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21-12-1912 NvF

14-12-1912 LC
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01-03-1913 NvF

15-02-1913 NvF
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24-05-1913 NvF

De in bovenstaand bericht genoemde en afgebrande ‘boerenhuizinge, tevens herberg’ was (in
tegenstelling tot het bericht) eigendom van Antje Harder, gehuwd (2) met Albert W. van Riesen.
Zij bewoonden het pand samen met hun 6 kinderen. Weduwnaar A.H. van Riesen, vader van A.W. van
Riesen, kreeg ook onderdak in hun gezin.
Na de brand werd nieuwbouw gepleegd. Hieronder is de voormalige herberg en het latere café
‘t Zwaantje afgebeeld in de verschillende tijdperioden.

De herberg vóór de brand in
1913 beelddatum 1860-1912

Café annex boerderij na de herbouw in Café ’t Zwaantje
1914

beelddatum ca. 1915

beelddatum ca. 1950

Hieronder is (vanaf het jaar 1800) chronologisch een aantal feiten en omstandigheden genoemd
betreffende café ’t Zwaantje, met vermelding van eigenaren en bewoners.
jaar:
1800

feiten en omstandigheden:
Rond 1800 woonde in Boijl het (ouderlijk) gezin van Hendrik Wybes van de Boer en
Hendrikje Egberts. In dit gezin werden meerdere kinderen geboren.
Eén van deze kinderen was dochter Jantje Hendriks van de Boer, geboren in 1804 in Boijl.
Zij (19) trouwde in 1824 Foke Wybes Bralts (25) uit Noordwolde. In dit (jonge) gezin
werden in Boijl totaal 8 kinderen geboren, de eerste in 1825.
Volgens kadastrale gegevens in het jaar 1832 was Foke W. Bralts (1798-1875) toen
eigenaar van het ‘huis en erf’ in Boijl.
Het is aannemelijk en waarschijnlijk, dat:
1. het ouderlijk gezin van Hendrik W. van de Boer en Hendrikje Egberts begin 19de eeuw
het ‘huis en erf’ in Boijl bewoonde;
2. het jonge gezin van Foke.W. Bralts en Jantje H. van de Boer vanaf hun huwelijk in 1824
(ook) het ouderlijk ‘huis en erf’ in Boijl bewoonde;
3. Hendrik W. van de Boer het ‘huis en erf’ in Boijl in de periode 1824-1832 heeft
verkocht aan zijn schoonzoon Foke W. Bralts.

1832

Foke W. Bralts (1798-1875) was eigenaar van het ‘huis en erf’ in Boijl.
Hij was van beroep timmerman, landbouwer en tapper.
Zijn gezin in Boijl telde 8 kinderen geboren. Jantje Fokes Bralts was één daarvan. Zij werd
in 1841 als 6de kind geboren.
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1868

In mei 1868 trouwde Jantje F. Bralts (27) met Kier J. Bolding (40) uit Wanneperveen.
In het huwelijk, dat slechts 10 jaar duurde, werden 6 kinderen geboren in Boijl:
1. Jan, van tweeling (1868)
2. Jantje, van tweeling (1868)
3. Foke (1870)
4. Barbertje (1872)
5. Sientje (1874)
6. Hendrik (1876)

1868

In november 1868 verkocht Foke W. Bralts (70) het ‘huis en erf’ voor ad fl 1.000,- aan
Kier J. Bolding. Zijn vrouw Jantje F. Bralts was van beroep ‘winkeliersche’.

1878

Kier J. Bolding (50) overleed in Boijl en Jantje F. Bralts (36) werd eigenaar van de
‘vastigheden’.

1880

Jantje F. Bralts (39) trouwde (2) met Sjouke J. Benthem (28) uit Wateren.
In dit huwelijk, dat 15 jaar duurde, werden 2 kinderen geboren in Boijl:
1. Jan (1882). Hij overleed in 1904, hetzelfde jaar waarin zijn vader overleed.
2. Berbertje (1884). Zij trouwde in 1912 en verhuisde naar Heerenveen.

