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1. Leden
Op 31 december 2016 bedroeg het aantal contributie betalende leden 185.
Het ledental vertoont een licht dalende tendens. In totaal ontvingen 220 leden, donateurs en relaties
ons ‘Infobulletin Winshem’.
2. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 in totaal 11 keer, eerst in het Jacobijnenhuis en vanaf 7 mei in het
KinderBoekenHuis. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond plaats op 22 maart; op 26 januari
en 25 oktober waren er Ledenvergaderingen, gehouden in De Hoogte.
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart is jhr. ir. Cees de Ranitz vanwege zijn grote
verdiensten voor de Vereniging benoemd tot erelid.
a. Bestuurssamenstelling
Eveneens zijn op 22 maart mw. drs. Brigitta Pestoor en dhr. Derk Jan Tinga benoemd tot lid van het
bestuur. De laatste werd hierbij tevens benoemd tot voorzitter. Waarnemend voorzitter, dhr. Joop
Haak, legde z’n functie neer en aanvaardde een benoeming als algemeen adjunct. Op 15 juni heeft
Brigitta haar bestuurslidmaatschap beëindigd. Ze heeft besloten dat de bestuursfunctie niet bij haar
past. Mw. Fenna Garst is als notuliste aan het bestuur verbonden. In het bestuur is nu een vacature.
b. Kascommissie
De kascommissie werd gevormd door dhr. Harry Zwerver en mw. Hilde Bolhuis. Dhr. Zwerver was
roostermatig aftredend; in de vacature werd voorzien door de benoeming van dhr. Tiemen van Dijken.

3. Lezingen
In het afgelopen jaar werden tijdens de ledenvergaderingen in zalencentrum ‘De Hoogte’ de volgende
lezingen gehouden:
 26 januari: een lezing van de heer Peter Suidman over de architecten Gerrit Nijhuis en Karel
en Lammert Geert Reker. Gerrit Nijhuis heeft o.a het oude gedeelte van het gemeentehuis,
Stationsweg 4 en de conservenfabriek aan de Trekweg (samen met A. Kuiler en L. Drewes)
ontworpen. Door de prachtige originele bouwtekeningen en door de goede uitleg was dit een
bijzonder interessante bijeenkomst.
 22 maart: vooraf hielden we een kleine excursie naar het KinderBoekenHuis. De leden
konden zo alvast een kijkje nemen in ons nieuwe onderkomen. Hierna volgde de lezing van
mw. Lieke Veldman over ‘Winkelen in het verleden’. Mw. Veldman behandelde daarbij de
periode 1750-1900, zoals de ‘kiepkerels’, de groothandelswinkels in de stad, de modekramen
tijdens de mei- en septemberkermis in de stad, de diggel- of potschepen, het begin van de
V&D en de centrale aansturing van de economie rond 1800.
 25 oktober: een lezing van Jan Giezen en Willem van Wijnen over ‘Het klooster van Rottum’,
aan de hand van een 3D animatiefilm. Met behulp van weerstandmetingen zijn de contouren
van het klooster in kaart gebracht, waarna o.a. aan de hand hiervan een reconstructie kon
worden gemaakt.Ook werd een animatie over het verdwenen slot van de familie Cammingha
op Ameland getoond. De lezing was zeer interessant en gaf aanleiding voor het bedenken van
een mogelijke toepassing van deze techniek voor het zichtbaar maken in 3D van het
Dominicanenklooster van Winsum, evenals van de toentertijd aanwezige borgen. Er werd
hierover een nadere afspraak met dhr. Giezen gemaakt.
4. Activiteiten
a. Erfgoedcommissie
Ook dit jaar hadden drie van onze leden, de heer C. de Ranitz, de heer J. Tersteeg en de heer D.J.
Tinga, op persoonlijke titel zitting in de Erfgoedcommissie van de gemeente Winsum.
b. Beeldbank Groningen
Willy Lemstra en Ria Siegers hebben inmiddels 650 oude afbeeldingen uit ons bezit gedigitaliseerd.
Deze prachtige collectie is te zien op: www.beeldbankgroningen.nl.
Anneke Bus-Steendam heeft een mooie collectie ansichtkaarten beschikbaar gesteld.
c.

