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 Uithuizermeeden       

Uithuizen                                                                  

                  
Dit verhaal gaat over de geschiedenis rond de sluiting 

van het raadhuis museum van Uithuizermeeden.           

Met als gevolg het verdwijnen van de bijzondere       

oude dorps geschiedenis. Een verslag uit de kranten  

en archief. En hoe men zover ging dat de bewoners 

vertrokken en het raadhuis opnieuw verpauperde. 
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Toeristische trekpleister Meister museum gesloten!                                                                                                                        

Wat we later zien is een verwaarloosd gebouw. 

Oorzaak?  Een onbekende man Chris Bakker  uit 

Uithuizen, zorgde ervoor dat eigenaar Roorda van         

het raadhuis ongewild en onterecht negatief met           

naam en toenaam in de publiciteit terecht kwam.           

C.B wilde niet dat een uitgeleend schilderij weer terug 

ging naar W,R. Hij maakte er een persoonlijke strijd 

van. In zijn onschuld verschool hij zich achter de 

bewoners van het bejaardentehuis die, als ze alles 

hadden geweten nooit aan dit spel en drama hadden 

mee gewerkt. Er was een goed voorstel door W.R en 

de gemeente voor gelegd. Het gevolg was raadhuis 

museum-trouw locatie en Gronings erfgoed is weg. 
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Meister museum in glorie tijd tot 2007. 
Na jarenlange restauratie kreeg het huis, dankzij 
W.R weer de oude glorie terug en werd er weer 
getrouwd, vergaderd en bezichtigd. Veel van de 
historische inboedel kwam terug. Veel waardering 
vanuit de gemeenschap zou je denken, maar dat  
was niet het geval. Het leverde vooral jaloezie op.                             
Een onbekende man Chris Bakker uit Uithuizen          
ging de strijd aan om een schilderij, wat in bruik         
leen was en oorspronkelijk in het raadhuis hoorde, 
niet aan de bewoner van het raadhuis (zoals in 
uitleen afgesproken) terug te geven. Hij haalde          
alles uit de kast en schakelde daarvoor de pers en 
PvdA in. Raadhuis bewoner Roorda werd schadelijk 
en respectloos door Bakker in het nieuws gebracht.           
Het gemeentebestuur/dorps bewoners hadden dat 
niet moeten accepteren en C.B aan moeten pakken. 
Maar dat gebeurde niet. Men was o.a overvallen 
door het fanatisme van C.B. Voor W.R was het de 
grens. Hij had geen zin in agressie en dommigheid  
en verkocht het gebouw in 2007 en verliet het dorp.    
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1979.     Het begin en de historie.                                         

Nadat de laatste ambtenaar het raadhuis had 

verlaten brak er een zware tijd aan voor het beeld 

bepalende pand. Er was en werd nauwelijks nog 

onderhoud gepleegd.  Vanaf de bouw in 1907 was     

er door het Meister gemeente bestuur respectloos 

omgegaan met de mooie architectuur.                        

Prachtige elementen waren toen al gesloopt en 

verdwenen, zoals deuren en lambrisering, door de 

architect ontworpen. In 1980 wilde het gemeente 

bestuur in Uithuizen uiteindelijk van het oude 

raadhuis-gemeentehuis af.  De historische plek         

van het dorp waar generaties B&W en ambtenaren  

en raadsvergadering aangifte van huwelijk en              

geboorte en overlijden hadden plaats gevonden.                                           

Het verwaarloosde, beeld bepalende en historische 

pand werd verkocht aan een wegenbouw bedrijf.   
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In 1990 kocht Roorda (W.R) het gehavende gebouw.                         

Hij had de schoonheid van de architectuur en de 

bijzondere historie wel gezien en begon aan een 

langdurige restauratie. Veel originele inboedel van  

het raadhuis werd opgespoord en kwam dankzij           

Roorda weer terug op de oorspronkelijke plek.                                    

Van documenten tot toga, veldwachtersuniform, 

archief, gemeentestempels, meubelen en schilderijen 

etc. Uithuizermeeden kreeg een eigen dorpsmuseum 

en een toeristische publiekstrekker. Het was door de 

bijzondere inboedel een prachtige trouwlocatie.               

