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STICHTING HISTORISCHE KRING EENRUM 
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 
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1. Algemeen 

De Historische Kring kijkt terug op een actief jaar, waarbij verschillende 
werkzaamheden werden verricht. Het inventariseren van alle objecten kreeg 
een vervolg en resulteerde uiteindelijk in een uitgebreide objectenlijst. 
Op de begraafplaats in Pieterburen begonnen de leden met het schoonmaken 
van grafzerken ouder dan 100 jaar. Een overzicht van alle activiteiten 
verderop in dit jaaroverzicht.  
 

2. Bestuur 
In 2011 kwam het bestuur negen keer in vergadering bij elkaar.  
Het aantal leden bleef ongewijzigd en bestond per 31 december 2011uit de 
volgende personen; 
Wim Bastiaanse, Anneke Dijkstra, Jan Dijkstra, Rieks Hofman,  
Jans Huizenga, Louis de Jonge, Harry van der Laan, Koos van der Maar, 
Jan van der Muil, Lies Staal en Jurriën Wegter, voorzitter. Aftredend lid 
Wim Bastiaanse werd herkozen voor een nieuwe periode van vijf jaar.  
De stichting kon zich verheugen op een toenemende aantal belangstellenden, 
aan het eind van het jaar telde de penningmeester 140 donateurs. 
Begin juli vergaderde het bestuur aan boord van het Ms Boschwad van ons 
medebestuurslid Louis de Jonge.  Na deze vergadering genoten de leden van 
een rondvaart op de Waddenzee, waarbij enkelen het aandurfden een paar 
stappen op het wad te zetten. 
Zowel het Jaaroverzicht  2010 als het Financieel Jaaroverzicht  2010 werden 
zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld in de vergadering van  
22 maart 2011 Wederom kon de penningmeester, na controle van de 
kascommissie, een batig saldo laten zien. 
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3. Activiteiten in 2011 
 

3.1 Donateursavond 
Op vrijdag 21 oktober organiseerden de leden de traditionele avond voor 
donateurs en belangstellenden.  Het aanwezige publiek genoot van beeld en 
geluid van een interview met de heer K.J. Boonstra. Deze oud inwoner van 
Eenrum werd geboren in 1924 en woonde in het dorp tot 1942 aan de 
Zuiderstraat 22. Zijn vader was stelmaker en later een bekende 
meubelmaker. Hij wist zich nog veel te herinneren uit de periode van vóór de 
oorlog. De heer Boonstra was tijdens de vertoning van de film met zijn 
dochter aanwezig in de zaal.  
Na de film verzorgde de heer Reinder Reinders een lezing over trekschuiten 
en veerdiensten in de provincie Groningen. In deze boeiende lezing vertelde 
de spreker over vroegere veerdiensten van Groningen op Leeuwarden en 
Delfzijl (eind 16e en vroege 17e eeuw), het stad Groninger veer op Foxhol en 
het Oldambt en de drie provinciaal-Groninger veren op het Westerkwartier, 
Fivelingo en Hunsingo (tweede helft 17e eeuw) . Aan de orde kwamen verder 
de veerdienst vanaf Onderdendam naar Ulrum en de vaarten, jaagpaden, 
rolpalen, tolhuizen, tolheffing, veerhuizen, snikstallen en organisatie van de 
veerdiensten. Aan het einde kon iedereen terugkijken op een geslaagde 
avond. 
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3.2 Begraafplaats Pieterburen.                                                                                            
In 2009, 2010 en 2011 herstelde de stichting het toegangshek van de begraafplaats 
in Pieterburen. Vanaf het voorjaar 2011 ging de aandacht uit naar het schoonmaken 
en zichtbaar maken van de tekst en symbolen op oude grafzerken. Afgesproken 
werd dit in fasen uit te voeren en tevens de grafzerken te inventariseren.  

 

Aangezien het hier om een gemeentelijke begraafplaats gaat worden de 
werkzaamheden in goed overleg met de gemeente De Marne uitgevoerd. Nader 
onderzoek leverde soms verrassende resultaten op. In het voorjaar van 2012 wordt 
dit omvangrijk project verder opgepakt.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

3.3  Inventariseren archief en bezittingen 

Deze klus kreeg in 2011 een vervolg en kon in december worden afgerond. Dit 
resulteerde in een omvangrijk lijst waarin alle objecten zijn geïnventariseerd die 
zijn opgeslagen in Hotel ’t Gemeentehuis (Historisch Kabinet, Ainrommer Koamer 
en kelder), Het Dorpshuis en Het Raadhuis. In dit laatste pand maken we gebruik 
van de kluis van de voormalige gemeente Eenrum en van de gastvrijheid van de 
huidige eigenaren.  

 

Potje van terpenaardewerk, gevonden in het Aagt door J.H. Aikes, schilder-             
amateurarcheoloog te Eenrum (1790-1846), vermoedelijk ruim 2200 jaar oud. 

