
      
 

 
 
Notulen algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op 
zaterdag 26 maart in d’Ekkelkaamp te Onstwedde. De vergadering begint om 13.30 uur.  
 
Aanwezig: ruim 60 leden. 
 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Vaststelling van de agenda. 
- Vraag van dhr. Hidding: wordt de contributie deze vergadering ook – conform de 

statuten – vastgesteld door de vergadering? Dit staat niet op de agenda. De 
penningmeester zal hier later op terugkomen.  

- De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Notulen van de ALV van 16 oktober te Ter Apel (meegezonden). 
- Correctie: de statuten zijn vastgesteld in 2011 (en niet in 2012). 
- Met bovenstaande correctie zijn de notulen vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris. 
- De ingekomen tijdschriften liggen weer ter inzage gereed. 
- Volgende week zaterdag 2 april zijn we (bestuurlijk) uitgenodigd voor de jaarlijkse 

regio-bijeenkomst. 
- Donderdagavond 21 april staat een extra excursie op de planning naar Synagoge 

Groningen, de uitnodiging volgt via Terra Westerwolda.  
- Mevr. Bruining-Principaal heeft een aantal foto’s ter inzage meegebracht van de 

opgraving van urnen in de omgeving Wedderveer. 
- Twee jaar geleden is de Werkgroep Canon opgericht. De werkgroep heeft het 

afgelopen half jaar al veel werk verzet. Tien leden vullen deze canon die een 
weergave geeft van de belangrijke momenten en ontwikkelingen in de 
geschiedenis van Westerwolde. Via beeldpresentatie wordt een impressie gegeven 
van de huidige stand van zaken. 

- Gerda Nijenbrinks presenteert haar boek. Namens het bestuur van de HVW neemt 
Geert Volders het 1e exemplaar in ontvangst. 

- De voorzitter vertelt over de nieuw gevormde OMD-commissie, die onder de 
vleugels van de HVW is gevormd en benadrukt het belang van de karakteristieke 
panden in onze regio. 

o Rienhart Wolf vraagt of grafmonumenten ook onder deze registratie van 
monumenten komen te vallen? Het familiegraf van de fam. Verwer (Kapel, 
Ter Apel) dreigt namelijk geruimd te worden. De voorzitter legt uit dat het 
funeraire erfgoed praktisch onbeschermd is, maar absoluut van belang is 
voor de streek. Het punt wordt meegenomen naar de commissie. Een 



excursie over onze Westerwoldse begraafplaatsen/kerkhoven zou 
interessant kunnen zijn.  

- Manifestatie rondom Rampjaar 1672. Dit thema zal daarom centraal staan tijdens 
de ledenbijeenkomst van juni. Ook in het zomernummer van Terra Westerwolda 
zal het Rampjaar een prominente plaats krijgen. Binnenkort volgt de aankondiging 
van een driedelige cursus rondom dit thema. Dit wordt gecommuniceerd o.a. via 
onze HVW.  

 
5. Financieel verslag 2021, begroting 2022 door de penningmeester. Verslag van de 

kascommissie. 
- De penningmeester toont de exploitatierekening. De rekening toont dat we 

ondanks corona amper sprake is van afnemende inkomsten. Er is dus geen sprake 
van een afnemend ledenaantal. 

o In 2020 is op initiatief van de HVW geen subsidie voor TW ontvangen. 
Over 2021 is deze subsidie wel ontvangen. 

o De losse verkoop van het tijdschrift is een klein beetje teruggelopen. 
- Het overzicht inkomsten/ontvangsten. Onder exposities zien we een uitgave, dit 

betrof de ondersteuning van een project van de Historische Kring Ter Apel en dit 
heeft geresulteerd in een expositie in Ter Apel. 

- Fondsvorming betreft de aankoop (of ondersteuning daartoe) van cultureel erfgoed 
voor en van Westerwolde, zoals de in 2020 aangekochte prehistorische vuistbijl. 

- Op basis van de huidige financiën is onze vereniging financieel gezond. De 
penningmeester stelt daarom voor de contributie ongewijzigd te laten, en dit wordt 
met algemene stemmen aanvaard. 