Dank en waardering voor W.R van gemeente en uit 

het dorp zou je denken, maar daar was geen sprake 

van.  Vanaf pagina 25 zien we dat men zover gaat           

dat W.R het huis in 2007 verkoopt en de bijzondere 

Meister inboedel in 2017 het huis en dorp ook verlaat. 
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Dit verhaal gaat ook over de bijzondere oud bewoner 

uit het dorp W. Roorda die het oude gemeentehuis 

had gerestaureerd en wilde bewaren voor het 

nageslacht en veel bezoekers, activiteit en positieve 

publiciteit naar gemeente en dorp had gebracht.                 

W.R  die achteraf maar beter had kunnen investeren 

in een dorp en gemeente die blij waren geweest met 

zijn inzet. Zoals een reacties uit het land hieronder.
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Als gevolg van de on-flexibele en nare acties van                
C.B uit Uithuizen in 2004, verloor het dorp ook de 
historische inboedel uit het raadhuis. Een overzicht 
(pagina 8 tot 23) van de verdwenen dorps geschiedenis.

                            
Na de verkoop in 2007 door W.R aan G ten H werd als 
gevolg van de acties van C.B in 2017 ook de Meister 
inboedel uit het huis gehaald. Dat was mogelijk omdat         
de huidige eigenaar G ten H aan W.R had gevraagd of           
het beschermingsbeding eraf mocht, om zo de kansen        
van verkoop te vergroten. Dit beding was destijds door 
W.R vastgelegd bij de notaris om de historische inboedel 
van het Meister raadhuis en dorps geschiedenis toch te 
bewaren voor het nageslacht.  Maar dit leefde niet op het 
dorp en omdat er ook met dorps belangen en de gemeente  
en “burgemeester” (door C.B zijn acties) geen contact was 
met W.R, en G ten H, wilde G ten H. het huis verkopen.          
Hij had het twee keer verhuurd aan “horeca” lui, die veel 
onrust en schade hadden toegebracht aan het pand en de 
inboedel. Er was bij de eerste huurder zelfs een bescherm 
heer aangesteld om erger voorkomen.  In 2017 word het 
huis door G ten H verkocht maar de nieuwe eigenaar had 
geen belang bij de historische Meister inboedel.                         
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Er hingen ook veel schilderijen in het voormalig raadhuis. 

Het huis was ingericht met de oude historische inboedel      

van het oude raadhuis en er was veel te zien over de  

Meister dorps geschiedenis en de bewoner van het raadhuis. 

Dit maakte het bezichtigen zeer de moeite waard.                        

Na het leeg halen in 2017 hebben de portretten en inboedel 

weer een goede bestemming gekregen in diverse musea en 

een handelaar of is in bezit van W.R gebleven. Links een 

uniek kop en schotel uit 1907 met het raadhuis er op.            

Helaas ook gesneuveld tijdens het leeg halen van het huis.                                                     
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(1) Oud ambtenaar Gerrit Steenge van Uithuizermeeden zat 

tijdens de 2e Wereldoorlog in Uithuizermeeden in het verzet. 

G.S kreeg het verzetskruis uitgereikt door Prins Bernard.          

Steenge schonk zijn herinneringen uit de oorlog over het 

dorp aan Roorda. Het was tot 2017 in een vitrine te zien.                        

W.R heeft het na het leeghalen aan archieven geschonken.                                    

Ook het bewaard gebleven uniform van de veldwachter en 

rijkspolitie van het dorp met de namen waren er nog.                                   
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Vele kostuums waren te zien in het Meister museum.                

(foto 2) Oude toga van Uithuizermeeden. (3) Burgemeesters 

galakostuum. Na leeg halen door W.R geschonken aan een 

museum. (4) veldwachtersuniform van het dorp. Daarnaast 

een legeruniform van oud burgemeester (2e wereld oorlog).
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Linksboven een houten plankje met een oproep aan de 

vluchtelingen van de 2e Wereldoorlog uit Limburg, om zich 

te melden en in te laten schrijven. Dit bord werd door W.R 

gevonden tijdens de restauratie en was te zien in een vitrine, 

ten tijde van het museum het hing in 1944 aan het raadhuis. 

