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1) Inleiding:
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw was er een werkgroep in Sonnega
en Oldetrijne actief onder de naam: Werkgroep “ Historische Club”
Sonnega/Oldetrijne. De leden van de werkgroep waren geinteresseerden in
de historie van de beide dorpen en hielden zich bezig met het verzamelen van
historisch materiaal en foto,s en tevens werden publicaties verricht voor de
(oud)-inwoners via de dorpenkrant. Hun speciale aandacht ging uit naar de
toenmalige soolsteden van 1832. Ook waren een aantal leden betrokken bij
de vervaardiging van de kadastrale- en prekadastale atlas ( 1640-1832) van
het gebied ten noorden van de Linde. Genoemde atlas en het bijbehorende
floreencahier kreeg zijn eindbeslag in 1989. Tevens waren werkgroepleden
betrokken bij het onderzoek “ Veldnaemen van Ooldetriene en Sunnege” door
Piet van der Lende. Een informatiepaneel , vervaardigd door een
werkgroeplid en geplaatst bij het huidige dorpscentrum in Oldetrijne getuigd
hier eveneens van. Verder dient nog melding gemaakt te worden van een
boekwerk, vervaardigd door een werkgroeplid met een oud-inwoner, inzake
een onderzoek naar de begraafplaatsen in het dorp Sonnega.
In 2008 werd door de werkgroep een boekwerk uitgegeven met dvd over de
bewoning en hun bewoners van de dorpen Sonnega en Oldetrijne met als titel
“ Van oud naar nieuw Sonnega-Oldetrijne”

Op initiatief van de werkgroep werd in 2013 door Plaatselijk Belang
Sonnega/Oldetrijne een dorpsarchief in het leven geroepen met als
accommodatie een speciaal hiervoor ingerichte ruimte in het dorpscentrum te
Oldetrijne.
De eerste leden van de commissie dorpsarchief, die tevens voor de inrichting
(eerste aanzet) zorgden waren de overgebleven leden van de werkgroep
“Historische Club”; t.w. Jan Boonstra, Grietje Postma en Henk Spijker, met
ICT-assistentie van Jacob Boersma.
Laatstgenoemde leden hebben inmiddels hun functie m.b.t. het dorpsarchief
neergelegd.
2) Oprichting “ Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne”:
Gezien de reductie van het aantal leden van de Historisch Club en de intentie
van de overgebleven leden om in navolging van de uitgave in 2008 een meer
uitgebreid onderzoek te gaan doen m.b.t. de bewoning en bewoners en
(culturele historie) werd in 2014 een Stichting opgericht genoemd “Stichting
Historie Sonnega en Oldetrijne”. Ook werd een website ingericht t.w.
“sthistoriesonnega-oldetrijne”
Na een bezoek aan het gemeentelijk archief met een rondleiding en uitleg
door wethouder en historicus Cor Trompetter werd het besluit genomen om
daadwerkelijk het uitgebreide onderzoek te gaan starten. Het gevolg was dat
twee bestuursleden zich vele uren hebben ingezet en hebben doorgebracht in
de kamer genealogie van het Gemeentehuis van Weststellingwerf om het
benodigde materiaal te verzamelen en dit thuis computermatig te verwerken.
Halverwege 2015 kwam er enig zicht m.b.t. de ordening van het verzamelde
materiaal en de geproduceerde artikelen t.a.v. de culturele- en
infrastructurele ontwikkelingen van de beide dorpen in de afgelopen eeuw en
kon een gestart worden met de vormgeving en lay-out van het boekwerk
(naslagwerk), wat bijna 500 pagina,s zou gaan tellen.
Echter; eerst moest nog een financieringsprobleem worden opgelost; want de
aangevraagde subsidies waren volstrekt onvoldoende voor de
voorfinanciering van het omvangrijke project ( druk-ontwerp- en
uitgavekosten). Dit probleem werd opgelost door de persoonlijke financiele

inbreng van twee bestuursleden d.m.v. een lening en donaties aan de
Stichting.
Daarna kon een drukker worden aangezocht en de opdracht werd verstrekt
aan Printbase.com BV in Sintjohannesga. Het werd een oplage van 420
exemplaren.
Uiteindelijk resulteerde een en ander in een officiële aanbieding van het
eerste exemplaar van het naslagwerk op zaterdagmiddag 21 november 2015
aan de Wethouder van Weststellingwerf de heer Cor Trompetter. Genoemde
uitreiking geschiedde onder een overweldigende belangstelling in het
dorpscentrum te Oldetrijne. Voor de drie bestuursleden van de Stichting was
het een grote “ opluchting” dat een dergelijk groot project tot een goed eind
was gebracht.
Tot en met 31 december 2015 zijn er inmiddels 272 exemplaren uitgegeven.
Overzicht: binnen de dorpen Sonnega en Oldetrijne: 113
buiten de dorpen

109

via de boekhandel

40

presentexemplaren

10

Het bestuur.

