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In 1900 werd de brug in het centrum van Noordwolde vernieuwd door de Maatschappij
van Weldadigheid.

De ophaalbrug (valbrug) over de Splittinge in het centrum van Noordwolde. Linksachter de brug
staat het vroegere ‘Veenherenhuis’. De weg is de huidige Hoofdstraat West richting Vinkega.
Fries fotoarchief, idnr 22249

12-01-1900 LC

De laagste inschrijver bij de aanbesteding van het bouwen van de school in Boijl met een
nieuwe onderwijzerswoning was bouwbedrijf S. de Boer te Lippenhuizen met een bedrag
van f 12.380,-
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Op 01-08-1900 was de feestelijke opening van de nieuwe school in Boijl

Hieronder staan enkele prenten die een beeld geven van het schoolleven in de periode van
eind 19de - en begin 20ste eeuw.

een klaslokaal

verbeterde leesplank van M.B. Hoogeveen
(1863-1941), hoofdonderwijzer in Stiens. De
leesplank werd gebruikt in de periode van
1910-1930. De afmeting was 105 x 93,5 cm.
Wandplaat, die werd gebruikt bij de leesmethode van J. van
Wulfen (1838-1912), onderwijzer in Laren.
Deze leesmethode “Sprekende letterbeelden” werd toegepast in
de 2de helft van de 19de eeuw. Hierbij behoorde een groot aantal
wandplaten op karton en negen leesboekjes.
Bij elk letterteken werd een verhaal verteld. De plaat toonde een
illustratie, de letterklank en het letterteken.
Het bijbehorende verhaal van nevenstaande wandplaat was:
“Twee jongens, Koos en Toon zijn samen aan het hoepelen. Als hun
hoepels bijna in de sloot terechtkomen roepen zij in koor: oo! oo!.
Dat is de oo van Koos en Toon, van hoogte, sloot en boom”
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Schoolplaat op linnen “Zoetwatervissen”.

10-02-1900 LC
20-03-1901 NA

01-05-1901 NvF

05-06-1901 NvF
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06-07-1901 NvF
13-11-1901 NvF

28-05-1902 NvF
22-03-1902 NvF

09-07-1902 NvF

04-06-1902 NvF

13-08-1902 NvF
27-09-1902 NvF
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13-12-1902 NvF

08-11-1902 NvF

25-03-1903 NvF

01-07-1903 NvF
13-06-1903 NvF
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26-09-1903 NvF

In 1901 huwde koningin Wilhelmina met Hendrik van Meckelenburg-Schwerin (1876-1934).
In de periode 1898-1929 was Jan Jacobs Mulder (1869-1931) als huisarts actief in zijn
geboortedorp Noordwolde. Zijn praktijk bestreek een uitgestrekt gebied met grotendeels
een arme bevolking, die deels nog in plaggenhutten woonde.
Als bestuurslid van ‘De Eendracht’, de vereniging die de dorpsbelangen behartigde, zette
hij zich in voor de ontwikkeling van zijn woonplaats Noordwolde. Hij was samen met de
plaatselijke predikant ds. Frits Reitsma oprichter van de plaatselijke Rietvlechtschool.
De nieuwe Woningwet van 1902 bepaalde dat niet gebouwd mocht worden zonder
vergunning en dat bestaande plaggenhutten verbeterd moesten worden. Hier en daar
werden de zijmuren van de plaggenhutten vervangen door hout en de voormuren door
metselsteen.
Op 17-12-1903 maakten de gebroeders Orville en Wilbur Wright, fietsenmakers in North
Carolina in Amerika, voor het eerst een vlucht met een door hen zelf gemaakt en door
motorkracht aangedreven vliegtuig. Dit vehikel bestond uit een samengesteld houten
latwerk en twee met linnen beklede vleugels, die door een groot aantal ijzeren draden bij
elkaar werden gehouden. De benzinemotor was eveneens zelfgemaakt. Fietskettingen
zorgden voor de aandrijving van de twee houten propellers.
De piloot lag op zijn buik op de onderste vleugel. De eerste vlucht duurde 12 seconden,
waarbij 36 meter werd afgelegd. De gebroeders hadden hiermee bewezen dat een mens
met een gemotoriseerd toestel vanaf een vlak terrein de lucht in kon komen en blijven.
De ontwikkeling van het vliegtuig ging vanaf dat moment erg snel.
In 1904 werd in Boijl de toneelvereniging “Nut en Genoegen” opgericht.
Op 01-01-1906 trad de Motor - en Rijwielwet in werking. Vanaf deze datum was er één
landelijke regeling voor het verkeer op de weg, in plaats van een wirwar aan lokale
verordeningen. Iedereen, die op deze datum een auto of een motorfiets had, was verplicht
een nummerbewijs aan te vragen bij de Commissaris van de Koningin in de provincie waar
men woonde. Elke provincie kreeg een eigen beginletter, Friesland de letter B.
Op 10-10-1906 was er een oproep voor een zelfstandige gemeente Vinkega-NoordwoldeBoijl. Tijdens de vergadering van dorpsvereniging ‘De Eendracht’ werd de bevolking
opgeroepen medewerking te verlenen aan de oprichting van deze nieuwe zelfstandige
gemeente. Deze oproep vond zijn oorsprong in de reeds jaren durende rivaliteit tussen
Noordwolde en Wolvega. In het gemeenteverslag van 1887 werd hiervan al melding
gedaan. Sindsdien werd Noordwolde vaak achtergesteld en tekort gedaan.
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06-01-1904 NvF

