
 
 
 
Jaarverslag 2021 
 
Het bestuur van Historische Vereniging Middelstum (HVM) bestaat 
in 2021 uit de volgende personen: 
 
Reint Wobbes halverwege het jaar overgedragen aan Pieter Goldhoorn  
(voorzitter) 
Jan van der Kooi (penningmeester HVM) 
Kees Geut (penningmeester begraafplaats, ledenadministratie, PR) 
Diane Holtkamp halverwege het jaar overgedragen aan Aniek Veenstra 
(secretaris) 
Jetze Smit (archivaris, beeldbank, notulist) 
Ab Hooijer (lid) 
Mark van Dijken (lid) 
 
Aantal leden 237 
 
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: Fré Tuitman 
 
Vrijwel alle activiteiten die gepland stonden voor 2021 zijn vanwege de corona 
afgelast, zo ook onze jaarvergadering, 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 2021. 
 
3 februari Middelstum en ommelanden in woord en beeld. 
Dit is de titel van het stickeralbum dat bij de supermarkt Plus Tuitman in een 
spaaractie te verkrijgen was. Door een goede samenwerking met de Historische 
Vereniging is er een prachtig stickeralbum ontstaan over Middelstum, Kantens, 
Huizinge, Westerwijtwerd, Boerdam, Fraamklap en Toornwerd. 



Bij een bepaald bedrag aan boodschappen konden de klanten zakjes met 4 
stickers er in krijgen, die dan te plakken waren in het bijbehorend album. 
Het is de samen werkenden partijen bijzonder goed gelukt om een goed beeld 
te schetsen van vooral de vorige eeuw, hoe zagen de dorpen er toen uit en wat 
was er zoal te doen. 
4 mei Herdenking 2021 
Afwijking van het protocol i.v.m. coronavirus 
Er was dit jaar een beperkte herdenking op het Concordiaplein bij het oorlogs 
monument, de mensen werden in de gelegenheid gesteld dit te volgen via de 
livestream op het internet. 
8 mei Bonenpootwagen voor de Historische Vereniging Middelstum 
Via een aantal niet helemaal zekere wegen is de bonenpootwagen, die Historie 
Garrelsweer geschonken heeft aan de Historische Vereniging Middelstum, 
waarschijnlijk terug in de plaats waar het vroeger dienst heeft gedaan. Een 
aantal jaren geleden kreeg Historie Garrelsweer het van Holtman, en die heeft 
het van een boer uit Middelstum of Kantens gekregen, niet bekend van welke 
boer, dus dat werd een zoektocht met een mooi eind resultaat. Het werd 
gebruikt op de boerderij van Huizenga in Oosterburen. 
15 en 16 mei Kunstroute “Gedenkwaardig”  
Lijkenhuisjes als plek voor kunst en troost, Corona heeft voor zoveel mensen 
betekend dat ze niet bij een uitvaart konden zijn, zo is “Gedenkwaardig” 
ontstaan. 
In elf plaatsen waren op begraafplaatsen de lijkenhuisjes deze keer ingericht 
met kunst, te beginnen in Middelstum waar de kunstenaars Marcella Kuiper en 
Albert Aarts uit Haarlem het huisje hadden ingericht. 
20 mei Mooie vondst bij gekregen materiaal Historische Vereniging. 
Bij het doorspitten van een heleboel documenten en foto’s, uit een 
nalatenschap, van een boerenfamilie die vroeger in Westerwijtwerd actief was 
werden enkele bestuursleden van de vereniging verrast door een aantal 
perkamenten documenten. 
Er werden in totaal 5 hand geschreven brieven, op perkament, tussen de 
documenten gevonden. 
De meest opvallende is wel die van Reint Joan Lewe gedateerd en ondertekend 
op 14 mei 1739. 
28 augustus Boek “Handel in voormalig gemeente Middelstum” is uit 
Een vaak gehoorde vraag aan de Historische Vereniging was: “wanneer komt 
dat winkeltjesboek nu een keer uit”. Welnu; het boek werd gepresenteerd op 
28 augustus 2021, om 14.00 uur, in de grote zaal van de Hippolytushoes. 
Meer dan 5 jaar lang is een werkgroep van de Historische Vereniging op zoek 
geweest naar winkeltjes en andere handeltjes. Gelukkig hadden we beschikking 



