
van pand en inventaris?
Door Emmy Wagenaar Hummelinck.

Roorda State, het voormalig Raadhuis van Uithuizer-
meeden staat te koop.  Het is in 1990 van de sloop 
gered en in de daaropvolgende jaren geheel gerestau-
reerd en in oude luister hersteld en gemeubileerd. Pand 
en inboedel dreigen nu apart verkocht te worden.

www.deverhalenvangroningen.nl - eemsdelta-hoogeland@deverhalenvangroningen.nl

van pand en inventaris?

Voormalig raadhuis van 

Raadhuis
In 1907 besluit de raad van gemeente Uithuizer-
meeden tot de bouw van een gemeentehuis. Het 
brandgevaar in het onderkomen in herberg de 
“Widde Kidde”” is te groot: belangrijke papieren 
kunnen door vuur verloren gaan. Het kan, want 
de schulden door de aanleg van de spoorweg 
van Sauwerd naar Roodeschool zijn grotendeels 
afgelost. De gemeente koopt het rommelige terrein 
van wagenmaker J.H. Hulst tegenover herberg “de 
Witte Kidde”, dat was toch al een doorn in het oog. 
Architect A.L. van Wissen (1878-1955) te Gronin-
gen wint de prijsvraag voor het ontwerp die is uitge-
schreven. Ook de raadhuizen van Winsum en (later) 
Uithuizen zijn van zijn hand. Op 18 december 
1908 wordt het gemeentehuis in gebruik genomen.

Het, met donkerrode baksteen strak vormgegeven, 
gebouw valt op door de toren tussen twee topge-
vels. Het vertoont kenmerken van twee bouwstijlen. 
De scherpe punten in de hoeken van de overgang 
van de muur naar het dak verraden moderne 
invloeden van het rationalisme en er zijn details 
die verwijzen naar Jugendstil. zoals de asymmetrie 
van het gebouw. De windvaan op de toren en het 
bovenlicht van de entree tonen de zeemeermin. het 
beeldmerk van de gemeente. Het gebouw heeft tal 
van verbouwingen ondergaan, het meest ingrijpend 
in 1916, dan wordt het wit bepleisterd en van de 
daken verdwijnen de uitstekende punten.

Zicht op het raadhuis van Uithuizermeeden,1926 Ansicht G. Olthof collectie RHC Groninger Archieven

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar stad@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app.
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

In 1979 fuseert Uithuizermeeden met gemeente 
Uithuizen en wordt het pand na en paar jaar over-
bodig, waarna het snel in verval raakt. Uitgever W. 
Roorda koopt het beeldbepalende pand in 1990 om 
het van de sloop te redden.  

Roorda State
Er volgen jaren van restauratie en opnieuw aan-
kopen van de oorspronkelijke inventaris, die over 
het land verspreid is geraakt. Het pand, inmiddels 
woonhuis van de Roorda’s, wordt omgedoopt tot 
Roorda State. De in oude luister herstelde raadzaal 
en burgemeesterskamer zijn als trouw- en vergader-
locatie beschikbaar voor de inwoners van het dorp.
In 2008 verkoopt Roorda het pand aan een vast-
goedondernemer onder voorwaarde dat het pand 
en de inventaris onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn en niet gescheiden mogen worden. Er wordt 
een horecagelegenheid in gevestigd, die al weer 
jaren gesloten is. 

Museum
Als museum trekt het jarenlang veel bezoekers, 
omdat niet alleen de inventaris maar ook vele ge-
bruiksvoorwerpen, kleding (zoals het uniform van de 
veldwachter die veel Meijsters nog gekend hebben) 
en gemeentelijke attributen herwonnen zijn. Ook het 
cachot is nog aanwezig, zoals aan de tralies aan 
de buitenkant is te zien. 
Daarbij herbergt het museum een groot deel van de 

rekwisieten en kledingstukken van de televisieserie 
“Swiebertje”. Velen zijn met deze serie opgegroeid 
en vinden het leuk om even terug in de tijd te gaan.
In 2015 sluit ook het museum zijn deuren, er zijn 
niet voldoende vrijwilligers te vinden om het draai-
ende te houden.

Te Koop
Het staat al enige tijd te koop. Stichting Meij-invest, 
een aantal Meijster middenstanders, is met diverse 
partijen om tafel gegaan om dit cultuurhistorisch 
belangrijke pand mèt inventaris voor het nageslacht 
te behouden. Tot nog toe tevergeefs. Nu staat op 
Funda de mededeling: “Ook is het mogelijk dat het 
object leeg en ontruimd van de thans aanwezige 
inventaris aan koper wordt overgedragen.”  

Laatste redding?
Er gaat al zoveel cultuurhistorisch erfgoed verlo-
ren. Dit is met veel zorg en liefde weer bij elkaar 
gebracht. Het zou zonde zijn als pand en inventaris 
wéér gescheiden worden.  

Uithuizermeeden, scheiding