27-01-1904 NvF

30-01-1904 NvF

11-06-1904 NvF

15-10-1904 NvF
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Het zoeken en rapen van kievitseieren
was (vooral in Friesland) in het voorjaar
een geliefde bezigheid.
Het kievitsei was een statussymbool.
De eerste eieren brachten veel geld op.
Er bestond een levende handel.

kievitseieren in een transportkistje

bericht en foto

09-05-1904 NvF

15-10-1904 NvF

23-11-1904 NvF

24-12-1904 NvF
(hoe kan dit, op 2 plaatsen tegelijk?)
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20-01-1905 NvF

14-01-1905 NvF
23-01-1905 LC

29-07-1905 NvF

02-09-1905 NvF

27-01-1906 NvF
12-08-1905 LC

27-01-1906 NvF

17-03-1906 NvF
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19-05-1906 NvF

31-03-1906 NvF
07-08-1906 AH

28-11-1906 NvF

Meer informatie over wed. Sj. Benthem is te
vinden op pagina 77 in deel 5

12-01-1907 NvF

22-09-1906 NvF
05-02-1907 NvdD
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30-03-1907 NvF

01-03-1907 NvdD

14-09-1907 NvF

06-04-1907 NvF
31-10-1907 LC
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13-11-1907 LC

30-11-1907 NvF

25-01-1908 NvF

07-03-1908 NvF
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In 1907 was Noordwolde niet meer bereikbaar per beurtschip vanwege de slechte
onderhoudsstaat van de Noordwoldervaart.
Op 27-04-1908 vond de officiële opening plaats van de Rijksvakschool in Noordwolde.
Deze school was de eerste in Nederland. De school startte met 17 leerlingen in een deel
van het gemeentelijk armhuis, waar enkele lokalen en een werkplaats werden ingericht.
De heer Harm Ellens, een bekende sierkunstenaar, werd directeur van de vakschool.
Als vakleraar werd aangesteld de heer K. A. Schönfeld uit Lichtenfels in Duitsland. Zijn
salaris bedroeg fl. 2.000,- per jaar.
Voor de avondopleiding (voor ouderen) bestond al gauw een groeiende belangstelling.
Op 01-11-1908 werd in Noordwolde een nieuw postkantoor
in gebruik genomen.
Enkele jaren eerder was het al mogelijk geworden om
postzaken in het dorp af te handelen.
De toren op het postkantoor werd later gesloopt.

Postkantoor in Noordwolde.
Fries Fotoarchief, idnr. AP77
beelddatum is ca. 1915

27-08-1908 LC

16-01-1909 LC
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03-03-1909 NvF
26-09-1908 NvF

27-02-1909 NvF

10-04-1909 NvF

10-04-1909 NvF
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In januari 1909 werd de eerste Elfstedentocht verreden. De winnaar van deze (officieuze)
tocht was Minne Hoekstra uit Warga. Hij legde de afstand van ca. 200 km af in 13 uur en 50
minuten.
Uit de 18de eeuw zijn enkele en uit de 19de eeuw vele van dergelijke tochten bekend.
In 1909 probeerde men de tocht een nationaal karakter te geven. De Friese IJsbond besloot
toen zo’n tocht uit te schrijven. Deze werd op 21-01-1909 verreden. Tevens werd toen de
vereniging ‘De Elfsteden’ opgericht, die sedertdien de tochten organiseerde.
Op 25-07-1909 stak de Fransman Louis Bleriot het
Kanaal over met een door hem zelf ontworpen
ééndekker, de ‘Bleriot XI’.
De vliegafstand bedroeg 37,8 km en de gewaagde
vlucht duurde 37 minuten.
De ‘Bleriot XI’

Mollenvangers konden zich ’s winters in dienst van een boer extra inkomsten verwerven
van fl. 0,40 à fl. 0,50 per dag. Er werd afgerekend op basis van ‘stukloon’, waarbij een
ingeleverde mollenstaart 5 cent opleverde.
In de jaren vóór 1890 werden de mollen gevangen om verspreiding en schade tegen te gaan.
Later werd het vangen lucratief, omdat de velletjes waarde kregen t.b.v. de bontverwerking.
In 1910 hoefde de boer de mollenvanger niet meer te betalen. Opkopers van mollenvellen
betaalden fl. 0,15 per vel. Vier jaar later was de prijs opgelopen tot f 0,50 en nog weer 5 jaar
later werd voor één velletje zelfs fl. 1,50 betaald. Deze ‘hoogconjunctuur’ duurde overigens
maar kort. Daarna liep de opbrengst van een velletje weer terug naar fl. 0,40.
Het ‘jachtterrein’ van de plaatselijke mollenvangers bleef niet beperkt tot de naaste
omgeving. De vangers waren actief in een groot gebied. Ze trokken soms ver weg, door het
hele land, vooral toen de opbrengst hoog was. Ze reisden per fiets, namen hun Stabij mee,
het mollenhondje, in een korf vóór of achter op de fiets.