Ook een tweede bord (3) werd door W.R gevonden.                      

Nu de bijzondere Meister inboedel en historie voorgoed 

verloren is gegaan een reactie van W.R  “ wees zuinig op  

het Groningse cultureel erfgoed en dorpshistorie.”                                     

Want er is tot nu toe nooit strijd geweest door de Meisters  

ook niet voor het raadhuis. Veel gepraat maar geen actie.                                                                                          
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Ook verdween in 2017 een foto en portretten collectie ook 

van Burgemeesters en oud inwoners van Uithuizermeeden.  

Maar ook oude documenten, ondertekend door Koningin          

en Burgemeesters uit de vorige eeuw en andere bijzondere 

historische objecten. Foto 1 zien we een enig overgebleven 

grenssteen uit 1890 van Uithuizermeeden. Een geschenk  

aan Roorda van oud Burgemeester Drost. (ook weg).                     
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Ook deze Meister collectie, verbonden aan het huis en dorp, 

was te zien in vitrines. In 2017 kwam daar een einde aan en 

lieten de Meisters en de gemeente bestuurders belangrijke 

herinneringen aan hun historie verloren gaan. Men had er 

niets voor over. Ook onder de Meisters die zeer goed hadden 

geboerd was geen belangstelling. Het was stil op het dorp.        
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Ook de bijzondere eiken publieke tribune en meubelen, 

gemaakt door Koninklijke Jansen uit Amsterdam is eruit.      

Op de pagina’s die volgen zien we meer verdwenen inboedel 

zoals hier een grote collectie porselein en Keulse potten. 
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  Enkele reacties van de vele bezoekers aan het museum.
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W.R zijn werk en restauratie aan het huis zal altijd goed      

te zien blijven. Maar het blijft Uithuizermeeden; niets is 

veilig. W.R Restaureerde(2) de gevangenisdeur (3) de klok  

in de toren terug (4) liet op de plek weggehaald oorlogs 

monument het gemeente wapen met blad goud terug 

plaatsen bij de voordeur. (6) zette de ridder Sint Martinus 

voor op het huis met blad gouden zwaard, het kinderfeest   

in Groningen. Diverse glas-in-loodramen (1-5-7-8).                                                 
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Ook alle ramen en kozijnen in de toren werden vernieuwd. 

Het raam, deur, pui van de Burgemeesterskamer en balkon 

werd gerestaureerd en ook de voordeuren en de trap 

werden weer in orginele staat teruggebracht door W.R.                                  

En dankzij W.R werd de zeemeermin voor het huis gezet.              

 



18 
 

Zolderkamertje, oorspronkelijk reparatie werkkamertje van 

de bode. Het gereedschap dateert uit 1880 tot begin 1900  

en was allemaal nog aanwezig. Deze verzameling en het 

kamertje waren uniek in Groningen. In 2017 bleek dat er 

geen belangstelling was voor de inboedel en de Poolse 

nieuwe eigenaar geen waarde hechte aan de dorpshistorie.                   

Ook deze bijzondere collectie verdween uit het raadhuis.                          
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De grote keuken werd eruit gehaald. Een groot verlies voor het 

bijzondere huis. Het huis was leeg en de ziel en historie is er uit. 
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Een jaren lange wens van de handelsvereinging kwam door Roorda uit, een eigen Meister 

krant. Ook dit bijzondere archief van de Meisters heeft het raadhuis en het dorp verlaten.                                    
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De eigenaar in 2017 had geprobeerd om de inboedel op zijn 

historische plek te houden. Maar ondanks de aantrekkelijke 

prijs, betaling in termijnen of bruikleen, liet de koper geheel 

onverwacht, vlak voor de verkoop weten dat men de 

Meister inboedel niet wilde.  Alle herinneringen van en aan 

het dorp en het oude raadhuis verdwenen voorgoed.                  

