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Stichting Historische Kring Eenrum 
       

20   JAAR 

 

De stichting is opgericht op 4 oktober 1994 en heeft ten doel de bevordering van het onderzoek van de historie 
van de dorpen en naaste omgeving van Eenrum, Pieterburen, Westernieland, Wierhuizen en Broek, gelegen in 

de voormalige Gemeente Eenrum. 
www.historischekringeenrum.nl 

J a a r o v e r z i c h t   2 0 1 4 
1.Algemeen 
Net als voorgaande jaren hebben de leden van de Historische Kring Eenrum zich bezig 

gehouden met het verzamelen en ordenen van historisch materiaal, onderhoud van graven, 

dorpspompen en de zonnewijzer en het vastleggen van zaken die verloren dreigen te gaan. 

Wij zijn erg blij dat veel inwoners uit de voormalige gemeente Eenrum met ons meedenken 

en historisch materiaal aan ons geven. Hiermee kunnen wij er voor zorgen dat waardevolle 

informatie over onze leefomgeving blijft bestaan en beschikbaar is voor nu en in de 

toekomst. 

In 2015 willen wij stappen zetten om onze donateurs meer aan te bieden. Daarbij denken wij 

aan samenwerking met andere historische verenigingen waarbij wij gebruik maken van 

elkaars programma’s en/of gezamenlijke bijeenkomsten voor leden en donateurs 

organiseren. Daarnaast willen wij meer gebruik gaan maken van de mogelijkheid om via mail 

informatie te verstrekken. In 2014 zijn wij gestart met het verzamelen van e-mail adressen 

van onze donateurs. Ook verbetering van de inhoud van onze website is een aandachtspunt. 

2. Bestuur 

Na een voorzitterschap van 20 jaar nam Jurriën Wegter afscheid van het bestuur.             

Wim Toonder nam in januari de voorzittershamer over. Zijn eerste daad was het 

overhandigen van een oorkonde “Lid Van Verdienste” aan Jurriën. Het afgelopen jaar kwam 

het bestuur negen keer in vergadering bijeen. Louis de Jonge was volgens het rooster aan 

de beurt om af te treden en werd herkozen in het bestuur. Het financieel overzicht en de 

boekhouding zagen er keurig uit. Aan de penningmeester werd dan ook decharge verleend. 

Eind 2014 telde de penningmeester 117 donateurs.  

http://www.historischekringeenrum.nl/
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3. Activiteiten in 2014 

Donateursavond en 20-jarig bestaan.                                                                                   

De Historische Kring Eenrum vierde begin oktober haar 20 jarig bestaan. Op vrijdagavond     

3 oktober sprak Eline Brontsema, streektaalfunctionaris Groningse Taal, het publiek in het 

Dorpshuis toe. Ze sprak natuurlijk in het Gronings en bracht uit haar onderzoek enkele feiten 

naar voren, onder andere de verschillen in uitspraak van enkele Groningse woorden en 

zinnen. Zaterdag en zondag stond in het teken van de tentoonstelling. De vele albums met 

foto's, krantenknipsels en andere informatie werden door veel mensen bekeken.  

 

In een speciaal daarvoor ingerichte filmzaal kon het publiek foto’s van straatbeelden van 

vroeger en nu bekijken. Enkele opnames van interviews met oud inwoners van Eenrum, 

Westernieland en Pieterburen trokken veel belangstelling. Oud-Eenrumer Wiebe Westra 

plaatste een op schaal nagebouwde replica van een locomotief en wagons op het toneel. 

Vóór de Tweede Wereldoorlog reed de trein op de spoorlijn Winsum - Zoutkamp.  

 

Jur Bolt liet zijn prachtige verzameling prentbriefkaarten zien. De dames Boot stelden een 

deel van het gereedschap van schoenmaker Boot uit Pieterburen voor de tentoonstelling 

beschikbaar.  
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Een week later vertoonde de Historische Kring Eenrum film, foto’s en dia’s in de kerk van 

Pieterburen en Westernieland. Hier werd medewerking verleend door Rienk Dijkstra en de 

Culturele Commissie van Westernieland 

 

Foto links: Westernieland. De Molen en de boerderij werden gebouwd in 1853. De molen is in 1917 afgebroken.                         