09-04-1910 NvF

23-06-1909 NvF

12-08-1910 DTLG
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27-08-1910 LC

27-08-1910 NvF

05-11-1910 NvF
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26-08-1910 NvdD

Bovenstaand krantenartikel in 1910 maakt duidelijk dat toentertijd de strafmaat niet mals
was en dat deze t.o.v. heden in extreme mate is ‘gedevalueerd’.
Anno 2016, pakweg een eeuw later, is niet voor te stellen dat het stelen van een schop 9
maanden aan gevangenisstraf werd opgelegd.
Uit de 2de alinea van het bericht blijkt ook duidelijk dat de gezagsdragers van toen niet met
zich lieten ‘spotten en sollen’.

15-04-1911 NvF

13-05-1911 NvF

04-11-1911 NvF
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09-12-1911 NvF

12-03-1912 NN

13-12-1911 NvF

13-03-1912 NvF

06-03-1912 NvF

20-07-1912 NvF
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Op 01-09-1911 maakte Anthony Fokker (1890-1939) de eerste vlucht met zijn ééndekker
de ‘Spin’ boven de stad Haarlem.
In 1912 vestigde Fokker zich in Berlijn als
vliegtuigbouwer. Tijdens WO I ontwierp hij
voor de Duitse luchtmacht aan aantal
typen jachtvliegtuigen. Er werden totaal
ca. 7.600 toestellen van deze typen
gebouwd, die tijdens WO I een rol van
grote betekenis hebben gespeeld.
Anthony Fokker en zijn ééndekker ‘de Spin’

In 1919 keerde Anthony Fokker terug
naar Nederland. Hij stichtte in Amsterdam
de N.V. Nederlandse Vliegtuigfabriek
Fokker. Deze fabriek legde zich toe op het
bouwen van verkeersvliegtuigen

Op 14-04-1912 liep het nieuwe passagiersschip ‘Titanic’ op een ijsberg en verging.

Het onzinkbaar geachte schip maakte zijn eerste reis van Southampton naar New York
met 2.206 passagiers aan boord. Het liep bij Newfoundland op een ijsberg en zonk.
Totaal vonden 1.503 opvarenden de dood in het ijskoude water.
Op 17-04-1912 werd in Noordwolde de Rijksrietvlechtschool officieel geopend.
Enkele jaren eerder werden de eerste
nieuwbouwplannen al gemaakt.
De aanbesteding van het nieuwe
schoolgebouw was op 29-11-1911.
De aanneemsom was fl. 52.218,-

Rijksrietvlechtschool in Noordwolde.
Bouwjaar 1912
Fries Fotoarchief, idnr 103042
beelddatum ca 1930.
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In 1912 werd de Coöperatieve Aankoopvereniging voor landbouwbenodigdheden in Boijl
en omstreken opgericht. De ‘Coöperatie’ begon met 23 leden, die hun benodigde veevoer
en meststoffen van de C.A.V. betrokken.
De vereniging vond in het begin onderdak
in een deel van de ruimte in zuivelfabriek
‘De Hoop’.
De directeur van de C.A.V. werd
J.J. Oosterhof, die ook al directeur was
van de zuivelfabriek.
C.A.V. in Boijl
Fries Fotoarchief, idnr 102886
beelddatum ca. 1925

Na 1915 kon de C.A.V. over de gehele fabrieksruimte beschikken. Later werden ook
brandstofproducten (eierkolen, antraciet, petroleum) en eieren toegevoegd aan het
verkooparsenaal.
In de jaren na WO II vond modernisering en schaalvergroting plaats in de agrarische
sector. De C.A.V. in Boijl raakte door deze ontwikkelingen ‘achterop’ en bleek niet meer
toekomstbestendig. In de jaren '60 stopte de zelfstandigheid van de C.A.V. Er werd
gefuseerd met de Coöp. Landbouwbank Steenwijk.
Op 31-08-1912 werd de “Coöperatieve
Boerenleenbank” in Boijl opgericht.
De landbouw en veeteelt kwam tot
ontwikkeling. Er ontstond behoefte aan een
goede bankinstelling. De eerste jaren waren
moeilijk voor de bank. De arme Boijligers
wilden geen schulden maken en de rijken
vertrouwden hun geld niet toe aan de
nieuwe bank. Maar allengs kwam de bank
toch tot ontwikkeling.
Engbert Mulders (1866-1947), hoofd der
school in Boijl, verrichtte het administratieve
bankwerk. Later werd zijn kassierswerk
voortgezet door zijn zoon Johannes Mulders
(1899-1989), de bekende kunstschilder. In
1964 stopte de laatste met deze
werkzaamheden.
De eerste periode van 20 jaren werden de
administratieve werkzaamheden door de
kassier bij hem thuis verricht. In 1933 kwam een woning met kantoor beschikbaar na
uitvoering en oplevering van de nieuwbouw.
28-09-1912 NvF
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