afscheid genomen van onze organisatie en dus ook van de 

Adviesraad, maar Dirk Jan Muntendam heeft hierin zitting genomen, 

waarmee de gemiddelde leeftijd van de leden is gedaald. 
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De vrijwilligers    
 

Onze organisatie heeft bijna veertig vrijwilligers die zich inzetten voor diverse 

werkzaamheden. Daartoe hebben we de volgende taakgroepen ingesteld: 

Veenbrief, Gidsenteam en Open Monumentendag (OMD), Historie (de 

Spitters), Publiciteit, Historisch informatiepunt (HIP), Lezingen, Archiveren en 

Digitaliseren 

                                                                                  

                 

  

Vergaderingen en bijeenkomsten 
 

Het bestuur vergaderde maandelijks en indien nodig vaker, 

al naar gelang de Corona-situatie live of via Skype. 

Het bestuur stelde, naast de lopende zaken die het behandelt, tot de 

Coronaperiode, ook de agenda op voor de maandelijkse 

vrijwilligersbijeenkomst. Deze werd gehouden op de laatste dinsdag van de 

maand, uitgezonderd in de maanden juni, juli en december. 

Elke taakgroep werd op deze maandelijkse vrijwilligersvergadering 

vertegenwoordigd door ten minste één persoon.  

Het doel van deze bijeenkomsten is voornamelijk het uitwisselen van 

informatie en elkaar inspireren met nieuwe ideeën. 

 

Evenals in 2020, hebben wij in 2021 geen maandelijkse vrijwilligers-

vergaderingen gehouden. 

Het bestuur heeft er nu voor gekozen om periodiek met elke taakgroep 

afzonderlijk overleg te plegen. Om het onderlinge contact van de voltallige 

vrijwilligersgroep te versterken zijn voor 2022 een vrijwilligersuitje gepland 

en twee centrale bijeenkomsten. 
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Historisch Informatiepunt (HIP)  
 

Ook In het Historisch Informatiepunt in de bibliotheek in Heerenveen waren 

er wegens de pandemie weinig mogelijkheden om activiteiten en exposities 

te organiseren 

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen 

zijn van mening dat, nu het HIP 10 jaar bestaat, dit een goed moment is om 

het functioneren van het HIP tegen het licht te houden. In de afgelopen 10 

jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest, vooral ook op het gebied van de 

digitale media. Veel documenten en archieven zijn in de loop van de tijd 

digitaal ontsloten. In het najaar van 2020 zijn er enkele gesprekken geweest 

tussen vertegenwoordigers van de in het HIP samenwerkende organisaties 

om nieuwe plannen te maken voor de HIP-activiteiten in de komende jaren. 

Deze gesprekken zijn in 2021 voortgezet en zullen wellicht leiden tot een 

gemoderniseerd HIP. 
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Samenwerking en Contacten 
 

Onze stichting onderhoudt een goed contact met Museum Heerenveen. Het 

maandelijks overleg met directeur Linda Palil-Trip vond in 2021 weer 

maandelijks plaats. Ook is er in augustus overleg geweest over de 

organisatie van de OMD en het Cultuurplein. 

 

De samenwerking met de gemeente Heerenveen is goed. Ten minste 

eenmaal per jaar heeft de sWOH bestuurlijk overleg met de wethouder van 

cultuur Hedwich Rinkes en enkele ambtenaren.  

De gemeentelijk “regisseur Cultuur”, Anita van Os heeft ons met raad en 

daad bijgestaan bij het realiseren van de VEENkamer. 

 

De stichting Tijd, die de Le Roy tuinen in Heerenveen en Mildam beheert, 

heeft in 2021 deelgenomen aan de OMD. Doordat deze participatie voor 

herhaling vatbaar is, hebben we er een samenwerkingspartner bijgekregen. 
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Media 
 

De stichting Historie Heerenveen heeft een eigen website en is actief op 

Facebook en op Twitter. 

Het technisch beheer van de website is in handen van Peter Wouda en het 

bedrijf Noordoost.nl. De Facebook-activiteiten hebben zich o.l.v. Frouk van 

der Zalm uitgebreid.  

Regelmatig publiceren medewerkers van de stichting artikelen in de 

Heerenveense Courant en in Groot Heerenveen. Henk Kok leverde 

regelmatig artikelen over de Heerenveense historie aan de redactie van de 

Heerenveense Courant. Alie Rusch, die op persoonlijke titel al schreef voor 

deze krant, heeft zich aangesloten bij de publicisten van Historie 

Heerenveen. Zij is een welkome versterking van ons team! 

 

 

Gidsenteam 

 
In het jaar 2021 hebben we door corona helaas geen rondleidingen kunnen 

doen. Wel zijn we actief geweest op de Open Monumentendag op de 2e 

zaterdag van september. 

Hoewel het organiseren van rondleidingen niet in de eerste plaats is 

bedoeld om inkomsten te genereren, is het toch wel jammer dat we dit 

moeilijke jaar afsluiten met een sober financieel resultaat.  

