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In 1876 werd begonnen met de
bouw van het Rijksmuseum in
Amsterdam.
Het museum is ontworpen door
architect P.J.H. Cuypers (18271921) in neorenaissancestijl
In 1885 was de bouw voltooid.
Rijksmuseum in Amsterdam
beelddatum ca. 1885

12-11-1877 NvdD

21-07-1878 LC

In 1878 werd de verloving van de 62-jarige koning Willem III bekend gemaakt met de toen
20-jarige (!!) Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). In 1879 trouwden zij. Een jaar later,
in 1880, werd hun dochter Wilhelmina geboren. Nadien sleet de vorst zijn dagen op Het Loo
in Apeldoorn. In zijn laatste levensdecennium werd hij in toenemende mate onverschillig
jegens de maatschappij en kreeg navenant kritiek te verduren.
Op 21-12-1879 berichtte de Amerikaanse krant New York Herald dat Edisons elektrische
verlichting voor het eerst zou worden ontstoken op oudejaarsavond in het Menlo Park.
In het jaar 1880 verschenen de eerste trapfietsen op de weg, voorzien van stalen spaken en
kettingaandrijving.

04-02-1880 AH
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05-08-1880 LC

05-10-1880 LC

In 1881 werd begonnen met de nieuwbouw van het Centraal Station in Amsterdam.

Het ontwerp werd gemaakt door architect P.J.H. Cuypers (1827-1921) in samenwerking met
A.L. van Gendt (1835-1901). De neorenaissancestijl is dezelfde als van het Rijksmuseum.
De bouw werd uitgevoerd op aangeplempt zand uit het IJ, dat vrijkwam bij de uitvoering van
graafwerkzaamheden voor de aanleg van het Noordzeekanaal.
Het stationsgebouw was klaar in 1885, echter nog zonder de perronoverkappingen.
Op 15-10-1989 vond de opening plaats. De publieke belangstelling was enorm. Op de
openingsdag waren halverwege de ochtend meer dan 14.000 perronkaartjes à 2½ cent
verkocht.
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19-04-1882 DT

14-01-1881 LC

20-05-1882 DS

18-05-1882 LC

In 1882 werd het beheer van de school in Boijl overgedragen aan de Gemeente. Deze
transactie markeert het einde van de kerkelijke zorg voor het onderwijs in Boijl. Vanaf dat
moment ging de Gemeente hiervoor zorgen. In 1884 werd het schoolgebouw uitgebreid.
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30-05-1883 LC

13-11-1883 AH

De hierboven genoemde nieuw te bouwen school (met onderwijzerswoning) aan de
straatweg Noordwolde-Boijl betreft de OLS School in Oosterstreek.
Zie ook hierna bij knipsel d.d. 12-02-1884 LC onder punt 2.
In 1883 werd het graven van het Noordzeekanaal voltooid. Het eerste plan voor het
‘doorgraven van Holland op zijn smalst’, werd al in 1859 ingediend als wetsontwerp, maar
verworpen. In 1862 werd toestemming verleend tot de aanleg van het kanaal en 3 jaar later
begon de uitvoering van het graafwerk. De afmetingen van het kanaal bleken al spoedig te
gering voor de snel groter wordende schepen.

22-12-1883 AH

31-03-1884 LC
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14-04-1885

07-09-1885 AH

12-02-1884 LC

De hierboven onder punt 2 genoemde
school betreft de voormalige school in
Oosterstreek. De onder punt 3 genoemde
school betreft de in 1854 gebouwde
school in Boijl, die na 1900 werd verlaten
en toen in gebruik werd genomen als
dorpssmederij.

30-11-1885 LC

21-09-1885 NvdD
16-09-1885 DT

De 3 knipsels hierboven en -naast behelzen hetzelfde
onderwerp.

43

KNIPSELKRANT BOIJL

DEEL 3

PERIODE 1875-1900

BLAD 39-53

Op 19-05-1885 vond de opening plaats van de G.A. van Swieten tuinbouwschool van de
Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord.
In 1886 reed in Mannheim (D) voor het eerst een enigszins
bruikbare auto door de straten, geconstrueerd door Benz.

In het jaar 1886 passeerden 600 schepen het Kontermansverlaat. Hierna trad een daling
op. Acht jaar later was de scheepvaartdrukte tot minder dan de helft gedaald.

