Kort verslag 2021 St.Historie Sonnega-Oldetrijne
Secr. Sonnegaweg 30, 8478 HC Sonnega.
Inschr. K.v.K.: 61603368 sinds 03-10-2014
Bestuursleden:
Jan Boonstra, voorz./secr.
Kees de Kroon, penningmeester
Hendrik Fokkema, lid
Albert Conradi, lid.
Activiteiten:
Mede gezien de coronaperikelen kwam het bestuur dit
verenigingsjaar slechts 2 X bijeen.
Initiatieven waren o.a. om een herdruk uit te geven van het boek
“Sonnega en Oldetrijne van vroeger tot nu” Echter gezien het
financiele plaatje en de ontbrekende menskracht ( mede gezien de
beperkingen mbt corona) is dit idee even in de ijskast gezet.
De resterende voorraad boeken zijn, op een paar
archiefexemplaren na, gratis verstrekt via Plaatselijk Belang aan
nieuwe inwoners. Het wekt bevreemding dat er t.a.v. deze
verstrekking niet of nauwelijks respons is geweest van Plaatselijk
Belang c.q. de nieuwe inwoners.
Incidenteel is er nog wel eens vraag naar een boek en daarom is
het van belang dat er nog een paar exemplaren in het archief
aanwezig zijn.
Belangstelling en interesse voor onze Stichting:
Uit onderzoek blijkt dat de website van de stichting toch vrij
regelmatig wordt gezocht door allerlei geinteresseerden in de
historie in het algemeen en van de historie van de beide dorpen in
het bijzonder. Meestal zijn het geinteresseerden op zoek zijn naar
hun roots en vragen dan om assistentie t.a.v. namen van
voorouders gewoond hebbende in Sonnega of Oldetrijne.
Deze geinteresseerden vereren dan de secretaris ook wel eens met
een bezoekje. In het voorjaar staat er weer een bezoek gepland
van een nazaat van de fam. Mendel gewoond hebbende in
Sonnega. Contact wordt zeker op prijs gesteld.
Geplaatste informatieborden op de begraafplaatsen in Sonnega en
Oldetrijne:
Het valt op dat deze infoborden veelvuldig worden bezocht en
gelezen. De plaatsing is dus een succes te noemen en een
toeristische trekpleister meestal voor wandelaar en fietser.
Het infobord annex klokkenstoel is al eens onderwerp (dmv een
artikel ) geweest in een landelijk weekblad in het kader van de
historie over klokkenstoelen in Nederland.
Sonnega in de middeleeuwen:
Uit de dissertatie van wijlen Dr.Derk Jan Roemeling ( was
historicus aan de universiteit van Leiden) blijkt dat de kerk van

Sonnega in de middeleeuwen kennelijk een relatie heeft gehad met
de kerk van Steenwijk. Op 17 juli 1545 werd de parochie Sonnega
door het Bisschoppelijk Hof veroordeeld tot een boete van een
jaarlijkse betaling van 3 oude vleemschen of 3 stuivers aan de
kerk te Steenwijk omdat de kerk zou zijn verplaatst. De boete is
vastgelegd in Hofnummer 16689,392.
Het bestuur van onze Stichting was uiteraard geinteresseerd of
hiervan iets terug te vinden zou zijn in de oude documentatie van
de RK-kerk te Steenwijk en daarom werd contact gelegd met de
historische vereniging Steenwijk en kerkarchiefbeheerder. We
kregen als bestuur wel enige info maar die info was reeds bekend.
Echter geen info zoals boven genoemd over een opgelegde boete.
Dus enige teleurstelling. Er moet echter vanuit worden gegaan dat
de genoemde bijzonderheden in de bijlage bij de dissertatie van
Dr Roemeling correct zijn, mede gezien het genoemde
Hofnummer.
De genoemde verplaatsing van kerkhof ( en mogelijk kerk) sluit
ook aan op eerdere onderzoeken blijkende uit het boekwerkje
“Historisch begraafplaatsen in het dorp Sonnega” ( auteurs
Boonstra/Bos).
Tot slot:
We danken iedereen die op welke wijze dan ook belangstelling
heeft getoond voor onze activiteiten en wij hopen als bestuur in
2022 weer aan de slag te gaan met interessante historische zaken
in het algemeen en die van de dorpen Sonnega en Oldetrijne in het
bijzonder.
Het bestuur: 07-01-2022

