
 
 
 
Jaarverslag 2020 
 
Het bestuur van Historische Vereniging Middelstum (HVM) 
bestaat in 2020 uit de volgende personen: 
 
Reint Wobbes  (voorzitter) 
Jan van der Kooi (penningmeester HVM) 
Kees Geut (penningmeester begraafplaats, ledenadministratie, PR) 
Diane Holtkamp (secretaris) 
Ties Groenewold (archivaris, beeldbank) 
Jetze Smit (archivaris, beeldbank, notulist) 
Ab Hooijer (lid) 
Aniek Veenstra (lid) 
Mark van Dijken (lid) 
 
Bestuursleden van de Historische Vereniging Middelstum nemen deel aan een 
aantal werkgroepen. 
 
Winkeltjesproject: Kees Geut, Jetze Smit, Mark van Dijken 
Begraafplaats: Kees Geut en Ab Hooijer 
Ewsum en de Hoop: Jetze Smit 
4 mei comité: afgevaardigde vanuit HVM: Marcel van Dijken 
 
Vrijwel alle activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn vanwege de corona 
afgelast, de activiteiten die wel door zijn gegaan voldeden aan de toen 
geldende regels van de overheid. 
 
Hieronder volgt in chronologische volgorde een opsomming van de 
activiteiten die door de HVM zijn georganiseerd in 2020. 

25 januari te zien in Middelstum holocaustmonument Levenslicht 

Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Gemeente Loppersum staat stil bij 
de Holocaustslachtoffers uit haar gemeente. Vanaf zaterdag 25 januari tot en 
met zaterdag 1 februari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien 
in de Sint Hippolytuskerk in Middelstum. Het lichtmonument maakt deel uit 
van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en is gemaakt 
door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. 



26 februari Historisch café in Hippolytushoes.  
Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering werd de pauze aangekondigd 
en kreeg men uitleg over de Middelstumer Historische puzzelroute die was 
uitgezet door enkele bestuursleden. 
Na de pauze gingen de bezoekers aan de wandel om de puzzel op te lossen, het 
was de bedoeling om van 21 foto’s de antwoorden te geven en daar een 
bepaalde letter in een kleurvak te zetten, zoals dit van te voren was 
aangegeven. Inmiddels waren de bezoekers allemaal voorzien van een drankje 
met de daarbij behorende hapjes en werd er veel nagesproken over de 
Historische vragen. Dat er wat souffleurs rondliepen bleek wel tijdens de 
controle van de oplossingen, want alles was door iedereen goed beantwoord. 
Het was een schone eerste officiële daad voor de voorzitter om uit de goede 
inzendingen een winnaar te trekken, de prijs ging naar de dames Hilda en 
Hennie. 
1 maart filmopnames bij Middelstum voor oorlogsdocumentaire 
Op zondag 1 maart werd door een Groningse filmploeg opnames gemaakt in de 
weilanden tussen Middelstum en Toornwerd. De ploeg was al een jaar bezig 
met een documentaire over de Tweede Wereldoorlog in Baflo en omstreken, 
samen met een werkgroep waar o.a. de Historische Kring Baflo in zit, de 
Oranjevereniging en lokale ondernemers. Omdat ook het verhaal over de 
gebroeders Gootjes aan bod komt – en hun noodlottige einde – werden er ook 
opnames gemaakt in het weiland buiten Middelstum. Dit kon gepaard gaan 
met enige geluidsoverlast, omdat er ook met vuurwapens gewerkt werd op de 
set. Uiteraard probeerde de filmploeg de overlast tot een minimum te beperken.  

16 juni kwam het boek “Zel mie nooit weer vergeten” uit 
Het boek ’t Zel mie nooit weer vergeten’ dieverdoatsie ien coronatied’, is klaar.  
Een boekje met korte verhalen en die mochten overal over gaan, het liefst over 
Middelstum. Aan alle cursisten van de Groninger cursus, Van dou en nou op t 
Hogelaand, werd gevraagd om iets te schrijven. Iedereen was enthousiast, 
maar toen kwam corona. Het plan werd iets gewijzigd: men heeft nu iets meer 
vrije tijd, daarom mocht iedereen iets inzenden. Vanaf dat moment stroomden 
de verhaaltjes binnen. Zo’n 100 korte verhaaltjes, zoals van een tweeling van 
88 jaar, die herinneringen aan hun jeugd op papier hadden gezet en dat daar 
veel kattenkwaad in zit, maakt het boek bijzonder. Ook enkele verhaaltjes uit 
deze tijd werden ingezonden door één van 5 en 7 jaar. Het is een prachtig 
boekje vol humor geworden, men is er dan ook trots op dat dit is gelukt. 
Van het boek werden 500  gedrukt, is in garen gebonden en had een lage prijs 
van € 6,00. 
16 juni, net voor Vaderdag, kwam het boek uit en binnen een paar maanden 
was het totaal uitverkocht. 