Een positieve ontwikkeling is dat we een aantal aspirant-gidsen in ons team 

kregen. Zij zullen in 2022 meelopen met de huidige gidsen, om zo kennis en 

ervaring op te doen. Voor het nieuwe jaar is al wel een aantal rondleidingen 

gepland en vastgelegd in een brochure die we ook voor de corona-periode 

gewend waren uit te geven. 
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Open Monumentendag 
 

12 september Cultuurpleinmarkt/Open Monumentendag 

 

Tussen de corona-golven door hebben we toch een OMD kunnen 

organiseren. Op enkele, normaliter populaire locaties konden we, vanwege 

de kleine ruimtes waar we moeilijk afstand konden houden, niet terecht. 

Bijzonder was de grote belangstelling voor het carillon in Crackstate. Jong en 

oud klauterde de trap op naar het torentje, waar uitleg werd gegeven over de 

werking van het carillon.  

De stichting Historie Heerenveen was minder gelukkig met het samenvallen 

van de OMD en de Cultuurpleinactiviteiten. Beide evenementen verdienen 

o.i. een onverdeelde aandacht! 
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Lezingen 
Door de bekende oorzaak zijn er geen lezingen georganiseerd. Wel heeft 

Bert Looper, voormalig directeur van Tresoar, ter gelegenheid van de 

opening van de VEENkamer een interessante lezing gehouden, waarvan bij 

de aanwezigen zijn uitvoerige verhandeling over het middel van vervoer van 

de jaren zestig, de brommer, is bijgebleven. 

 

Spitters 
 

De spittergroep is, vooral weer wegens coronabeperkingen, in 2021 niet bij 

elkaar geweest. Om dezelfde reden hielden allerlei archiefinstellingen, zoals 

het museumarchief, het gemeentearchief en rijksarchief Tresoar, gedurende 

lange tijd de deuren dicht. Het feit dat heel veel archieven in deze tijd online 

beschikbaar zijn maakte het voor de spitters toch mogelijk om met 

binnenkomende vragen aan de slag te gaan. Een vraag van Peter Bak naar 

aanleiding van zijn te verschijnen boek over 100 jaar NCRV Reizen leidde tot 

een verhaal in de Veenbrief over een van de oprichters van deze organisatie, 

de in Heerenveen geboren en getogen Harmen Anskes Dijkstra. 

Rein de Goeje stelde een vraag over zijn voorvader, de hervormde predikant 

Pieter de Goeje, die rond 1840 Heerenveen als standplaats had. Vervolgens 

werden wij verrast met een transcriptie van een door Pieter de Goeje 

geschreven journaal met voorvallen uit het leven van zijn zoen Michael Jan 

de Goeje. 

Dit zijn twee voorbeelden van de tientallen vragen die de spitters in 2021 

hebben binnengekregen. 

Zo worden de spitters regelmatig verrast door eigen vondsten of door 

vondsten van andere onderzoekers die bijdragen aan de kennis van de 

geschiedenis van Heerenveen.  
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Veenbrief 
 

In 2021 is er, net als in voorgaande jaren weer vier maal een Veenbrief 

verschenen van 32 pagina’s dik met bijzondere verhalen en interviews 

alsmede enkele vaste rubrieken. Een deel van de bijdragen wordt 

aangeleverd door een vast team van medewerkers, maar regelmatig krijgt 

de redactie ook spontaan kopij aangeleverd.  

De Veenbrief verscheen steeds in een oplage van ca. 400 exemplaren. Ruim 

300 exemplaren worden bezorgd bij of via de post verzonden naar onze 

donateurs. Daarnaast is een aantal exemplaren beschikbaar voor de losse 

verkoop. Deze gaan naar onze vaste verkooppunten, t.w. Museum 

Heerenveen, Boekhandel Binnert Overdiep, Boekhandel Primera Lucienne 

en Hotel Tjaarda. 

Novak Wijn stopte in de loop van 2021 met de eindredactie. Zijn rol werd 

overgenomen door Klaas Peereboom. Dit betekent dat vanaf april 2021 de 

eindredactie wordt gevormd door Marita de Jong en Klaas Peereboom. De 

redactie bestond verder uit Henk Kok en Hans Schouten. 

. 
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Donateurs en sponsoren 
Het aantal donateurs is in 2021 weer toegenomen. Zoals zowel in de 

Veenbrief als op onze website is te zien, hebben wij een mooi aantal trouwe 

adverteerders. Dankzij deze bedrijven kan de prijs van de Veenbrief relatief 

laag blijven. Wij zijn onze adverteerders dan ook zeer erkentelijk voor hun 

sponsoring! 

 

De Toekomst 

 

“Wurkje oan ‘e Histoarje” is het motto dat staat geschreven in ons logo. 

In 2021 heeft het bestuur zich echter ook bezonnen op de toekomst. Dat is 

niet nieuw, want in voorgaande jaren heeft het bestuur van de sWOH,  in 

wisselende samenstelling, zich ook beziggehouden met visie-ontwikkeling. 

Nadenken over de toekomst is onze organisatie dus niet vreemd! 

Wij hebben als bestuur, via Skype, een aantal brainstormsessies gehouden 

over “de sWOH in 2025”. Dat heeft een aantal doelen opgeleverd die we 

willen verwezenlijken in een tijdpad van 2020-2025. Daarvan zijn de 

naamsverandering en een eigen werk- en ontmoetingsruimte inmiddels 

gerealiseerd en een groepje vrijwilligers is ondertussen begonnen met het 

opzetten van een Canon van Heerenveen. 

In de 2022 publiceren we de overige doelstellingen met de acties die 

daarmee annex zijn. 

 

 