1895

Jantje F. Bralts (54) overleed in Boijl en het eigendom van de ‘vastigheden’ ging over op
Sjouke J. Benthem (43). Hij was winkelier in Boijl.

1897

Sjouke J. Benthem (45) trouwde (2) met Antje Harder (19) uit Boijl.
In dit huwelijk, dat slechts 7 jaar duurde, werden 4 kinderen geboren in Boijl:
1. Wolter (1897). Hij trouwde in 1926 en verhuisde naar elders in Boijl.
2. Hendrica Sophia (1899). Zij trouwde in 19xx en verhuisde naar Nijeholtpade.
3. Arend (1901). Hij trouwde in 19xx en verhuisde naar elders in Boijl.
4. Jantje (1904). Zij trouwde in 1923 en verhuisde naar elders in Boijl.

1904

Sjouke J. Benthem (52) overleed in Boijl en Antje Harder (26) werd eigenares van het pand.

1907

Antje Harder (29) trouwde (2) onder huwelijkse voorwaarden met Albert W. van Riesen (47)
uit Boijl. De winkelfunctie werd opgeheven en het café (met een bedrijfsoppervlak van 16
m²) kreeg de naam ‘het Zwaantje’.
In dit huwelijk werden 6 kinderen in Boijl geboren:
1. Eltje (1908). Ze trouwde in 1930 en verhuisde naar Kollumerzwaag.
2. Antje (1910). Ze trouwde in 1935 en verhuisde naar elders in Boijl.
3. Jacoba (1912). Ze trouwde in 1936 en verhuisde naar Hoogersmilde.
4. Hendrik (1915). Hij trouwde in 1942 en bleef in het ouderlijk huis.
5. Antoinetha Sophia (1917). Zij trouwde in 1955 en verhuisde naar Terschelling.
6. Grietje (1920). Zij trouwde in 1949 en verhuisde naar Amsterdam.

1913

In de nacht van dinsdag 20 mei op woensdag 21 mei 1913 om 02:00 uur werd het huis
annex herberg en boerderij door brand verwoest.

1914

Antje Harder (36) nam een hypotheek van f 5.000,- voor de financiering van de herbouw
van het pand.

1914

De ‘eerste steen’ werd gelegd door A.W. van Riesen en A. Harder. Ter herinnering hieraan
werd een plaquette in de voorgevel ingemetseld.
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1944

Antje Harder (66) overleed in Boijl.

1947

Albert W. Van Riesen (86) overleed in Boijl.

1969

Hendrik van Riesen (54) en Ida Mendelts (49) verkochten het café aan Henk de Vries,
geboren in De Hoeve en afkomstig uit Oldeholtpade. Zijn vrouw was een dochter van de
plaatselijke caféhouder aldaar en zij runde in Boijl het café. Henk was doordeweeks
werkzaam als hulp bij een plaatselijke bakker.

