Stichting Historische Kring Eenrum

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

Jaaroverzicht 2016
1. Algemeen
Net als voorgaande jaren hebben wij ons in 2016 ook weer bezig gehouden met het
verzamelen en ordenen van historisch materiaal, onderhoud van graven, dorpspompen,
de zonnewijzer en het vastleggen van zaken die verloren dreigen te gaan. Wij merken dat
veel inwoners van ons werkgebied (maar ook daar buiten) met ons meedenken en handelen
door er voor te zorgen dat waardevol materiaal bewaard blijft. Daar zijn wij erg blij mee.
Het succes van verzamelen en bewaren heeft ook een keerzijde. We hebben inmiddels
zoveel “spullen” dat we dat niet op één plaats kunnen opslaan en daardoor ook niet goed in
staat zijn om goed te ordenen en de spullen toegankelijk te houden. We zijn daarom op zoek
naar oplossingen voor dit probleem. Het mooiste zou zijn dat we de beschikking krijgen over
een wat grotere ruimte binnen ons werkgebied. Als iemand hiervoor iets weet dan horen wij
dat graag. Een andere oplossing is een samenwerking met de Historische Kring De Marne
die met hetzelfde probleem worstelt. Zie ook verderop in dit jaaroverzicht.
In 2017 blijven we mogelijkheden onderzoeken. Ons doel is dat naast de bestuursleden van
onze stichting ook andere geïnteresseerden goed gebruik kunnen maken van het materiaal
dat wij de afgelopen jaren hebben verzameld.

2. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 acht keer in de Ainrommer Koamer van Café Bulthuis.
In de vergadering van 23 februari stelden we het Financieel Jaaroverzicht 2015 en het
Jaaroverzicht 2015 vast.

3. Activiteiten in 2016
Donateursavond. Op 4 november bezochten velen de donateursavond. Voor een volle zaal
in het Dorpshuis wist Ben Westerink uit Adorp ons van begin tot eind te boeien. Westerink
stelde na onderzoek vast dat de wierde Eenrum tussen het jaar 800 en 1000 moet zijn
opgeworpen. Mogelijk ontstond aan het begin van de jaartelling al een huiswierde. Eerder
concludeerde een archeologe in het boek “Ainrom – 2200 jaar” al dat er weinig aanwijzingen
waren dat de wierde in 200 vóór Chr. moet zijn ontstaan.
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Hoogtekaart van Eenrum en omgeving met in rood omcirkeld wit aangegeven
wierden. Duidelijk is de loop van de Hunse tussen Wehe en Eenrum te zien.

Objecten dorp Eenrum. Aan de pompen, de lantaarn en de horizontale zonnewijzer werd
het noodzakelijk onderhoud gepleegd.
Inventaris en aanvullingen (foto)archief. Ook in 2016 stelden enkele personen weer foto’s
en andere historisch waardevolle documenten ter beschikking aan de Historische Kring.
Een selectie:
- Briefkaarten van Mw. S. Koops-van Kampen uit Eelde
- Verhaaltjes van vroeger, geschreven door K.J. Boonstra
- Oude nota’s en rekeningen van middenstanders uit Eenrum van vóór
de 2e wereldoorlog van Mw. Mulder-Luitjens
- De Atlas van Beckeringh
- Archief van “Het Nut”, Gymnastiekvereniging en Huisvrouwenvereniging
Interviews oud inwoners. Aan het eind van het jaar stelden we een lijst samen met
daarop namen van te interviewen personen. We zijn van plan in 2017 hier weer een vervolg
aan te geven.
Website en email .
Onze oproep aan de donateurs om hun email adres door te geven hebben ruim 60 personen
gereageerd. Per mail hebben de donateurs 2 x een nieuwsbrief ontvangen. Ook
uitnodigingen versturen we zo veel mogelijk per mail, de kosten van drukwerk worden
daardoor lager.
Digitaliseren oude dorpsbladen. Dit is een omvangrijke en bewerkelijke klus. Voor het
goed kunnen verwerken en terugzoeken hebben we programmatuur aangeschaft.

2

Historische Kring De Marne. Met onze zusterorganisatie werd afgesproken vaker samen
op te trekken bij activiteiten op het gebied van de gemeente De Marne. Dit resulteerde onder
andere uit het organiseren van een lezing. Met de Stichting Verhildersum en de gemeente is
overleg geweest over het realiseren van een cultuurhistorisch centrum in de boerderij
Welgelegen. Archivalia van De Marne en Eenrum kan hier dan ondergebracht worden. De
besprekingen hebben nog niet tot een resultaat geleid. Een toekomstig discussiepunt wordt
wat te doen met de diverse historische clubs na de gemeentelijke herindeling.
Begraafplaats Pieterburen. Aan het eind van 2015 waren we van plan te stoppen met de
werkzaamheden. In 2016 kregen we hulp van een paar inwoners uit het dorp, zodat we toch
de herstelwerkzaamheden konden hervatten. Ook onderzochten we de tekst en herkomst
van de namen op de verschillende grafstenen, met soms interessante resultaten.

Boven:

Onder:

Gedenksteen
Bedekkend het stoffelijk deel
van
Aafke Michaëls Bronsema
wed
Klaas Klaasen Thema
overleden te Pieterburen 27 Julij 1836
in den ouderdom van ruim 67 jaar
De dood maait elken sterveling neder,
en voert hem in den schoot der aard,
Gelijk de herfst, bij buld'rend weder
Het loof des wouds tot stof vergaart
Ook deze dier'bre en waarde moeder
Bragt hij in 't stille en sombere graf
Doch god is wijs! - In hooger kringen
Daar juichen zaal'ge hemellingen
En wachten hunn' geliefden af.
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Vlaspad. In juli 2016 onthulde Henk Staal 2 straatnaamborden met de tekst “Vlaspad”.
Dit voetpad aan de Hunse is een restant van een vroegere verbinding naar de vlasfabriek.
Deze fabriek stond vroeger aan de Mensingeweersterweg, langs het water, ongeveer op de
plek waar nu een gebouw staat van de Waterleiding.

Ainrommer. Het contact met de redactie verloopt prima. Regelmatig plaatsen we historische
artikelen en de “verhoaltjes” van Boonstra. Uitnodigingen plaatsen we ook in dit blad.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 februari 2017
Contactadres Stichting Historische Kring Eenrum:
Hunse 20
9967 PS Eenrum
Email: koos@marnelandschap.nl
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