- De begroting 2022 wordt toegelicht. We gaan er van uit dat we dit jaar al onze 
activiteiten kunnen ontplooien. De excursies worden kostendekkend (dus met een 
extra bijdrage van een deelnemend lid) georganiseerd. De huidige begroting laat 
een klein tekort zien. De vergadering stemt in met deze begroting. 

- De kascommissie doet bij monde van de heer van de heer Van Gelderen verslag. 
Samen met dhr. Wijnholds heeft Van Gelderen de financiën ingezien en 
complimenteert de penningmeester van diens werk. De kascommissie stelt voor de 
penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met applaus bevestigd. De 
penningmeester dankt de aanwezigen voor het vertrouwen. 

 
6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie. 

- Dhr. Van Gelderen is aftredend en wordt bedankt voor zijn werk in de afgelopen 
twee jaren. Dhr. Hidding meldt zich aan om samen met dhr. Wijnholds de kas te 
controleren. 

 
7. Jaarverslag 2021 (meegezonden), door de secretaris. 

- De secretaris neemt het verslag met de vergadering door. Het verslag wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld. 

 
8. Bestuursverkiezing.  

Aftredend zijn de heren J.G. Abbes en R.M.A.Wegman. Beide bestuursleden stellen 
zich herkiesbaar. Namen van eventuele tegenkandidaten zijn niet ontvangen.  
- De vergadering stemt met acclamatie in met de herbenoeming van beide 

bestuursleden. 
- Namens de Historische Kring Ter Apel zal Rienhart Wolf de geborgde 

bestuurszetel innemen. Wolf wordt met applaus in het bestuur ontvangen. 



 
9. Rondvraag. 

- Dhr. Drenth memoreert de lezing door Jaap Spanninga op maandag 11 april 
aanstaande en de expositie die kort daarop in de bibliotheek te zien is.  

- De voorzitter vertelt dat de Landschapsbiografie Westerwolde inmiddels in tweede 
druk verschenen is. Daarnaast is het boek genomineerd als het beste Groninger 
boek van 2021 in de categorie non-fictie. 

- Dhr. Wolf memoreert het begin van het archeologisch onderzoek middels 
grondradars rondom het Klooster Ter Apel. Hier komen nu al verrassende 
gegevens uit, dit zal via de kanalen van de HVW gedeeld worden. 

- Ten zuiden van de burcht in Wedde is een klein omgracht perceeltje. Dit heeft de 
naam ‘Ronde Tuin’. Lange tijd waren de meningen verdeeld over de 
achtergrond/betekenis van dit perceel, omdat sommigen meenden dat het ‘Ronde 
Toren’ zou heten. Vanochtend (zat. 25/3) is er archeologisch onderzoek gedaan 
door Ko Lenting op het terrein. Dit onderzoek leverde geen aanwijzingen op die 
duiden op bebouwing. 

- Tot slot doet de voorzitter een oproep omtrent de omgang met eigen erfgoed.  
 

10. Voordracht door prof. dr. Reinder Reinders: De Atlas van Acker Stratingh, 
kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839).  
Artsen, burgemeesters, boeren en schoolmeesters werkten in de jaren ’20-’30 van de 19e 
eeuw aan een geologische kartering van 57 gemeenten in de provincie Groningen. Het 
eindresultaat was een Geologische kaart die in 1837 gereed kwam. De kaarten behoren – 
wereldwijd – tot de vroegste bodemkaarten die we kennen. Een schitterend voorbeeld 
van burgerwetenschap.  
In de beginfase waren er veel problemen: wat is een geschikte kaart om de bodem op te 
karteren, hoe classificeer je de grondsoorten, welke kleuren geef je ze en hoe geef je op 
de kaart hoogte en reliëf aan? We kunnen de kaart ook zien als een archeologische 
monumentenkaart waarop de ligging en hoogte van 120 wierden en andere oudheden 
zijn aangegeven. Tijdens de lezing komen verder de bodem en geologische 
bijzonderheden van de vier gemeenten in Westerwolde ter sprake: Onstweddde, 
Vlagtwedde, Wedde en Bellingwolde.   

 
11. Sluiting van de vergadering. 

  
 
 
 
 