Ook de mooie vitrine pagina 25 werd afgebroken, men had 

er niets mee. In 2022 wilde ze weer van het monumentale 

huis af. Het gebouw zag er net als in 1990 verwaarloosd uit.  

Dankzij C.B en PvdA was van de parel op het dorp, museum 

en trouwlocatie van de dorps bewoners niets meer over.                    
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Deze prachtige vitrine op de zolder in het Meister museum  

is ook afgebroken door de nieuwe eigenaar in 2017. 
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        Deel 2                                       

Museum dicht Gronings/Meister erfgoed weg. 

Hoofdrol spelers en oorzaak en gevolg.   
2004. Trouw locatie en museum dicht door het 

extreme verzet van Chris Bakker uit Uithuizen          

die W.R ongewild en onterecht en onverdiend 

negatief, schadelijk in het nieuws bracht.                     

C.B bracht veel slechte publiciteit, narigheid          

en onrust naar Uithuizermeeden zien we in het 

archief. Uitgeleend schilderij uit raadhuis wilde 

C.B niet teruggeven aan gemeente en Meister 

museum en trouwlocatie. Maar vooral niet aan 

W.R,  want daar waren zijn pijlen op gericht.                    
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Na jaren lange restauratie was het huis weer opengesteld 

voor publiek.  W.R had er alles aan gedaan om veel 

verdwenen stukken uit het raadhuis terug te laten keren 

naar de oorspronkelijke plek. Het toenmalige, voltallige 

gemeentebestuur uit Uithuizen wilde in 2004 toch ook maar 

eens één bezoekje brengen aan W.R.  Daar kwam ook het 

gemiste en uitgeleende schilderij in De Mieden ter sprake. 

Men besloot dat het weer naar het oude raadhuis terug   

kon keren, omdat er geen sprake meer was van een 

zorgelijke toestand van het oude gemeentehuis.                                                

Het gebouw was prachtig gerestaureerd, weer trouwlocatie   

en kreeg veel aandacht en publiciteit en trok vele bezoekers.                                                 

Het ging om twee dorpsgezichten die waren in 1928 speciaal 

gemaakt voor het raadhuis door kunstschilder R. Hoiting en 

hingen vroeger in de raadzaal. Het gemeentebestuur wilde 

als het niet te veel moeite ging kosten een bescheiden 

gebaar van waardering maken naar W.R. (zie W.R pagina 53).
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Het eerste schilderij met de kerk was destijds uitgeleend  

aan de woningbouw corporatie. De voorzitter van de 

corporatie was uiteraard direct bereid al in 1990 mee           

te werken aan de terugkeer van dit schilderij naar het 

raadhuis. De woningbouwcorporatie begreep heel goed      

dat het maatschappelijke belang zwaar woog en het 

schilderij weer terug moest naar de historische plek.                                                                                                                                                                                                                                                

Het schilderij was destijds immers in bruikleen gegeven.            

Het raadhuis was na de restauratie een parel in het dorps 

centrum geworden. Maar het tweede schilderij met het 

raadhuis en een korenveld erop was uitgeleend aan het 

bejaardentehuis De Mieden. Daar kwam men Chris Bakker 

tegen die geen boodschap aan het maatschappelijk belang 

had en vooral lak aan de uitleen afspraken, “hij” had er 

ruzie en zeer negatieve publiciteit op het dorp voor over.                       

Hij was van de bewonerscommissie de Mieden en fanatiek 

actievoerder en stuurde een felle brief naar de gemeente.           

In deze brief zien we dat er onnodig en overdreven vijandig 

gereageerd wordt naar de bewoner van het raadhuis W.R.                   
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Een misselijk makend bericht van dorps (belangen).      

(Zie tekst blokje). Na sluiting museum, trouwlocatie en de 

verdwenen complete inboedel. Want het is niet te geloven 

het  bewuste schilderij kon na leeghalen van het Meister 

museum nu ineens wel terug! Toen W.R er woonde was er 

nooit belangstelling of contact geweest met dorpsbelangen. 

           
Nu het te laat was komt men met een blij bericht.                            