06-08-1887 DS

22-07-1886 DT

23-08-1888 RN

19-12-1887 LC

In 1887 opende circusdirecteur Oscar Carré (1846-1911) zijn ‘Carré’ aan de Amstel in
Amsterdam.
Al een aantal jaren eerder gaf Carré in een tijdelijk houten gebouw op die plek aan de
Amstel zijn circusvoorstellingen. Aanvankelijk werd ook het ‘stenen’ Carré alleen voor
circusvoorstellingen gebruikt.
Vanaf 1893 werd Carré tijdens de periode dat het circus op tournee was gebruikt door
theaterproducent Frits van Haarlem, die er succesvolle variétévoorstellingen bracht. Carré
veranderde daardoor in een theater voor allerlei vormen van volksvermaak.
In 1887 werd in Boijl de ‘IJsclub Volharding’ opgericht. Op 01-12-1887 was de eerste
openbare vergadering.
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Op 11-04-1888 opende het nieuwe Concertgebouw in Amsterdam de deuren met een
inwijdingsconcert waaraan 120 muzikanten en een koor van 500 personen deelnamen. De
grote zaal, die aan 2.000 muziekliefhebbers een zitplaats bood, werd al snel wereldberoemd
vanwege de goede akoestiek.

In 1883 werd begonnen met de nieuwbouw naar een ontwerp van A.L. van Gendt (18351901) in classicistische stijl. Deze stijl was indertijd gebruikelijk voor gebouwen die een
zekere grandeur moesten uitstralen.
De bouwplaats lag midden in de weilanden van een lege polder buiten de stadsgrenzen, aan
de rand van een ijsbaan en paardenrenbaan, het huidige Museumplein.
Vanaf het begin was (en is nog steeds) het Concertgebouw de thuisbasis voor het Koninklijk
Concertgebouworkest. De eerste concertmeesters, respectievelijk Willem Kes en Willem
Mengelberg, maakten van het orkest één van de beste.
Het hieronder en hiernaast staande knipsel behelst
hetzelfde onderwerp

08-11-1889 RN
08-11-1889 DT

09-04-1890 AH

06-12-1890 LC
11-05-1892 DV
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In 1890 stierf koning Willem III. Zijn dochter, prinses Wilhelmina (1880-1962), werd
koningin. De eerste 6 jaren van 1890 tot 1898 was haar moeder, koningin Emma, regentes.
In 1892 verscheen de eerste auto van Henry Ford. In 1908 produceerde Ford zijn (later
beroemd geworden) T-Model, waarvan in 1909 er al 19.000 stuks werden gebouwd.

08-03-1892 LC

08-06-1892 LC

09-03-1892 NA

Bovenstaand artikel geeft een beeld van het
moeilijke plattelandsleven gedurende de
wintermaanden in Noordwolde. Dit
beeld zal vast ook hebben gegolden voor de
bewoners van Boijl in die tijd.

07-07-1892 AH

02-08-1892 LC

E. (Engbert) Mulders (1866-1947), geboren in Rottevalle, was onderwijzer in Donkerbroek toen hij
in 1892 werd benoemd tot hoofd van de school in Boijl. Hij bleef in deze functie aan de school in
Boijl verbonden tot 1932. Hij was getrouwd met Trijntje Groen uit Donkerbroek.
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07-01-1893 LC

31-03-1893 NvdD

13-07-1894 LC
03-06-1893 LC

In 1894 kocht de Gemeente Weststellingwerf van de Kerk in Boijl een stuk grond naast de
pastorie voor het bouwen van een nieuwe school.
De (oude) school, die in 1854 was gebouwd, was inmiddels te klein geworden.

14-07-1894 RN

24-07-1894 LC

01-05-1895 AH
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28-09-1895 LC

19-10-1895 NvdD

15-09-1895 NvhN

16-12-1895 NvdD

In 1896 verscheen in ons land de eerste auto. In dat jaar
reed notaris J.P. Backx uit Wieringerwaard in een eigen
auto van het merk ‘Daimler Victoria’ in Nederland.
In het algemeen wordt aangenomen dat hij de eerste
particuliere autobezitter was, alhoewel dit ook werd
betwist.
Voorbeeld van een Daimler Victoria uit 1897

De auto werd in Amsterdam afgeleverd en onder begeleiding van politie reed de notaris
door de stad en van daar verder naar zijn woonplaats in de Wieringerwaard. Na een jaar was
de automobiel van de notaris nog steeds groot nieuws. In 1897 stond in het “Algemeen
Handelsblad” over deze auto lezen:
'Een zonderling voertuig, dat met gepaste bewondering werd aangegaapt, bewoog zich
langs de Nieuwerzijds Voorburgwal, waarschijnlijk ook door andere straten.
't Ding, dat verre van sierlijk was, had de snelheid van een paard in zeer matigen draf en valt
niet beter te vergelijken dan met een bedstee op wielen’.
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Het eerste Friese nummerbewijs voor particulier voertuigbezit werd in 1906 afgegeven aan
een inwoner van St. Annaparochie. Het is niet zeker dat deze afgifte voor een auto was
bedoeld.
Het eerste nummerbewijs aan een inwoner van Boijl werd afgegeven tussen 01-04-1919
en 01-11-1920 aan Sjoerd van de Berg. Zijn voertuig kreeg het nummer B3459. Dat
voertuig was (vrijwel zeker) een auto.

