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Doelstelling
De Stichting Streekhistorisch Centrum heeft de volgende doelstelling:
‘Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de ontwikkeling van de Kanaalstreek en het aangrenzende deel van Westerwolde, op cultureel, sociaal, economisch en ander gebied’.
Deze doelstelling wordt nagestreefd met inzet van de volgende middelen:
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1. 'Het bĳeenbrengen, onderhouden en tentoonstellen van documenten
en voorwerpen van streekhistorisch belang.'
2. 'Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan
het doel bevorderlĳk kunnen zĳn.'
3. 'Het samenwerken met andere instellingen en organisaties die op
soortgelĳk gebied als dat van de stichting werkzaam zĳn.'
4. 'Alle andere wettige middelen.'
Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst.
De Stichting Streekhistorisch Centrum wil speciaal ook de belangstelling voor de streekgeschiedenis onder de jeugd bevorderen.
Missie (uit het beleidsplan 2012-2016):
Het SHC wil door het organiseren van tentoonstellingen, kortdurende
activiteiten (lezingen en beeldpresentaties) en educatieve activiteiten voor scholen de kennis van de geschiedenis van de Kanaalstreek
en Westerwolde overdragen en de belangstelling ervoor vergroten.
Daarnaast beheert het een uitgebreid documentatiecentrum met allerhande materialen, getuigenissen van de geschiedenis van in de doelstelling genoemd gebied. De collectie beslaat o.a. foto’s, documenten,
boeken, audiovisuele materialen, krantenknipsels en jaargangen dagbladen (vanaf ca. 1780). We willen deze collectie toegankelĳk maken
voor zo veel mogelĳk belangstellenden op een laagdrempelige manier.
In samenwerking met de op dit terrein actieve stichtingen en verenigingen willen wĳ ons als onmisbare voorziening nadrukkelĳk profileren
als centrum voor de hele zuidoosthoek van de provincie Groningen en
het aangrenzende Drentse veengebied.
Het SHC wil het startpunt zĳn van waaruit mensen die meer willen weten
over het gebied verder kunnen gaan zoeken, hetzĳ in onze eigen collecties, hetzĳ bĳ andere meer centraal gerichte instellingen zoals de
Groninger Archieven. Het SHC wil daarbĳ een gidsfunctie vervullen.
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Voorwoord
Als voorzitter van een stichting heb je velerlei taken:
• Het leiden van de vergaderingen van het bestuur.
• Het vertegenwoordigen van de stichting bij allerlei bijeenkomsten.
• Het vertegenwoordigen van de stichting in besturen van andere
stichtingen.
Daarnaast mag (moet) je als voorzitter van de stichting het voorwoord van een jaarverslag schrijven. Mijn eerste jaarverslag was die
over het jaar 2011 en nu dus al weer mijn derde en misschien wel mijn
laatste, omdat in 2015, als het volgende jaarverslag moet worden
gemaakt, mijn periode van lid zijn van het bestuur van de Stichting
Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, voorbij zal zijn omdat ik dan
acht jaren, met veel genoegen, bestuurslid ben geweest. Ik heb het
schrijven van een voorwoord voor het jaarverslag niet als iets ‘moeten’
ervaren, maar vond het leuk om dat te doen.
Het jaar 2013 werd gekenmerkt door enkele belangrijke zaken voor
onze Stichting:
1. Huisje Manning was gerestaureerd en kon worden geopend met een
zeer mooie expositie van werken van de Stadskanaalster schilder
Karl van Beekum en werken van zijn weduwe. Direct was te zien hoe
fraai het huisje was ingericht en welke mogelijkheden tot exposeren
er nu konden worden geboden. Dank daarvoor aan de gemeente
Stadskanaal en fondsen die dit alles mogelijk hebben gemaakt.
2. De Stelmakerij in Sellingen, nu een dependance van het
Streekhistorisch Centrum, kon, na een grondige restauratie, worden geopend. Dit prachtige pand, dat nu weer een sieraad is voor
Sellingen, zal dienst doen als bezoekerscentrum voor de geschiedenis van Westerwolde. Als eerst expositie was er het werk van de
dichter Kees Stip te zien. In het gebouw is nu ook het Toeristisch
Informatiepunt Westerwolde gevestigd.
Uit het voorgaande blijkt wel dat het Streekhistorisch Centrum springlevend is en goed participeert binnen allerlei lopende activiteiten,
denk daarbij aan activiteiten in het kader van 250 jaar het Stadskanaal
en 400 jaar de Semslinie, de restauratie van de Jatrie, de gebiedsontwikkeling rond de watertoren en het laten leggen van Stolpersteine
ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen
Joden. Dit alles was niet mogelijk zonder de steun van een uitstekende
directeur, het bestuur, de vele vrijwilligers in Stadskanaal en Sellingen,
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de financiële steun van de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal
en verschillende fondsen en niet te vergeten de vele bedrijven die de
Stichting met geld of in natura bijstaan.
In het jaarverslag is te zien dat we het boekjaar met een hoog positief saldo zullen afsluiten. Daar ben ik als voorzitter natuurlijk erg blij
mee, maar ik ga direct daarbij de aantekening maken dat dit vooral
komt door het feit dat er gelden zijn ontvangen die we pas in een
later stadium zullen moeten uitgeven voor nieuwe projecten en de
Stolpersteine.
In het vervolg van het verslag kunt u veel meer lezen over dit geweldige centrum in Stadskanaal, met een zeer fraaie dependance in
Sellingen. Ik hoop dat het lezen van dit verslag u ook een positief
gevoel gaat geven en wens u allen veel leesplezier.
Henk de Weerd, voorzitter.
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1	Organisatie
1.1