26 september profiteerde de HVM van goed bezochte markt. 
Tijdens de streekproductenmarkt op 29 september  op Ewsum is de kraam van 
de Historische Vereniging bijzonder goed bezocht. De kraam was voor groot 
gedeelte ingericht met diverse boeken die zeer interessant zijn voor de mensen 
die houden van de plaatselijke geschiedenis. 
Vooral het Boerderijenboek Middelstum-Kantens deel 2, werd voor een 
gereduceerde prijs van € 35,00 goed verkocht. Er werden tijdens de markt 
meer dan 20 boeken, van verschillende uitgaven, door de bezoekers 
meegenomen, ook de gratis boeken hadden gretig aftrek net als de plaatselijke 
wandelkaarten, daar werden tientallen van meegenomen. De materialen die 
Boerma’s Antiekhoeve beschikbaar had gesteld wekten soms verwondering op 
bij de uitleg van het gebruik. Zo was er een stofblaser, een set steenhouwers 
gereedschap, gebruikt tijdens de restauratie van de Martini kerk en een 
rokvlinder, deze vlinder is gemaakt van zwaar metaal en kun aan de rokken 
klemmen en zo konden tijdens het fietsen de rokken niet opwaaien. 
Divers boerenhand gereedschap lag bij de kraam en de bezoekers kregen ook 
hiervan een duidelijke uitleg van het gebruik. 
Speciale aandacht voor de volgende projecten: 
Winkeltjesproject 
Net als in de voorgaande jaren werd er ook in 2020 druk gewerkt en vergaderd 
over het boek betreffende de winkeltje in voormalig gemeente Middelstum. 
Steeds meer informatie kwam er binnen via oud Middelstumers en 
familieleden van de winkeliers die vroeger in Middelstum actief waren. 
Regelmatig werd er voor de werkgroep een proefdruk gemaakt door Jetze 
zodat dan in het werkgroep overleg duidelijk te zien was hoever dat het stond. 
Zo aan het eind van 2020 werd dan ook besloten om het boek zo rond het 
midden 2021 uit te brengen. 
Schenkingen / Archief 
Ook dit jaar heeft HVM meerdere bijzondere schenkingen gekregen.  
Daaronder zijn veel kaarten, foto's, ansichtkaarten, verslagen en notulen van 
vergaderingen van verenigingen, bedrijfsgegevens van vroegere bedrijven, etc. 
Een volledig overzicht hiervan staat op onze website onder het kopje Archief / 
gekregen materialen. 
Vrijwilligerswerk begraafplaats 2020 
Net als de 6 voorgaande jaren zijn de vrijwilligers ook in 2020 weer bezig 
geweest op de begraafplaats alleen is er vanwege de corona geen groot 
grafherstel verricht, de vrijwilligers vonden het niet verstandig om in grote 
getale werkzaamheden te verrichten. Dit jaar is het bij werken in het groen 
gebleven en is de afwerking van het nieuwe dak en het sedum op de 
urnenmuur gerealiseerd. 



Rondom het baarhuisje zijn de gemetselde bloembakken verwijderd en alle 
bomen door Ritsema bomenkap met wortel an al uitgegraven. 
Daarna is alles uitgevlakt met zand en is er rondom nieuwe bestrating gelegd. 
Voor het graf van Biewenga zijn de hekken door de vrijwilligers klaar gemaakt, 
verzinkt en gecoat zodat het hek in 2021 geplaatst kan worden. 
Sociale media (Facebook) 
Op sociale media zijn Jetze en Kees  als beheerders van onze Facebookpagina 
zeer actief en succesvol. De pagina wordt veel bekeken.  
Website 

De website vermeld alle informatie van de Historische Vereniging. Het laatste 

nieuws is zeer up-to-date. Verder vindt u er alle activiteiten terug, zoals 

verslagen van lezingen, vondsten, oproepen, maar ook de organisatie en links 

naar interessante websites 

Vrijwel alle andere gebeurtenissen waarbij de Historische Vereniging het 
afgelopen jaar bij betrokken is geweest staan op onze site. 
www.historischeverenigingmiddelstum.nl  onder het kopje: 
Archief, nieuwsarchief  
 
 

 

 

http://www.historischeverenigingmiddelstum.nl/

