
Historische wandeling 5 mei groot succes. 

De wandeling die door de Historische Vereniging op 5 mei was georganiseerd trok veel 

belangstellenden. Zo rond 14.00 uur verzamelden zich haast 70 personen bij de begraafplaats om aan 

de wandeling deel te nemen, en zo op diverse plekken in het dorp uitleg te krijgen over de 

gebeurtenissen tijdens de oorlog en bevrijding 1940-1945. 

 

 

Na de rondleiding en uitgebreide uitleg langs de oorlogsgraven op de begraafplaats kregen de wandelaars 

een flyer uitgereikt, daarop stond op welke plekken in Middelstum een verteller aanwezig was om 

specifiek iets over die plek of zijn bewoners te vertellen. In de toren van de Hippolytuskerk werd aan de 

hand van diverse foto's verteld over de klokkenroof en de vordering van de scholen. In de latere woning 

van Rustema was in de schuur ruimte gemaakt voor het verhaal van verzetsgroep " 't Zwaantje" waar 

onze oud dorpsgenoten Dirk Rustema en Marten van Til deel van uitmaakten. Het verhaal van de 

gebroeders Gootjes werd verteld aan de Brouwerslaan vlakbij het adres waar ze in de oorlog waren 

ondergedoken. Vanuit de voormalige meubelwerkplaats aan de Oude Gang werd men rondgeleid door 

een aantal straten, waar in de laatste dagen van de oorlog nog een aantal bommen zijn gevallen en 

waarbij helaas twee slachtoffers vielen. 

 

 

Op z'n vertrouwde plek in het Hippolytushoes vertelde Cor Hofman over zijn eigen ervaringen in de oorlog 



en wat hij zoal in de kampen heeft meegemaakt. Zowel in Huizinge als op Toornwerd waren de vertellers 

aanwezig, in Huizinge werd het verhaal van dominee Lieve en van plaatselijk commandant van de OD en 

BS Ubbens uit de doeken gedaan. Op Toornwerd stond de zoon, van Res.-Kapitein bij de Artillerie Willem 

Jacob Dethmers, de mensen te woord bij het onlangs schitterend gerestaureerde monument van zijn 

vader en moeder. In het oorlogsmuseum 1940-1945 van Ties Groenewold aan de Oude schoolsterweg 

was het een komen en gaan van bezoekers, meer dan 120 mensen tekenden het gastenboek. Om de 

mensen tijdens de iets vochtige wandeling een kop koffie aan te bieden was molen de Hoop die middag 

geopend en daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Van deze historische wandeling is een FOTOVERSLAG gemaakt. Ook zijn er video-opnames gemaakt door 

Middelstum TV welke u hieronder via de knop Video Bekijken kunt zien. 

 

Bron: Historische Vereniging (8 mei 2015)  Jannes Klaassen 

 

http://www.middelstum.com/Bevrijdingsdag%202015%20deel%203/
https://www.youtube.com/watch?v=QQ4qnRC1E3w