De bewoners waren in die tijd het echtpaar Roelf van Tijum en Henderika Moltmaker. Een dochter van hen was Martje van 

Tijum (oprichtster Moermanvereniging), geboren in 1914 en overleden in 1996. Ze is zichtbaar als meisje op deze foto, gekleed 

in een wit jurkje. Haar vader staat er ook bij.                                                                                                                                                              

Foto rechts: Pieterburen. De Pastorie bij de Nederlandse Hervormde Kerk. De foto is in februari 1961 geschonken door                  

Mw. G. Doornbos-Oosting hoofd van de O.L.School. De Pastorie is in 1961 afgebroken, thans Domies Toen. 

Begraafplaats Pieterburen. In 2011 startte de stichting met het herstel en het zoveel 

mogelijk zichtbaar maken van de tekst op de graven.  In 2012 en 2013 zijn door 

omstandigheden weinig werkzaamheden verricht. In 2014 herstelde de Historische Kring het 

beschadigde graf van Dr. B. Kloek en zijn echtgenote H. Adriani. 

 

 

Rustplaats van H. Adriani, weduwe van Dr. B. Kloek, geb. te Groningen 15 Nov. 1820    overl. te Pieterburen 19 Januari 1912. 

Rustplaats van Berend Kloek in leven Med. Doctor alhier, echtgenoot van H. Adriani geb. te Slochteren 26 Maart 1817 overl. te 

Pieterburen 18 November 1900. Berend Kloek, geb. 26- 03- 1817 te Slochteren, overl 18- 11- 1900, oud 83 jaar te Pieterburen, 

zoon van Siebrand Jans Kloek en Geeske Berends, huwt 26- 11- 1847 met Hilligje Adriani, geb. 15- 11- 1820 te Groningen, 

overl. 19- 01- 1912, oud 91 jaar te Pieterburen, dochter van Lambertus Grimmius Adriani en Harmanna Smit. Bruidegom 

medicinae doctor, oud 30 en bruid 27. De familie Kloek - Adriani heeft van 1859 tot 1912 gewoond in het pand Hoofdstraat 140 

te Pieterburen. 
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Objecten dorp Eenrum. Aan de waterpompen, de historische lantaarn en de (horizontale) 

zonnewijzer werd het nodige onderhoud gepleegd. Harry van der Laan schreef een 

boekwerkje over deze horizontale zonnewijzer. Enkele inwoners van het dorp verleenden 

hun medewerking aan de werkzaamheden. 

                     

Inventarislijst en (foto)archief. Enkele personen stelden foto’s, krantenknipsels en 

voorwerpen ter beschikking aan de stichting. Het bestuur stelt dit zeer op prijs. Het archief 

van oud-secretaris dhr. Duister werd door de familie aan ons overgedragen. Een groot aantal 

dia’s en foto’s van oud-burgemeester Kreijkes kwamen in ons bezit en zijn gedigitaliseerd. 

Enkele leden brachten het archief in de Ainrommer Koamer verder op orde. De Historische 

Kring verkocht enkele Dvd’s met oude dorpsbeelden van Pieterburen en Eenrum.  

Interviews oud  inwoners.  In 2014 verkochten de uitbaters van café Centraal, gelegen aan 

de Hoofdstraat in Eenrum, hun pand. Voor de Historische Kring aanleiding het echtpaar te 

interviewen en het exterieur en interieur te fotograferen. Ook het interieur en de werkplaats 

(schouchkoamer)schoenmaker Boot in Pieterburen werd op de gevoelige plaat vastgelegd. 

De beide dochters van Boot gaven een interview. De resultaten komen op Dvd te staan.  

Website. Op onze website plaatste Bert Damminga enkele berichten. We willen in de 

toekomst meer gebruik maken van de website. Dit is voor ons een belangrijk punt van 

aandacht voor 2015.  

Deelname aan en contacten met andere organisaties en instellingen               

Historische Kring De Marne. Met het bestuur van de Historisch kring De Marne gaan we in 

2015 in overleg om te zien of er een samenwerking op het gebied van onderzoek, 

tentoonstelling en andere activiteiten kan komen.                                                                    

Oude Groninger Kerken. Enkele leden onderhielden contacten, met name over de 

werkzaamheden aan en rondom de kerk in Pieterburen, Eenrum en Westernieland                

De Ainrommer. Wederom plaatsten we historische artikelen in het dorpsblad. De verhaaltjes 

van Boonstra kregen een vervolg. 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van  27 januari 2015 