Open Monumentendag 2016

Joop Haak, Derk Jan Tinga en Fenna Garst zijn betrokken geweest bij de organisatie van de OMD op
10 en 11 september 2016. Deze dag werd dit jaar gecombineerd met de Dag van het Joods cultureel
erfgoed. Het thema was ‘Symbolen en Iconen’, gecombineerd met ‘Joodse talen’. Jacques Tersteeg
heeft samen met Erna Bakker en Willy Lemstra van de ‘Stichting Een Joodse Erfenis’ voor deze
gelegenheid een fraai boekje met een wandel- en fietsroute langs verschillende objecten geschreven.
d. Radioprogramma ‘Noordmannen’
Op 18 december heeft Joop Haak in het RTV Noord programma ‘Noordmannen’ met de presentatoren
meegelopen en iets verteld over historisch Winsum en de Obergumer kerk.
e. Verhuizing
Op 7 mei hebben we met hulp van Scouting Vinchem, Gerrit Poort (die geheel belangeloos z’n
bestelauto beschikbaar stelde), en Brigitta Pestoor met haar man en zoons onze kamer in het
Jacobijnenhuis ontruimd en de nieuwe werkruimte in het Kinderboekenhuis ingericht. Daarbij is ook
veel werk verzet door Ida van der Molen, Joop Haak, Clemens Tersteeg, Fenna Garst en de
voorzitter. Sindsdien vergaderen en werken we tot grote tevredenheid in het KBH. Iedere zaterdag
van 12 tot 16 uur is er iemand van de HVWO aanwezig.
f. Tentoonstelling ‘Alleen op de wereld’
Op 17 december is de tentoonstelling ‘Alleen op de Wereld’ door dr. Els Jongeneel in het
KinderBoekenHuis geopend. Aanleiding was de VPRO-serie waarin het klassieke verhaal in een
eigentijds jasje is gestoken. Jacques Tersteeg heeft, samen met Ria Siegers en Willy Lemstra, voor
de tentoonstelling fotomateriaal verzameld over werk- en leefomstandigheden in Winsum-Obergum
aan het einde van de 19e eeuw. Volken de Vlas van het KBH heeft de expositie ontworpen. De
expositie loopt tot en met 26 februari 2017.
g. Canon van Noord-Groningen
Op 7 maart heeft het bestuur een uitleg gehad door dhr. Kees Sikkema, voorzitter van de Historische
Kring Noordelijk Hunsingo en mw. Gea Straat over het project: ‘Canon van Noord-Groningen’ voor het
basisonderwijs. We hebben besloten deel te nemen aan dit project ; Guus Frumau vertegenwoordigde
ons hierin. Helaas hoorden we in oktober dat het project voorlopig is gestopt.
h. Tocht om de Noord
De “Tocht om de Noord’ op 25 oktober voerde dit jaar o.a. dwars door het KinderBoekenHuis. Ook
onze HVWO was present. We hebben veel uitleg gegeven aan de vele wandelaars die passeerden.
i. Werkgroepen
De werkgroep Beeldbank heeft voortvarend gewerkt aan de digitalisering van vele afbeeldingen.
Het Infobulletin Winshem is in 2016 twee keer verschenen; een derde nummer, dat door de
redactiecommissie gemaakt was in december, verscheen in januari 2017. Jannie Wicherts heeft in
december afscheid genomen van de redactiecommissie. Jacques Tersteeg heeft in drie Infobulletins
geschreven over het Dominicanenklooster van Winsum. We hebben het plan opgevat de contouren
van dit klooster weer zichtbaar te maken door middel van een grondradar-onderzoek.
Ook de werkgroep Archeologie en/of Historische Gebouwen zal hier mogelijk bij worden betrokken.
Jacques, Willy Lemstra en de voorzitter proberen fondsen te werven om dit onderzoek te kunnen
financieren. Marius Hazenberg van de werkgroep archeologie heeft veel archeologisch materiaal in
het KBH afgeleverd, waarmee we het komende jaar een of meerdere exposities hopen in te richten.
j. Overig
Uit de nalatenschap van Auke Hoft uit Appingedam ontvingen we via ons erelid Cees de Ranitz in mei
een mooie collectie Groninger Volksalmanakken. Verder ontvingen we de ‘Atlas van Beckeringh’ van
de St. Groninger Historische Publicaties.
De correcties die wij hadden doorgegeven aan de gemeente voor de folder ‘Ontdek Winsum’ blijken
niet te zijn verwerkt bij de herdruk. Bij de volgende herdruk moet er opnieuw naar worden gekeken.
In augustus bereikte ons een verzoek van prof. dr. Van den Belt om begeleiding van studenten die
een onderzoek wilden gaan doen naar het begin van de Reformatie in Winsum. Jacques Tersteeg
heeft zich daar over ontfermd.
Ida van der Molen heeft een lijst van alle bezittingen van de HVWO opgesteld en daarnaast een
inhoudsopgave van alle verschenen artikelen van het Infobulletin Winshem gemaakt.
Het bestuur heeft eind 2016 een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld.