Naast de vele voorwerpen, zoals hierboven, behoren ook enkele 
olieverfschilderijen van C. Willinge tot de collectie. Aan de wand van de 
Ainrommer Koamer hangen 9 portretten van oud burgemeesters, van             
1866 Pruisen tot 1990 Wilpstra. Geïnventariseerd zijn ook diverse oude 
gebruiksvoorwerpen zoals een oliemolen, spintvat, snijbonenmolen, bietentang, 
weckketel met toebehoren, tabakssnijmachine enz. Verder bezit de historische 
kring een uitgebreide collectie oude films, welke op DVD zijn gezet.  
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3.4 Onderzoek 

Soms neemt de Historische Kring documenten van derden in ontvangst. We zijn 
deze mensen veel dank verschuldigd, want vaak zijn dit welkome aanvullingen op 
het werk waarvoor  de stichting is opgericht. Enkele leden verrichten nader 
onderzoek , hieronder zijn daarvan enkele resultaten weergegeven. 

Foto Schaapweg 

 
Aanleg Schaapweg te Westernieland, ongeveer 1920. 
derde van links: Klaas Snitjer, aannemer, geb. 08- 02- 1886, overl. 17- 12- 1963 
eerste van rechts: Johannes (Jans) Huizinga, walsmachinist, geb. 02- 07- 1888, overl. 19- 02- 1972. 
Huizinga liep altijd op klompen van Van der Meulen. 
 
Dr. Arend Folmer  
Folmer vestigde zich in 1858 als huisarts in Eenrum en liet in 1873 een herenhuis 
bouwen aan de Hereweg 9, een ontwerp van de architect J.F. Scheepers. 
Het herenhuis, genaamd “villa ’t Hoogeland”  wordt thans bewoond door 
fysio/manueel-therapeut Hansems. De tuin liet Folmer ontwerpen door de bekende 
tuinarchitect Gerrit Vlaskamp.  
Naast zijn beroep als huisarts toonde Folmer veel interesse voor de antropologie en 
archeologie. In de loop van de tijd hield hij zich steeds meer bezig met het 
bestuderen van schedels, veelal afkomstig uit afgegraven wierden. Hij publiceerde 
enkele artikelen in tijdschriften. In 1881 publiceerde dr. Folmer het boek:  
“Beschrijving Eenige  Crania uit verschillende tijdvakken”. In 1882 verhuisde Folmer 
naar Rijswijk waar hij in 1915 overleed. 
Enige tijd geleden is het pad langs de begraafplaats, de verbinding tussen De Akkers 
en de Hereweg, in Eenrum opgeknapt en voorzien van bestrating.  
We hebben de gemeente voorgesteld het pad “Dr. Arend Folmerpad” te noemen. 
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Grafzerken 
Zoals aangegeven bij 3.2 (Begraafplaats Pieterburen) hebben de leden de teksten en 
symbolen op enkele grafzerken zichtbaar gemaakt. De soms flink door 
weersinvloeden en algengroei aangetaste stenen werden  eerst schoongemaakt. 
Daarna kon worden begonnen met het voorzichtig schilderen van de tekst en 
symbolen in de kleur zwart. Enkele leden onderzochten de betekenis van de 
verschillende symbolen., waarvan in 2012 de resultaten worden gepubliceerd.  
 
 

 
 
 

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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3.5 Deelname aan- en contacten met andere organisaties en instellingen 
Historische Kring Baflo en Noordelijk Hunsingo; Dit jaar beperkte het contact zich het 
tot het voorbereiden van een bezoek van de “Heimatverein”  uit Oldersum(Duitsland) 
aan Eenrum. Later bleek de inspanning en voorbereiding voor niks te zijn geweest, 
op het laatste moment werd om onduidelijke redenen dit bezoek geannuleerd                                                    
Fotoarchief gemeente. Dit project op het gemeentehuis loopt ten einde. Ruim 1500 
foto’s zijn gedigitaliseerd. Een drietal leden heeft  hieraan meegewerkt              
Historische Kring De Marne. De vereniging inventariseerde de panden waar in het 
verleden middenstanders woonden of hun bedrijf uitoefenden. De resultaten worden 
zichtbaar gemaakt in een boek.                                                                         

 3.6 Overige activiteiten                                                                                   
Schilderij Aikes. In december kwam het bericht dat het schilderij door de restaurateur 
was hersteld. Met dank aan dhr. Bosma en dhr. Van Ham.                                    
Interviews oude inwoners. Het interviewen van oud inwoners uit de voormalige 
gemeente Eenrum stond in 2011 op een laag pitje. Zoals vermeld bij punt 3.1 waren 
de opnamen en het gesprek met Boonstra een groot succes.                                           
Dia’s van burgemeester Kreijkes. Van de familie van deze oud burgemeester van 
Eenrum nam de Historische Kring dia’s, foto’s en andere documenten in ontvangst.                  
DVD film over dorp Pieterburen. Ook dit jaar kochten nog enkele mensen de DVD. 
Met een verkoop van over de 100 kan de film met recht een bestseller worden 
genoemd.                                                                                                               
Dorpspompen. De pomp bij het dorpshuis vertoonde mankementen. De winter en 
langdurige drooglegging waren waarschijnlijk de oorzaak. Later functioneerde de 
pomp weer als vanouds. Onderhoud en schilderwerk werden uitgevoerd. 
Lantaarnpaal (driesprong) en zonnewijzer. De werkzaamheden beperkten zich hier 
tot het schoonmaken en licht herstel. De gemeente verzorgde de beplanting. 
Begraafplaats Eenrum. Een aantal keren overlegden enkele leden met de kerkelijke 
gemeente over het onderhoud van de beplanting rondom de begraafplaats in 
Eenrum. Het herstel van het lijkenhuisje kwam daarbij aan de orde.  
  

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 februari 2012 