14-06-1913 NvF

08-11-1913 NvF

01-11-1913 NvF

31-12-1913 NvF
17-09-1913 NvF
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16-05-1914 - De lokaalspoorlijn Steenwijk-Oosterwolde werd in gebruik genomen.
Met deze lijn van de NTM kregen de aanliggende plaatsen, waaronder Noordwolde en
Boijl, een goede verbinding met de rest van het land. Op 18-05-1914 arriveerde de tram
voor het eerst in Noordwolde. De feestcommissie o.l.v. de heer Harm Ellens (directeur
Rijksrietvlechtschool) had gezorgd dat het dorp 2 dagen lang kon feestvieren.
Een enkele reis naar Steenwijk kostte 30 cent, een retourtje 40 cent.
28-06-1914 - De Oostenrijkse aartshertog en troonopvolger Frans Ferdinand en zijn
gemalin werden in Sarajevo door een Serviër vermoord.
Door Oostenrijk werd deze daad aangegrepen om de invloed op de Balkan te vergroten.
Duitsland steunde deze politiek en zette de bondgenoot aan tot een krachtig afrekenen met
de Serviërs.
01-08-1914 – De ‘Grote Oorlog’ brak uit. Na 1939 veranderde de naam in ‘Eerste
Wereldoorlog’. Nederland nam een neutrale positie in en raakte niet betrokken bij de
oorlogshandelingen, maar mobiliseerde wel. Het land ondervond ook veel economische
schade.
De export, de kurk waarop de rietvlechtindustrie in en rond Noordwolde jarenlang had
gedreven, verdween plotseling. Grote voorraden stoelen in België en Frankrijk gingen
verloren. Veel stoelenmakers werden werkloos. Voor de werklozen werden werkobjecten
gezocht en gevonden in de verbetering van de wegen in 'de velden'.
In 1915 was er, als gevolg van de mobilisatie in eigen land en de oorlogstoestanden
daarbuiten, een groot voedseltekort. Kaas was duur geworden, er was te weinig
melkaanvoer voor de kaasproductie.
In het naburige Elsloo waren dito problemen. Combinatie van de zuivelfabrieken in Boijl
en Elsloo werd gezien als een uitkomst en daartoe werd besloten. De fabriek in Boijl werd
overgedragen aan de Coöperatieve Zuivelfabriek “De Drie Gemeenten” in Elsloo.
02-11-1915 - H.M. Koningin Wilhelmina bezocht de Rietvlechtschool in Noordwolde.
Nederland telde in 1915 meer dan 6 miljoen inwoners en ca. 75.000 telefoonaansluitingen.
De meeste hadden een zakelijke functie. Alle Nederlandse abonnees konden nog in één
telefoonboek vermeld worden. Behalve de naam werden in de gids ook het beroep en het
adres vermeld.
Daarnaast gaf de telefoonlijst informatie over de openingstijden (diensturen) van alle
telegraafkantoren in het land. Zo wisten de mensen, die geen telefoon hadden, wanneer zij
gebruik konden maken van ‘eene openbare spreekcel’.
Op de naamlijst van 1915 werd de plaats Boijl niet vermeld. Dit duidt er op dat niemand in
Boijl in dit jaar een telefoonaansluiting had. Noordwolde telde toen 4 aansluitingen naast
die van het ‘Hulptelegraafkantoor, waar eene openbare spreekcel was gevestigd’.
De telefoonlijst van Noordwolde vermelde de volgende namen diensturen:
tel.nr. naam, etc.
1
Hettema, P., Zuivelfabriek
2
Huizinga, K., Hôtel
Rijkstelegraafkantoor (..…)
3
Sloot, A.v.d., Hôtel
4
Station der Nederl. Tramweg Mij.,
Diensturen werkdagen:
Diensturen Zon- en Feestdagen
van 9.00 vm. tot 11.00 vm.
van 8.00 vm. tot 9.00 vm.
van 12.00 m. tot 1.00 nm.
van 2.00 nm. tot 3.00 nm.
van 6.00 nm. tot 7.30 nm.
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16-05-1914 NvF

22-08-1914 NvF

Reticule = handtas die van boven kan
worden dichtgetrokken.
Hiernaast is een willekeurig model
afgebeeld.
De tas komt voor in allerlei vormen, stoffen
en kleuren.
10-10-1914 NvF
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18-11-1914 NvF
05-12-1914 NvF

14-05-1915 NvF

03-08-1915 NvF

20-07-1915 NvF

02-11-1915 NvF

21-12-1915 NvF

22-10-1915 NvF
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17-12-1915 NvF