Het bestuur

In 2013 vonden geen mutaties plaats binnen het bestuur van het SHC.
Het bestond op 31 december 2013 uit de volgende personen:
Henk de Weerd, voorzitter
Ina Nieboer, secretaris
Harm Oosting, penningmeester
Hans van de Wiel
Jan Overduin
Henk Dekker
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven maal ter vergadering bijeen.
De vergaderingen werden bijgewoond door de directeur. Daarnaast
werden twee vergaderingen gehouden met het bestuur van de
Historische Vereniging Westerwolde. Bestuursleden van het SHC ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
1.2

Medewerkers

In 2013 waren de volgende medewerkers in een betaald dienstverband
werkzaam:
Helen Kämink, directeur: 28 uur per week in dienst van de Stichting
Streekhistorisch Centrum;
Bert Roossien, educatief medewerker: voor 32 uur per week gedetacheerd via Wedeka/Stichting Baanderij;
Bert helpt o.a. bezoekers aan het archief, ontvangt en begeleidt
scholen bij het uitvoeren van het lesprogramma Knoal!, geeft rondleidingen in de watertoren en lezingen tijdens de zondagmiddagactiviteiten en op aanvraag voor groepen.
Henk Krops, conciërge: 20 uur per week via Wedeka detachering.
Henk ontvangt bezoekers, neemt de telefoon aan, verzorgt koffie en
thee in de pauzes, maakt schoon en verricht technische onderhoudswerkzaamheden in en om het gebouw.
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In totaal beschikten we in 2013 over 2,22 Fte. aan betaalde krachten per
week, evenveel als in 2012.
1.3