over verschillende bronnen en kregen we veel hulp van familieleden en andere 
(oud-Middelstumers) 
Het boek met harde kaft en 240 bladzijden bevat meer dan 1000 foto’s en 
afbeeldingen is te koop bij Drogisterij Marja aan de Grachtstraat te Middelstum 
of via de webwinkel van NoordProof producties in Bedum. 
11 en 12 september Open monumentendagen  
De Open Monumentendagen in 2021 werden gehouden op zaterdag 11 en 
zondag 12 september. 
Ook dit jaar deed de situatie zich voor dat er vanuit overheidswege weer 
beperkingen opgelegd werden. Houd u zoveel mogelijk aan de dan geldende 
regels werd er aan de eventuele bezoekers gevraagd 
De monumenten die open waren hadden de vlag uit 
27 oktober Lezing over architect Veenstra door Fennema 
Eindelijk kon de Historische Vereniging weer een lezing organiseren en de zaal 
van Vita Nova liep dan ook al snel vol. Ongeveer 45 mensen waren op 27 
oktober getuige van deze lezing over architect S.A. Veenstra, door liefhebber 
en auteur van meerdere boeken over architectuur Bertus Fennema.  Omdat de 
Amsterdamse schoolstijl tussen de jaren 1910 en 1930 zeer populair was, werd 
er toen veel in deze stijl gebouwd. Ook architect Veenstra deed aan deze mode 
mee. Enige kenmerken zijn; rode bakstenen, glas-in-lood, hoge opvallende 
schoorstenen, overstekende daken, letters en ornamenten. 
21 november Middelstum in 350 vragen met antwoorden 
De tijd vliegt voorbij en dat merkten ze ook bij de Historische Vereniging 
Middelstum. Het is bijna niet te geloven dat het alweer 10 jaar geleden is dat 
de vereniging is opgericht. Dat gebeurde op 27 oktober 2011 met 46 
leden. Sindsdien is het aantal leden gegroeid tot 237, een duidelijk teken van 
een groeiende belangstelling voor de geschiedenis van Middelstum en 
omstreken. 
Om het 10-jarig jubileum op passende wijze te vieren, is dit fraaie boek aan al 
de leden van de Historische Vereniging geschonken. 
28 december Koets Bakkerij Mendels verhuist 
De koets van Bakker Ebels uit Westerbroek die jarenlang bij Museumbakkerij 
Mendels heeft gestaan is sinds kort verhuist naar de boerderij Oldenoord op 
Toornwerd. De nieuwe eigenaren van Museumbakkerij Mendels hadden 
contact opgenomen met de Historische Vereniging met de vraag of ze 
eventueel plaats zouden hebben voor de koets die bij hun in de schuur staat. In 
overleg met voorzitter Pieter Goldhoorn werd besloten om de koets bij hem in 
de boerderij te plaatsen. 
 



Speciale aandacht voor de volgende projecten: 
Winkeltjesproject 
Op 28 augustus is het boek “HANDEL in voormalig gemeente Middelstum” 
uitgekomen en heeft de werkgroep  eerst een korte pauze ingelast om daarna 
in de komende jaren zich te gaan bezig houden met deel 2 en deze dan ook 
uitbreiden met de bedrijven en fabrieken  
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 2021 
Net als de 7 voorgaande jaren zijn de vrijwilligers ook in 2021 weer bezig 
geweest op de begraafplaats alleen is vanwege de corona wat later in seizoen 
begonnen met de werkzaamheden. Men was in het voorjaar met een zeer 
beperkt aantal vrijwilligers reeds in het groen aan het werk om de tuinen er 
weer zomer klaar te maken. Ook werd in die periode het hekwerk op het 
familiegraf van Biewenga geplaats zodat dit graf nu in zijn geheel is afgewerkt.    
Op 19 juni werd er door een groter aantal vrijwilligers begonnen met de 
werkzaamheden. Er werden weer diverse graven rechtgezet en van enkele 
graven werd het fundament versterkt. Van een aantal graven werd de 
bestaande bodem verwijdert en voorzien van een nieuwe betonvloer zodat de 
sierbalken rondom weer goed vast gelegd konden worden 
De schilders hebben de teksten van  meer dan 50 graven voorzien van zowel 
zilver als zwarte verf, deze zijn nu weer duidelijk leesbaar. Op 23 oktober 
hebben de vrijwilligers gezellig onder het genot van koffie en koek afscheid van 
elkaar genomen met de tekst: tot volgend seizoen. 
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 Archief, nieuwsarchief  
 

http://www.historischeverenigingmiddelstum.nl/