Men had er nu geen probleem meer mee. Waar waren         

de tegen standers nu? De man met de grote mond Bakker               

uit Uithuizen? en PvdA? voor wie het zo’n halszaak was.                

Met als gevolg dat het dorp zijn unieke museum en 

trouwlocatie en dorpscollectie kwijt was geraakt.                         

De acties hadden slechte publiciteit en een leeg en 

verpauperd raadhuis opgeleverd. Het was nu telaat. 
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De gemeente en W.R had de brief en vijandige 

houding van C.B uit Uithuizen om een schilderij wat 

niet van De Mieden was natuurlijk niet verwacht.           

De mededeling van de Wethouder en alle goede 

bedoelingen stranden op verzet. Dat was opvallend,  

want een goede reden voor dat verzet was er niet.                                              

De gemeente had het schilderij zoals in uitleen afgesproken 

weer op moeten halen. Maar men wilde het in goed overleg 

regelen en had geen rekening gehouden met de komst van 

Chris Bakker uit Uithuizen die er een felle strijd van maakte.                           

Zelfs het aanbieden van twee grote afbeeldingen van            

beide schilderijen werd door C.B niet geaccepteerd.                                        

Met dit aanbod werd het naar de bewoners van de Mieden 

op een zeer sympathieke manier geregeld. De bewoners 

natuurlijk blij want die kregen nu twee dorps gezichten.
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Maar de starre en vijandige houding van Chris 

Bakker bleef en dat verbaasde menigeen.                                     
C.B presenteerde zich als de Robin Hood, als iemand die      

het voor de kwetsbaren opnam. Maar de dorps bewoners 

werden door zijn actie en fanatisme alleen maar de dupe.   

Er wordt nu heel anders gedacht over deze man die niet 

bereid was om het voor beide partijen op een goede    

manier te regelen.  Wie was deze oproer kraaier uit 

Uithuizen?  C.B was een klein middenstander geweest en  

had een drukkerijtje. Daarnaast schreef hij verhaaltjes voor 

de krant, want hij mocht graag kritisch zijn over een ander. 

C.B mocht zich zelf graag op de borst kloppen over zijn rol 

als promotor voor de Eemshaven.  Maar daar is ook bij             

W.R niets over bekend, ook geen aantoonbare resultaten. 

Maar C.B zijn nare rol in dit sprookje rond het raadhuis   

daar zijn de negatieve resusultaten wel van bekend.                  
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De negatieve publicatie in de kranten als gevolg 

van de actie van C.B&PvdA en het onverstandige 

besluit van B&W hadden grote gevolgen.              
Want het raadhuis sloot en er kwamen door de negatieve 

publiciteit acties door Meisters uit het dorp die niet hadden 

begrepen dat niet W.R maar C.B de onruststoker was.           

Deze Meisters bedachten daardoor een misselijk plan om       

op een Oudejaarsnacht een groot bord te plaatsen voor         

het raadhuis met daarop een vijandige tekst. Bedacht om  

de bewoner te beledigen. De zeer extreme actie met het 

bord was anti-reclame voor de Meisters. Het gebeurde op 

een stiekeme en laffe manier. Midden in de nacht.                                           

Kwalijk, want op zo’n dorp wil je niet wonen. Uiteindelijk 

werden de namen van de daders toch bekend. Het waren 

Meisters die niets hadden ondernomen om voor de bewoner 

en de Meister belangen op te komen. Hoewel W.R er weinig 

van mee had gekregen, want het bord heeft er nog geen 

tien minuten gestaan en is direct door een oplettende dorps 

bewoner verwijderd. W.R was gelukkig niet thuis.

 



33 
 

                                                                       
Later werd duidelijk dat het duivelse bord op de 

verkeerde plek stond.   Want W.R was niet de 

initiatiefnemer van het onnodige conflict rond het 

schilderij. Wie dan wel?  C.B uit Uithuizen, zien we  

hier en in de kranten en huis archief en in het 

gemeente achief. C.B die beweerde dat de bewoners 

van De Mieden niet kon genieten van twee dorps 

gezichten.  Het schilderij moest van C.B niet naar           

W.R. die het notabene mogelijk had gemaakt dat de 

kinderen en kleinkinderen van de bewoners van De 

Mieden weer konden trouwen in hun oude raadhuis.     
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Uit de geruchten in dorp en regio kon men opmaken 

dat C.B zichtbaar genoot van zijn acties tegen W.R.                             