04-02-1916 NvF

10-12-1915 NvF

Op 13 en 14 januari 1916 veroorzaakte een stormvloed weer een watersnoodramp. De
vorige ramp was in 1863. Op vele plaatsen braken de dijken van de voormalige Zuiderzee
weer door. Vooral Noord-Holland, Gelderland en Overijssel werden getroffen.
In 1916 formuleerde de Duits/Zwitserse fysicus Albert Einstein zijn
algemene relativiteitstheorie (E=mc2).
Hij was een sociaal bewogen man en een vrijdenkende idealist,
gekant tegen alle vormen van autoriteitsdwang en militarisme.
Toch zou Einstein enkele decennia later als genaturaliseerd burger
van Amerika een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van
kernbommen.
Albert Einstein (1879-1955)
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In april 1916 kocht het Ministerie van Oorlog een stuk grond in de Haarlemmermeerpolder
voor de aanleg van een militair vliegkamp. Midden in WO I, op 16-09-1916 werd Schiphol
geopend als een militaire luchtbasis. Voor huisvesting zorgden enkelen houten barakken.
In dat jaar landde een militair vliegtuigje voor het eerst op een hobbelig stuk grasveld in de
Haarlemmermeerpolder. Deze gebeurtenis markeerde het begin van de luchthaven
Schiphol.
Na WO I verloor Schiphol als militair vliegveld aan betekenis, maar voor de burgerluchtvaart
werd het vliegveld steeds belangrijker. Met aangepaste en afgedankte oorlogsvliegtuigen
werden post, vracht en zelfs al passagiers vervoerd.
Door toedoen van luchtvaartpionier Albert Plesman (1889-1953) werd in oktober 1919 de
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën N.V. (later KLM) opgericht.
Op 17-05-1920 werd de eerste lijnvlucht tussen
Amsterdam en Londen uitgevoerd met een
Havilland DH16. In dit jaar werden er 440
passagiers vervoerd.

Havilland DH16, een Brits fabrikaat

Al gauw bleek het veld te klein en nog tijdens de oorlog werden aanliggende terreinen
gevorderd. De accommodatie voor passagiers werd verbeterd en er kwamen meer
lijndiensten en grotere vliegtuigen. Bij nat weer liepen soms delen van het vliegveld onder
en zakten de toestellen weg in de modder. Het terrein was niet gedraineerd. Passagiers
werden zo nodig op de rug van potige mannen
gedragen.
Op 1 april 1926 werd Schiphol gekocht door de
gemeente Amsterdam. Men ging meteen aan de
slag met de aanleg van terreindrainage, de
verbetering van toegangswegen en met de aanleg
van een betonnen platform. Voorts werden een
stationsgebouw en een verkeerstoren gebouwd.
Het stationsgebouw werd geopend in 1928, op tijd
voor de Olympische Spelen in Amsterdam.
In 1935 werd het vliegveld verder vergroot tot
driemaal de bestaande oppervlakte. Er kwamen
landingsinstallaties en landingsbanen van
asfaltbeton.
Veel uitbreidingen en schaalvergrotingen van
Schiphol volgden ook in de vele decennia daarna.

Stationsgebouw op Schiphol
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18-02-1916 NvF

18-01-1916 NvF

28-03-1916 NvF

06-06-1916 NvF

29-07-1916 DTLG

29-09-1916 NvF
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zie verder hiernaast

02-05-1916 NvF
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29-06-1916 NvF

03-11-1916 NvF

10-11-1916 NvF
10-11-1916 NvF

19-01-1917 NvF

30-03-1917 NvF
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03-07-1917 NvF

16-11-1917 NvF

Uit ‘Stellingwarfs-Nederlands Verklarend
Woordenboek’: bentedokke = bosje van
bentegras voor de dakbedekking

28-12-1917 NvF

04-09-1917 NvF

15-02-1918 NvF
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1917 – Een zekere Herman Rohé verhuisde met zijn gezin van Enschede naar Noordwolde.
Een paar jaar later legde Herman Rohé in Noordwolde de basis voor een bedrijf dat
manden en stoelen produceerde. Hij begon met ca. 40 man en exporteerde aanvankelijk
veel naar Denemarken en Frankrijk.
In eerste instantie werden de manden en stoelen van wilgenteen gevlochten. Later legde
Rohé zich toe, zoals ook andere rietvlechtbedrijven, op het vlechten van rotanmeubilair.
Het goedkope en taaie rotan was afkomstig uit Indonesië en was prima geschikt voor
terrasmeubilair, stoelen en wiegen.
1917 - Mata Hari werd ter dood veroordeeld en in Frankrijk (Vincennes) gefusilleerd.
Ze werd beschuldigd van spionage voor de Duitsers. Haar eigenlijke naam is Margaretha
Geertruida Zelle en was geboren in Leeuwarden.
Ze was danseres en vertrok na haar huwelijk samen met een KNIL-militair naar NederlandsIndië. In 1903 vestigde zij zich in Parijs, nadat ze haar echtgenoot had verlaten. Ze vierde
daar triomfen als (naakt)danseres en had als courtisane1 relaties tot in de hoogste kringen.
Schilderij van Johannes
Mulders, schilder en
illustrator, geboren en
getogen in Boijl. Hij genoot
vooral veel bekendheid op
provinciaal niveau.