Vrijwilligers

Veel werkzaamheden van en in het SHC worden uitgevoerd door vrijwilligers, die een onmisbare factor binnen de bedrijfsvoering zijn. Hun
taken variëren van het bijhouden van het archief tot het ontvangen
van bezoekers op zondagmiddag en de schoonmaak van het hele gebouw. Hieronder volgt een overzicht van alle mensen die in 2013 voor
het SHC werkten:
Ambassadeur
Helaas besloot Henk de Boer, die sinds 2007 als sponsorwerver en ambassadeur voor het SHC actief was, met zijn werk te stoppen. Op vrijdag 29 november 2013 werd met een etentje in de Herberg te Sellingen
afscheid genomen en werd Henk bedankt voor zijn bewezen diensten.
Het bestuur beraadt zich op een eventuele vervanger. Het werven van
bedrijven als bedrijfsdonateur voor het SHC is een taak die niet iedereen ligt, maar wel van levensbelang voor het SHC om de financiën op
orde te houden.
Administratie
De financiële administratie wordt al sinds december 2001 bijgehouden
door een vaste vrijwilligster, Gepke Bossen-Bodewits. Zij werkt 1 dag
per week en boekt dan de facturen, verstuurt nota’s en houdt tevens de
donateursadministratie bij. Zij ontvangt daarvoor een vrijwilligersvergoeding.
Huishouding
De schoonmaak van de gebouwen en het verzorgen van koffie en thee
in de pauzes en bij bijeenkomsten, wordt grotendeels verzorgd door
Geesje Suk. Sinds 2011 is ze drie hele dagen per week als vrijwilligster
aanwezig en vult daarmee de taken van de conciërge aan, ook op
tijden dat hij er niet is.
Webmaster
Dit jaar heeft Jaap Kok, die al als vrijwilliger werkzaam was in het archief, de taak van webmaster overgenomen van de directeur. Ook heeft
hij een Facebookaccount voor het SHC aangemaakt die tijdens het zondagmiddagseizoen wekelijks van de nieuwste activiteit wordt voorzien.
Archief
Voor de ontsluiting van de collectie maken we gebruik van het museale
collectieregistratie-programma Adlib Museum Basis. Het onderhouden
en aanvullen van de collectieregistratie wordt gedaan door vrijwilligers
die wekelijks één of meerdere dagdelen aanwezig zijn. Zij registreren
bijvoorbeeld nog niet ingeschreven collectiestukken en scannen de
fotocollectie.
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In 2013 waren de volgende mensen in het archief werkzaam:
Mies Rosien: invoer registratieformulieren in computer en beschrijving van
foto’s
Fiena Mooibroek: ordening foto’s en bijschriften
Kees Groeneveld: documenten ordenen en controleren van de registratie
in het computerbestand, opruimen van de opslagruimte.
Herman Tuin: dia’s beschrijven en ordenen
Ieke van der Wal: documenten en boeken beschrijven
Gerard van Doorn: scannen van foto’s, controleren en printen van de
opgeslagen gegevens
Koen Oosterhuis: documenten beschrijven en invoeren
Stefan Smit: scannen van foto’s en andere voorkomende computerwerkzaamheden, opruimen van de opslagruimte.
John Groenewold: beschrijven van foto’s en ordenen van de collectie uit
de plaats Stadskanaal op straatnaam.
Inge Balczun: invoeren en controleren collectiebeschrijvingen in Adlib
Eveline Smit: beschrijven en invoeren voorwerpencollectie, conditiecontrole van de objecten (bv. textiel controleren op motgaten en daar op
anticiperen)
Ina op ‘t Ende: krantenknipsels archief Streekraad beschrijven en invoeren,
Ananias Datema: beschrijven van foto’s
Jaap Kok: scannen van foto’s, vormgevingstaken
Arie Stenekes: beschrijvingen controleren en digitale foto’s koppelen aan
de beschrijvingen in Adlib.
Els van der Lei: scannen van dia’s
Joop Lüchtenborg: uploaden van foto’s naar www.beeldbankgroningen.nl.
In 2013 kwamen er twee vrijwilligers in het archief bij: in september
begon Martin Hebels in het archief met het beschrijven van documenten en de invoer daarvan in Adlib. Met zijn ICT-achtergrond kan hij ook
ondersteuning verlenen bij technische vragen en problemen.
In december begon Hiddo Hendriks als ondersteuning van Joop
Lüchtenborg met het uploaden van foto’s naar de Beeldbank. Voor
Hiddo moet het vrijwillligerswerk dienen als werkervaringsplaats ter
overbrugging tot hij weer betaald werk heeft gevonden.
Roland Thiel werkt sinds de zomer van 2013 niet meer in het SHC.
Met deze mutaties telde het SHC op 31 december 2013 19 archiefvrijwilligers, één meer dan een jaar eerder.
Administratieve ondersteuning
Sinds november werkt Greet Postma als vrijwilligster bij het SHC
om administratieve ondersteuning te verlenen aan de directeur.
Vooralsnog komt ze 1 middag per week, waarin per keer bekeken wordt
welke taken er te doen zijn.
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Zondagmiddagen
De volgende vrijwilligers vormden in 2013 het zondagmiddagteam, dat
zorgt voor de openstelling op de zondagmiddagen, zowel bij de activiteiten in het winterseizoen als in het SHC en de watertoren gedurende
de zomer:
Ananias Datema				
Sari Datema-Fledderus				
Aletta van Timmeren
Hette Nieweg
Jeannet Nieweg
Tineke Reining
Aly Lukens
Hans van de Wiel
Adriaan Wiersma
Ina op ‘t Ende
Petra Kruize
I. H.
Arie Stenekes
Hanneke Argun
Roland Beyer
Hier vonden geen mutaties plaats. Met dit aantal kan gedurende het
activiteitenseizoen het rooster opgesteld worden dat uitgaat van een
dienst op 1 zondag per 4-6 weken.
Huwelijksvoltrekkingen
Bij de huwelijksvoltrekkingen die in Huize ter Marse plaatsvinden fungeren vier vrijwilligsters als gastvrouw. Dit zijn:
Janny Venema
Fiena Mooibroek
Jeannet Nieweg
Tineke Reining
Zij ontvangen het bruidspaar en hun gasten, assisteren de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand en serveren koffie of champagne indien gewenst.
Tuinonderhoud
In 2013 werd de tuin op 1 middag per week bijgehouden door een
groepje bewoners van Stichting De Zijlen in Onstwedde, onder aanvoering van hun begeleider Derk de Jonge Zij maaien het gras, schoffelen
perken en ruimen in de herfst de bladeren op.
Tot de zomervakantie werd het zware tuinwerk verricht door Jan, Bjorn
en Tim: drie leerlingen uit de derde klas van het Ubbo Emmius die in
het kader van hun Maatschappelijke Stage aanboden om onze tuin te
onderhouden. Zij pakten de klussen aan die anders zouden blijven liggen, zoals het maaien van de slootkant en wat grover snoeiwerk. Alles
bij elkaar kwamen ze veel meer uren dan hun stageopdracht voorschreef. Het is te hopen dat zij hun enthousiasme op medeleerlingen
kunnen overbrengen die zo het stokje kunnen doorgeven. Zodoende
kwam Kevin in het najaar een aantal uren stage lopen in de tuin.
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1.4

