Verslag van de Historische Commissie over het seizoen 2009/2010
Voor u ligt een verslag van de Historische Commissie van het
Nutsdepartement Middelstum over haar wedervaren het afgelopen seizoen.
Alvorens hierop in te gaan wil ik echter eerst memoreren dat we tijdens
een bijzonder geslaagde voorjaarsexcursie naar de Krumhörn in Ost
Friesland, begin juni 2009, op een passend wijze afscheid hebben genomen
van Peter Huigen. Hij was vanaf de oprichting van onze commissie, in
november 2004, onze voorzitter en heeft op een geheel eigen wijze de
commissie mee vorm gegeven. Ondergetekende heeft het stokje van hem
overgenomen samen met Gerard Kolstein als secretaris. We zijn zes keer
bij elkaar geweest waarvan drie maal op Ewsum en drie keer in het
Hippolytushoes.
Tijdens de oktobervergadering is, aan de hand van een inventarisatie van
collega-verenigingen en een terugblik op onze eigen acties, gesproken over
de doelstelling en activiteiten van onze commissie. Onze doelstelling laat
zich als volgt omschrijven.
De doelstelling van de Historische Commissie van het Nutsdepartement
Middelstum is het bevorderen van onderzoek en instandhouding van de
historie van Middelstum en omstreken.
Wij proberen dit te bereiken door:
♦ Aanspreekpunt te zijn voor onderwerpen die verband houden met de
geschiedenis van Middelstum en omstreken.
♦ Het ijveren voor het behoud van het culturele erfgoed door hierover
kennis te
verzamelen en op te bouwen en naar buiten toe
bewustwording over te brengen.
♦ Het verzamelen en bewaren van oude documenten, foto’s en voorwerpen
met een cultuurhistorische waarde.
Tijdens overleg met het bestuur van het Nut op 27 januari jl. is
afgesproken dat onze commissie door gaat onder de vlag van het Nut.
Randvoorwaarde is dat de leden tevens lid zijn van het Nut.
Activiteiten:
Ter gelegenheid van de jaarlijkse monumentendag is samen met de
Stichting Beetke Benieuwd in het Koetshuis van Ewsum een expositie
ingericht over het leven en werk van Fie Goudschaal. Zij was een
getalenteerde domineesdochter, eind 19e eeuw opgegroeid te
Westerwijtwerd en vooral bekend van haar miniatuurportretten voor o.a.
de Koninklijke familie. Een bijzonder geslaagde tentoonstelling met name
dankzij de inzet van Reint en Hilda en Kees Wolthuis.
Joop Tilbusscher is bezig met archiefonderzoek naar het werk van zijn
voorvaderen, de architecten Tilbusscher d.w.z. inventarisatie van alle
bouwaanvragen van de voormalige gemeente Middelstum tussen 1897 en
1930. Hij heeft regelmatig op boeiende en aanstekelijke wijze verslag
gedaan van zijn bevindingen, waarbij vanuit de commissie feedback werd
gegeven.
De inzet voor het behoud van het muurtje met hekwerk bij de voormalige
lagere school aan de G.A. Straat heeft er in geresulteerd dat samen met de
huidige eigenaar Multicentrum Middelstum een restauratieplan is opgesteld.
De bouwaanvraag en verzoeken om subsidie hiervoor zijn dit voorjaar de
deur uit gegaan.
Molen De Hoop wordt inmiddels gerestaureerd. De molenadviesgroep heeft
in overleg met de eigenaar, Molenstichting Fivelingo, een plan ontwikkeld
wat voorziet in inrichting van de onderste drie ruimtes van de molen en het

weer bijbouwen van het omstreeks 1950 gesloopte pakhuisje. Voor de
verdere ontwikkeling van dit plan zijn oriënterende gesprekken gevoerd
met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Verder wordt aan
verbreding van de adviesgroep gewerkt.
De Stichting Dorpsbelangen Middelstum ondersteunt dit initiatief.
We hebben samen met het Nut op 20 en 21 april deelgenomen aan de
beurs, georganiseerd door de Handelsvereniging Middelstum. Hierbij bleek
nog eens weer dat er voor de lokale geschiedenis zeker interesse is, met
name bij het wat ouder publiek.
Op verzoek van gemeente Loppersum is nagedacht over de naamgeving
van wegen en paden, gepland in het uitbreidingsplan Middelstum zuid.
Voorgesteld is voor de fietswandelroute de naam Oude Toer te gebruiken
en voor een woonstraat Kopping Drie. Dit zijn namen die van oudsher
worden gebruikt voor betreffende percelen grasland die bebouwd gaan
worden.
Deelname aan werkgroepen i.v.m. historische aspecten:
Werkgroep Concordiaplein/Asingahof
De werkgroep houdt zich bezig met de toekomstige inrichting van het
Concordiaplein in samenhang met de Asingahof.
Werkgroep Middelstum Rondom
Doel van de werkgroep is het wandelpadennet uit te breiden zodanig dat
een compleet dorpsommetje kan worden gemaakt
Het 4-mei-comité
Dit comité verzorgt de herdenkingsdienst in de Hippolytuskerk en de
kranslegging bij het monument op het Concordiaplein op 4 mei.
Klankbordgroep herinrichting Middelstum
De gemeente heeft plannen om de komende jaren de wegen en riolering in
de oude kern van Middelstum te vervangen. De klankbordgroep adviseert
de gemeente voor het opstellen van een globaal plan. Dit wordt vervolgens
besproken met de buurtverenigingen voor detaillering. Naast keuzes v.w.b.
een historisch verantwoorde herinrichting biedt deze operatie ook
archeologische kansen.
Uit het vorenstaande moge blijken dat we het afgelopen seizoen weer met
tal van interessante onderwerpen bezig zijn geweest en dat onze
inspanningen ook tot resultaat leiden.
We sluiten het seizoen op 5 juni af met de gebruikelijke voorjaarsexcursie,
ditmaal naar het fraaie Humsterland met een rijke historie.
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