Mata Hari (1876-1917)

De executie van Mata Hari.

1918-1919 - De Spaanse Griep brak uit en verspreidde zich vanuit Spanje over Europa en
Noord-Amerika. De verspreiding werd versneld door de vele troepenbewegingen tijdens de
WO I. Deze pandemie eiste wereldwijd 25 miljoen slachtoffers.
1919 - In München werd de Deutsche Arbeiterpartei opgericht.
Enkele jaren later, toen Adolf Hitler in 1921 voorzitter werd, veranderde de naam in
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).
28-06-1919 – Einde van de WO I (de ‘Grote Oorlog’).
In Versailles werd het vredesverdrag ondertekend en daarmee kwam een einde aan deze
bloedige oorlog. Duitsland werd als hoofdschuldige aangewezen.
Reeds eerder was de Duitse keizer Wilhelm II zijn land ontvlucht om onderdak te zoeken in
Nederland. In september 1919 vestigde deze balling zich definitief in ‘Huis Doorn’ te Doorn.
Dit veroorzaakte wereldwijd veel verontwaardiging.

1

Courtisane = vrouw van lichte zeden en die vooral in voorname kringen verkeert.
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27-08-1918 NvF

Uit ‘Stellingwarfs-Nederlands Verklarend
Woordenboek’: mosselhoolt =
1) dun talhoolt dat niet verder meer wordt
gespleten, fijne takjes van de berk, fijne takjes als
brandhout gebruikt, ook hetzelfde als kophoolt;
talhoolt = bep. maat houtjes voor het aanmaken
van de kachel.
2) brandhout in het algemeen.

02-04-1918 NvF

27-09-1918 NvF
03-05-1918 NvF

08-11-1918 NvF

23-06-1918 DTLG
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30-09-1918 NvF

11-01-1919 LC
12-11-1918 NvF

11-04-1919 NvF

07-05-1919 NvF

11-04-1919 NvF
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07-06-1919 AH

08-06-1919 DTLG

17-06-1919 LC

04-07-1919 NvF

28-08-1919 LC

30-07-1919 LC

25-11-1919 NvF

24-10-1919 NvF
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28-11-1919 NvF

16-01-1920 NvF

09-01-1920 NvF
16-01-1920 NvF

Uit ‘Stellingwarfs-Nederlands Verklarend
Woordenboek’: talhoolt = bepaalde maat
aanmaakhoutjes voor de kachel.

24-02-1920 NvF

27-02-1920 NvF

23-04-1920 NvF

24-12-1920 NvF
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In het voorjaar van 1920 werd de muziekvereniging OBK (Oefening Baart Kunst) in Boijl
opgericht.
van links naar rechts staand:
xxxx
xxxx
xxxx
Arend Benthem (1901-1976)
Lammert Mulder
xxxx
Hendrik van Riesen (1915-1991)
E.I de Boer
van links naar rechts zittend:
xxxx
xxxx
Het muziekkorps OBK uit Boijl

beelddatum 1934.

1920 – Een groot heide- en bosgebied rond Doldersum werd verkocht aan de Maatschappij van
Weldadigheid in Frederiksoord. Dit grote gebied was vanaf de eeuwwisseling particulier bezit
van Jhr. Warnoldus Albertus baron von der Feltz2. De baron gebruikte dit gebied als jachtterrein.
Zijn jachtopziener woonde in een klein huisje in Doldersum aan de wegdriehoek Boijl-VledderWateren. Later werd voor jachtdoeleinden in de bossen van Doldersum een jachthut “Breng
mee” in gebruik genomen.