De Meisters waren stil en reageerden en ondernamen niets. 

Op één echte Meister na, de bekende dorpsbewoner Wim 

Woltjer, die het opnam voor W.R. Maar met Burgemeester 

Renkema was dat kansloos. Hij koos samen met B&W voor 

zijn eigen belang. Een historische blunder van G.R.  

Hieronder een reactie van Woltjer op de domme vraag van 

de PvdA die ook niet begrepen wat bruikleen betekende, en 

al het goede werk van W.R en het maatschapelijke belang 

niet wilden zien. Met als resultaat sluiting en verpaupering.
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Intussen was het museum dicht na het onfatsoenlijke 

gedrag richting W.R. Want uiteindelijk had niemand in het 

dorp zoals; dorpsbelangen, handelsvereniging, Meister 

raadsleden en de mensen die elke week voorin de kerk  

zitten actie gevoerd voor W.R en het raadhuis. Op één na         

de bekende dorps bewoner Wim Woltjer, zie zijn reactie.
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Hoewel de belangen voor de burgers erg groot waren 

(museum en trouwlocatie) en natuurlijk niet opwogen tegen 

de argumenten en acties van C.B gaf het gemeente bestuur, 

toen het moeilijk werd het gauw op, want het werd steeds 

grimmiger. Want om zijn zin te krijgen had straatvechtertje 

C.B ook de pers op W.R zijn dak gestuurd. Het dagblad  

wilde hun vriendje wel een plezier doen en verdraaiden de 

woorden van W.R.  Volgens W.R was er maar één manier  

om de terreur van C.B te stoppen en dat was overal mee 

ophouden en het huis sluiten. En dat bleek een verstandig 

besluit.  Hij verkocht het huis en koos voor de kwaliteit van 

leven en wonen op een liefdevollere plek. De missie van 

C.B leek geslaagd maar het ging ten koste van het dorp en 

maatschappelijke belang. Sluiting museum-inboedel weg.                                                     

W.R ziet alles als een levensles, want uiteindelijk heeft hij 

een beter leven gekregen. W.R geniet samen met zijn            

vrouw nu van zijn vrijheid en van de mooie natuur.                   
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Ondanks dit extreme verhaal blijven de mooie herinneringen 

van Roorda aan het dorp en zijn bewoners over. Vooral de 

periode met het Meister Journaal. De vele leuke Meisters  

die hij kende. Volgens W.R heeft ook de gemeente tot 2002 

ook goede Burgemeesters gekend. Vooral Juul Zandbergen.           

Hij was bij de opening van het kantoor van Roorda samen 

met de gemeente secretaris en de Wethouders. Ook maakte 

hij samen met W.R enkele speciale promotie edities over de 

gemeente en Eemshaven. Ook had Zandbergen een eigen 

rubriek in de magazines van Roorda waar Zandbergen veel 

plezier aan beleefde na zijn pensioen. Na 2002 de periode 

met Renkema stopte het contact met de gemeente.                                     

Belangrijke aandachtspunten voor het beeldbepalende huis 

waren onbespreekbaar. Zoals enorme water overlast tijdens 

regen buien waardoor de gevangenis onder het gebouw vol 

liep met water. Ook verzoeken dat het beeld bepalende huis 

op de monumentenlijst kwam werden afgewezen. Het werd 

zelfs niet toegevoegd op de gemeentelijke monumentenlijst. 
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Uiteindelijk werd het Meister museum in 2017 leeg 

gehaald. Ook werd na de verkoop de fraai ontworpen 

naam en kroon in bladgoud van W.R , respectloos 

door de nieuwe eigenaar en met goedkeuring van de 

meisters in 2017 van de luifel afgehaald. W.R die het 

huis had gered van de sloop en zoveel had betekend 

voor het dorp. Waar was het geweten op het dorp?                                                                                              

Dit kan alleen op Meij.                                    