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseerde de zondagmiddagactiviteiten,
de donateursavond in april en de donateursreis in oktober. De activiteitencommissie bestond in 2013 uit Helen Kämink, Bert Roossien, Hans
van de Wiel, Adriaan Wiersma, Arie Stenekes, Roland Beyer en Hanneke
Argun. Voor een overzicht van de georganiseerde activiteiten zie
hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.
1.5

Redactie Terra Westerwolda

Sinds het najaar van 2011 geeft het SHC samen met de Historische
Vereniging Westerwolde (HVW) een tijdschrift uit, dat driemaal per jaar
verschijnt. De redactie van Terra Westerwolda wordt gevormd door
vrijwilligers uit beide gelederen en bestond in 2013 uit Helen Kämink en
Jaap Kok namens het SHC en Jochem Abbes en Jan Huizing namens
de HVW. Jaap verzorgt ook de opmaak van het tijdschrift.
1.6

Vrijwilligers SHC de Oude Stelmakerij Sellingen

In 2013 ging de dependance van het SHC in Sellingen open. In de
geheel gerestaureerde voormalige stelmakerij aan de Dorpsstraat kunnen bezoekers kennisnemen van (onderdelen van) de geschiedenis
van Westerwolde. Voor de openstelling werd een hele nieuwe ploeg
vrijwilligers geworven, die zich meldden na een oproep in het Huisaan-huisblad Het Blaadje dat in Sellingen en omliggende gehuchten
wordt verspreid.
De volgende 14 vrijwilligers namen dit eerste jaar de openstelling voor
hun rekening, waaronder ook bestuurslid Jan Overduin die als inwoner
van Sellingen tevens eerste aanspreekpunt is voor de vrijwilligers van
de Stelmakerij:
Aaltje Schuring
Anna Buijten-Wouters
Bouwie Huiting
Diny Nijland
Flip Heuving
Geert Oost
Gerard Arends
Hein Wouters
Hendrik Jan Wever
Lizette Wassenaar
Philip Uijthoven
Tonny Duijvestijn
Wim Pieters
Jan Overduin
De activiteiten in de Oude Stelmakerij komen verderop in het jaarverslag aan bod.
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1.7