11-05-1896 NvdD

18-09-1897 NvhN

In 1897 konden kinderen uit Oosterstreek niet naar school wegens de hoge waterstand in
de vaart. De schoolpaden stonden onder water.
In hetzelfde jaar werd het streekblad "Stellingwerf" opgericht.
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26-03-1898 LC

02-04-1898 LC

18-06-1898 LC

Een beeld van het boerenleven rond de
eeuwwisseling. Het werk op het hooiland
was zeer arbeidsintensief en lichamelijk
erg zwaar.

Impressie van het boerenleven rond 1900
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01-04-1899 DS

20-12-1899 LC
17-12-1899 TLG

Bij de aanbesteding van de nieuwe school met onderwijzerswoning in Boijl op
10-01-1900 was bouwbedrijf S. de Boer uit Lippenhuizen de laagste inschrijver met
een bedrag van f 12.380,- .

De eerste bewoner van de onderwijzerswoning was Engbert Mulders (Rottevalle 1866Boijl 1947), die sinds 1892 onderwijzer in Boijl was.
De persoon met fiets staande op straat is (waarschijnlijk) politieagent Damhuis.
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Hierna volgen enkele beelden c.a. die een impressie geven van het dorp Boijl omstreeks het jaar 1900.
In 1896 werd in Boijl opgericht de “Coöperatieve roomboterfabriek en korenmalerij “De
Hoop”. De fabriek werd gebouwd op de plaats van de latere “Coöperatieve Landbouw
Aankoopvereniging” (C.A.V.) in Boijl. Voorheen verwerkten de boeren op het platteland
zelf de melk op hun boerderij.
De melk werd afgeroomd en gekarnd.
De boter werd vaak aan de kruidenier
verkocht of met hem geruild voor
kruidenierswaren. Dit vele werk werd
steeds bezwaarlijker en de boeren gingen
gezamenlijk produceren. Zo ontstonden in
de dorpen kleine fabriekjes. Het afromen
gebeurde door middel van centrifuge met
mankracht.
Boterfabriek “De Hoop” in Boijl
Fries Fotoarchief, idnr 102883

Hiervoor draaiden mannen dagelijks een groot wiel rond, dat voor de aandrijving zorgde.
De fabriek in Boijl werkte succesvol. Al spoedig werd een stoommachine aangeschaft. De
machine werd later ook gebruikt voor de aandrijving van een paar molenstenen in de
aangebouwde malerij. De boeren konden nu hun eigen graan ook malen.
Dorpsbeeld , gezien in oostelijke richting
vanaf omgeving van fabriek “De Hoop”.
Het woonhuis, zie onder pijl, werd toen
bewoond door J.J. Oosterhof, directeur van
boterfabriek “De Hoop” .

Dorpsbeeld
Fries Fotoarchief, idnr 102903

Dorpsbeeld met linksvoor de herberg van
Sjouke Benthem. Hierin was ook een klein
kruidenierswinkeltje gehuisvest. Hij stierf
in 1904 en zijn echtgenote Antje Harder
werd eigenares. Zij trouwde in 1907 met
A.W.van Riesen.
In 1913 werd het pand door brand verwoest
en in 1914 een nieuw café gebouwd.
Dorpsbeeld
Fries fotoarchief, idnr 102901

Linksachter staat de dorpsschool, gebouwd
in 1854 en in 1884 uitgebreid tot een capaciteit voor 100 leerlingen. In 1900 werd weer
een nieuwe school gebouwd en het oude schoolgebouw werd een dorpssmederij.
De ‘Hoofdweg’ heette eerder ‘Heerenweg’ en werd later ‘Boijlerweg’ genoemd.
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Fries Fotoarchief, idnr 102927

de onderwijzerswoning, gebouwd in 1855,
ten oosten van de kerk.

de ‘Boijlerdiek’, later Kerkweg

de pastorie, gebouwd in 1860

Fries Fotoarchief, idnr 102918

Fries Fotoarchief, idnr 102931

de NH kerk
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