2017 en 2022. Weer terug bij af want ook aan de 

binnenkant zou na restauratie en het verlies van de 

historische inboel opnieuw van alles veranderen.                    

Er waren in 2022 zelfs plannen om o.a de historische 

raadzaal te verbouwen om kamers te verhuren.             

Maar het huis werd na aankondinging te koop gezet.                    

C.B zijn acties zou het dorp nog lang achter volgen.                                     
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W.R maakte wat mee, zien we in het archief. Zoals ook de 

jaarlijkse vernielingen aan het huis door niet opgevoede 

jongeren uit het dorp. Ook het Johan van Veen plein tijdens 

Oud en Nieuw was het decor van het afschieten van een 

carbid bus. Tot diep in de nacht. Ja u leest het goed.                     

De  bewoners waren veelal ouderen. De idiote dreunen          

en knallen zorgden voor enorm veel overlast. De oude 

buurvrouw deed geen oog dicht. In het raadhuis rammelden 

de historische glas-in-lood in de kozijnen. Auto alarm ging 

continu af. De Meisters ondernamen niets. W.R moest 

midden in de nacht naar de patiënt toe met de carbid bus 

om het asociale gedrag te stoppen.  Na de vraag van W.R 

heb je enig idee wie hier allemaal dicht op het plein wonen? 

“Het zijn oudere dorps bewoners die geen oog dicht doen”. 

Onder drang van W.R besloot de ezel te stoppen, waarna       

de omwoners konden slapen. Reactie van W.R; Vuurwerk              

en carbidbussen zorgen jaarlijks voor enorm veel overlast. 

Bovendien is het voor de natuur en het leed en de schrik en 

angst voor dieren het toppunt van dommigheid en egoïsme.
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De acties van C.B uit Uithuizen en de PvdA en de 

keuze van het gemeentebestuur(2004)en het niet 

steunen van W.R door de Meisters en gemeente 

had het dorp niets goeds gebracht, bleek later.                                                  

Men moest uiteindelijk met lede ogen aanzien  

na het vertrek van W.R hoe het Meister raadhuis  

daarna steeds meer verpauperde. 
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Er is nooit strijd voor het huis geweest.            
Alleen veel woorden, maar geen daden. Men had op het 

dorp in actie moeten komen toen W.R er nog woonde.                 

Het is nu te laat. Hopelijk leren de inwoners van het dorp 

iets van dit verhaal.  Ze hebben nu alleen de foto’s nog. 

Achteraf weten we dat de Meisters-bewoners van het dorp 

onaangenaam verrast waren door de woede en fanatisme 

van Chris Bakker, die er zo’n Felle strijd van maakte.               

Want een redelijk gesprek met deze man was niet mogelijk. 
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Hulde aan schrijfster Emmy Wagenaar. Zij schreef in 

2016 een mooi verhaal over het raadhuis en deed ook 

een vergeefse oproep aan de Groningers en Meisters 

het gemeentebestuur-raad en Uithuizermeeden om 

het cultureel erfgoed en de inboedel bij het huis te 

houden, om te bewaren voor het nageslacht.              

Dat was vauit een goed hart bedoeld door Emmy. 

Maar de gemeente en het dorp ondernamen niets.   
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Uithuizermeeden “Meisters” in de afbraak. 

                  Alles op dit mooie plaatje is gesloopt. Aleen het oude gemeentehuis uit 1907 werd in 1990 gered van de sloop door uitgever 

**Alles op deze foto’s is afgebroken** 
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Links op de foto zien we de voorkant van het hotel              

en café.  Een prachtig ontwerp en een sieraad voor     

het dorp. Onvoorstelbaar dat men op het dorp ook     

zo iets moois verloren liet gaan.                                         

Ook dit werd volgens W.R. onnodig afgebroken.                                       