Donateurs

Het SHC weet zich gesteund door vele particulieren en bedrijven die
ons een warm hart toedragen. Tegen een jaarlijkse donatie krijgen zij
gratis entree bij de exposities en diavoorstellingen en korting bij de
overige zondagmiddagactiviteiten. Ook wordt er jaarlijks speciaal voor
de donateurs en vrijwilligers een gratis avondlezing en een excursie
georganiseerd.
Daarnaast kunnen donateurs ervoor kiezen zich tegen een extra betaling van € 12,50 te abonneren op het magazine Terra Westerwolda,
dat het SHC gezamenlijk uitgeeft met de Historische Vereniging
Westerwolde, en kan men kiezen voor een individueel- of een gezinsdonateurschap.
Op 31 december 2013 hadden 257 particuliere donateurs hun betaling
voldaan, dat zijn er maar liefst 76 meer dan in 2012. Dat komt doordat er
tegen het einde van het jaar nog een herinnering is verzonden aan de
mensen die hun bijdrage nog niet hadden voldaan. Het aantal bedrijfsdonateurs is echter sterk teruggelopen en bedroeg aan het einde van
het jaar 48. Dat zijn 21 minder dan een jaar ervoor.
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2. FINANCIËN
In 2013 werd afscheid genomen van administratiekantoor Smista en
werd het controleren van de financiën en het opstellen van de jaarrekening ondergebracht bij Accountantskantoor Ketelaar en Schmaal.
De jaarrekening 2013 toont een 'winst' van maar liefst € 38.426,00. Dit
betekent echter geenszins dat er zoveel is overgehouden, maar is het
gevolg van de werving van gelden voor specifieke doelen waarvoor
de uitgaven nog gedaan moeten worden. Zo bestaat een aanzienlijk
deel van dit bedrag uit donaties voor het leggen van Stolpersteine ter
nagedachtenis aan gedeporteerde en vermoorde inwoners van de
gemeente Stadskanaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn
er subsidies en donaties ontvangen voor de herinrichting van de Oude
Stelmakerij, onze dependance in Sellingen. Dit gebouw is in 2013 wel
geopend, maar nog niet met de definitieve inrichting. Voor de expositie
van dit jaar in Sellingen zijn bovendien aanvullende subsidies ontvangen, waarvoor de reserve voor de Stelmakerij nog niet aangewend
hoefde te worden. Verder is het verheugend dat we een toenemend
aantal particuliere donateurs mochten verwelkomen. Daartegenover
staat echter een afgenomen aantal bedrijven, waarbij de economische
crisis nog steeds voelbaar is.
Kijkend naar de reguliere inkomsten en uitgaven kan geconcludeerd
worden dat het activiteitenbudget in toenemende mate onder druk
staat. Bij het organiseren van speciale activiteiten is het dan ook
noodzakelijk projectsubsidies te werven. Die zijn niet te bekostigen uit
de reguliere exploitatiesubsidie. Een zorgelijke ontwikkeling is dat de
inkomsten uit de entreegelden bijna gehalveerd zijn. Gelukkig geldt
een dusdanige afname niet voor het totaal aantal bezoekers, maar het
geeft wel aan dat we wat betreft het organiseren van exposities en
daarmee samenhangend de promotie daarvan om bezoekers te trekken, de vinger aan de pols moeten houden.
Voor details over de financiële resultaten verwijzen we naar het financieel jaarverslag 2013 met de bijbehorende toelichting.
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Balans per
Debet
Vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Debiteuren
Belastingen
Nog te ontvangen
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen
Kas
Rekening courant
Deposito
RC Terra Westerwolda
Spaarrekening Stolpersteine
Gelden onderweg

Exploitatierekening
Baten

31-12-2013

31-12-2012

€

€

12.765

3.458

2.065

2.235

3.226

6.184

-

581

20

10.848

1.218

586

6.897

497

18.393

3.610

186

108

15.755

-

870

-

61.395

56.500

2013

Subsidies gemeente

80.000

80.000

Overige subsidies

42.168

18.175

6.138

4.878

Rente

-

399

Giften (legaat)