Jachthut “Breng mee” in de Doldersumse
bossen.
Fries Fotoarchief, idnr 102912

woning jachtopziener in Doldersum (zie pijl)

Jagerscombinatie met drijvers en tableau voor “Breng mee” in bossen van Doldersum
beelddatum is 1961
Geheel rechts (met hond) zit Willem Eising, jachtopziener in de periode 1948-1980.

2

Jhr. W.A. baron van der Feltz werd in 1864 geboren in Aspen. Hij trouwde op 29-12-1898 in Amsterdam met Henriëtta
Catharina Sophia Bovenkerk. In de periode 1857-1878 was hij burgemeester van Assen.
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Aan het eind van een jachtpartij was er vaak nog een gezellige nazit met een hapje en
drankje. Daarbij werd niet alleen “prik” geschonken. “Breng Mee” had een klein keldertje
voor de opslag van drankjes. De benaming impliceerde vast een zekere opdracht.
Later heeft ‘Hoeve Boschoord’ het beheer over het gebouwtje gevoerd. Na een niet aflatende
stroom vernielingen is in de 90-er jaren tot sloop over te gaan.
september 1920 – Harm Ellens, directeur van de Rijksrietvlechtschool, verliet Noordwolde
i.v.m. zijn benoeming in Schoonhoven.
De heer Harm Ellens (Groningen 1871-Velsen/Santpoort
1939) kwam in 1908 naar Noordwolde als directeur van de
Rijksvakschool, later Rijksrietvlechtschool.
Hij had studies gevolgd aan de Academie Minerva in
Groningen, aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid en aan
de Rijksacademie van beeldende kunsten.
Hij was werkzaam als decoratieschilder voor bouwprojecten,
bij de bekende architect P.J.H. Cuypers, was tekenleraar in
Arnhem en ontwierp daarnaast reclamedrukwerk, meubels
Harm Ellens (tekening)
en andere gebruiksvoorwerpen.
Hij was in Noordwolde actief op velerlei terrein en beijverde zich o.a. voor de nieuwbouw
van de Rijksrietvlechtschool, die in 1912 werd geopend.
Op die school kregen vormgeving, afwerking en kwaliteit van producten veel aandacht. Hij
bracht de school op een hoog artistiek en ambachtelijk niveau. Ellens maakte zich ook sterk
voor de productverbetering van de lokale vlechtindustrie.
Bij zijn komst naar Noordwolde in 1908 woonde Ellens eerst tijdelijk in Zorgvlied.
In opdracht van het Rijk werd een directeurswoning
gebouwd aan de Oosterstreek in Noordwolde.
Rond 1910 was de grote en riante dienstwoning, naar
een ontwerp van Ellens zelf, klaar. Hij verhuisde toen
naar de ‘Wilghorst’ in Noordwolde.

De ‘Wilghorst’ aan de Oosterstreek
in Noordwolde beelddatum 2010

Vanaf mei 1934 bewoonde de van Boijl afkomstige en
regionaal bekende kunstschilder Johannes Mulders
(1899-1989), tevens leerling tekenen van Harm Ellens, de
‘Wilghorst'.

Na zijn vertrek uit Noordwolde werd hij op 01-04-1921 opgevolgd door de heer P.A.
Hendriks, die tot dan leraar was aan een landbouwschool.
De heer Ellens werd Directeur van de Rijksvakschool voor Edelsmeden en
Horlogemakers in Schoonhoven en bleef dat tot 1932. Daar legde hij zich
toe op het ontwerpen van edelmetalen voorwerpen en sieraden.
In 1923 ontwierp hij de zilveren ambtsketen van de Burgemeester van
Amsterdam, welke werd uitgevoerd door Koninklijke Begeer.
In dit jaar werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
1920 - Het Oosterse Veld stond blank wegens de hoge waterstand in de Noordwoldervaart.
De vaart werd in 1922 in eigendom overgenomen door de Provincie.
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