Vanuit het raadhuis was er een prachtig uitzicht op 

het mooie café, wat plaats moest maken voor een 

lelijk Rabobank kantoor. En zo ging het ook met de 

boerderij op het schilderij. Maar volgens C.B wilden  

de bewoners van de Mieden nog genieten van het 

schilderij met daarop de door de Meisters zelf 

afgebroken boerderij. Want tijdens de afbraak van              

de boerderij was de emotionele waarde niet groot 

genoeg.  Het was een ongeloofwaardig argument, 

want de Meisters die zich dat nog konden herinneren 

waren er nauwelijks meer en niet te vergelijken met 

de vele bezoekers aan het Meister museum.  En C.B 

verloor alle geloofwaardigheid door de weigering           

van twee gratis afbeeldingen van beide schilderijen.
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Al in 2007 vertrokken W.R en zijn vrouw, uit het dorp 

en raadhuis. Zij kozen voor de kwaliteit van wonen en 

leven in een liefdevolle omgeving. Geen hoge energie 

onkosten en het vele onderhoud in en om het huis en 

geen vijandigheid en nare lui die roddels verspreiden. 

W&A hebben een beter leven gekregen en missen het 

huis en dorp en gemeente niet.  Het verzamelen en  

willen hebben van materie is nooit zijn levensdoel 

geweest.  Van de restauratie en het avontuur heeft 

W.R veel genoten. W.R ziet alles  als een levensles.                     

W.R wenst dat de actievoeder(s) hun schijnbare 

frustraties, jaloezie en teleurstellingen in het leven 

nog kunnen omzetten in acceptatie, liefde en licht. 
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Volgens een dorpsbewoner die ik sprak was Roorda voor  

C.B en Uithuizermeeden en gemeente een maatje te groot.                                      

Niemand had verwacht dat W.R het dorp en regio zou 

verlaten. Hieronder een reactie van W.R op zijn vertrek;                                     
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Het laatste Dagblad van het Noorden interview over W.R en het raadhuis.                                                                                    
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Het Meister raadhuis in gloriedagen, na de grote 

restauratie. Het heeft na het vertrek van Roorda er 

niet meer zo prachtig en sprookjesachtig uit gezien. 
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Artikel in Ommelander Courant in 2008. 

Uithuizermeeden verloor met het vertrek van Roorda           

een opvallende en in het Noorden een bekend figuur.                                                

Zo publiceerde de Ommelander courant na zijn vertrek;  

In 1984 kreeg Uithuizermeeden dankzij hem een eigen krant, het 

Meister Journaal. In 1987 richtte hij als Groninger promotor het 

provinciaal promotie magazine het Groninger Ondernemers Contact 

op. Daarnaast was hij de bedenker en bestuurslid van de verkiezing 

onderneming van het Jaar in de provincie Groningen’. Ieder jaar 

werd daarvoor in Groningen de door W.R bedachte Abel Tasman 

penning uitgereikt, door de Commissaris van de Koningin.                     

Daarnaast was hij de maker van het noordelijke internationale 

promotieplatform & boek The Top of Holland. Hij bracht de regio 

landelijk en internationaal in beeld en bezocht daarvoor 

Presidenten, Ambassadeurs, maar ook vele ondernemers en 

bestuurders. Maar W.R had ook oog voor de mensen zonder status 

en bekendheid, want er kwamen jaren lang vele bezoekers naar 

Uithuizermeeden om het prachtige gerestaureerde raadhuis-

museum en de bijzondere inboedel gratis te bezichtigen.                          

Hun warme reacties zien we in het bezoekers boek in het archief. 
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W.R,  We zien hier hoe interessant de geschiedenis van dorp en regio is.                      

Maar we zien ook dat cultuurbarbaren veel stuk maken. Wees zuinig op           

de geschiedenis van je dorp en stad, want ook jij maakt daar deel vanuit. 
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Het persoonlijke archief van Roorda is niet in het noorden van 

Groningen maar in zijn woonplaats Hoogezand bewaard gebleven, 

in de archieven van Hoogezand (gemeente Midden Groningen). 

Maar ook is zijn werk als uitgever in de Groninger en Drentse 

archieven en koninklijke bibliotheek. Tot slot een reactie van Roorda;

                                                                                                                                            