-

-

36.878

16.696

Donaties bedrĳven
Resultaat

12.000

12.162

177.184

132.310

38.426
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31-12-2012

€

€

50.002

22.860

Crediteuren

6.649

20.701

Belastingen

4.244

1.739

500

11.200

61.395

56.500

Nog te betalen en overlopende
kosten

2012
€

Opbrengsten activiteiten

Credit
Eigen vermogen

€

Donaties particulieren

31-12-2013

2013
Lasten

2012

€

€

Personeel

80.790

76.963

Activiteiten

23.586

30.425

Huisvesting

15.487

13.596

Kantoor

7.591

8.186

Afschrĳvingen

3.892

3.411

Overige kosten

9.412

5.434

138.758

138.015

Opbrengstenverdeling
6,8%

9,2%
12,6%
20,8%

4%
Subsidies gemeente
Overige subsidies
Donaties particulieren,
rente, giften

60,5%

13,7%

3,5%

2012

Opbrengsten activiteiten
Donaties bedrĳven

45,1%

23,8%

2013

Kostenverdeling
9,6%

6,4%
5,9%

5,5%

9,9%
Personeel
Activiteiten
Huisvesting
Kantoor
Afschrĳvingen, overige kosten

55,8%

22%

11,2%

2012
58,2%

15,5%

2013
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3. COLLECTIE
3.1

Huisvesting

In 2013 werden twee panden door het SHC in gebruik genomen die
speciaal voor dit doel zijn gerestaureerd.
Het Huisje van Manning, de dienstwoning bij Huize ter Marse, werd in
januari opgeleverd, waarna kon worden begonnen met de inrichting.
Aangezien de bovenverdieping, waar ook klimaatbeheersing is aangebracht, bestemd is voor het opbergen van de kranten- en documentencollectie, moesten daar stellingen worden gebouwd. Dat was door de
vele schuine wanden van het dak nog niet zo eenvoudig. Henk Krops
maakte houten Wedeka-stellingen precies op maat waardoor de ruimte
zo efficiënt mogelijk kon worden benut.
Toen de stellingen gereed waren, kon de collectie worden (terug)
verhuisd vanuit de opslagruimte in de voormalige Ulo in Musselkanaal,
waardoor hier weer ruimte ontstond voor de voorwerpencollectie.
De voorwerpen, die gedurende een aantal jaren opgeslagen waren
geweest in een loods aan de Drentse Poort in Nieuw-Buinen, werden
na een strenge selectie verhuisd naar de school in Musselkanaal met
het doel om de loods leeg op te leveren. Dat dit ook lukte en we de
huur van de loods per 1 april 2013 konden opzeggen, is grotendeels te
danken aan de inzet van vele vrijwilligers waaronder scholieren van
SG Ubbo Emmius, die flink de handen uit de mouwen staken bij het
sjouwen van de zware boeken met ingebonden kranten en andere collectiestukken.
Na de verhuizing van de collectie werd de rest van het Huisje verder
ingericht. De voorkamer werd in mei ingericht als directiekantoor, en
het keukentje kreeg ook weer de functie van keuken, maar dan nu
als onderdeel van de museale inrichting. Vele collectiestukken die te
maken hebben met het huishouden en met name de bereiding van
voedsel, maar voorheen in het depot werden bewaard, kregen hier een
plekje waar ze door het publiek bekeken kunnen worden.
De voormalige garage bleek een prachtige expositiezaal, hoewel hier
aanvankelijk ook bergruimte voor de documentatiecollectie en studieruimte was voorzien. Voorlopig werd besloten deze nieuwe ruimte
exclusief als expositieruimte te bestemmen. Hier kregen in september
de 7 schilderijen van de kunstenaar/tekenleraar Karl van Beekum uit de
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collectie van de gemeente Stadskanaal een definitieve bestemming,
waarmee deze zaal werd benoemd als Karl van Beekumkamer.
Op zaterdag 14 september werd het Huisje officieel in gebruik genomen door Erik Bieze als wethouder van cultuur.
In het voorjaar van 2013 werd ook de voormalige Stelmakerij in
Sellingen opgeleverd. Om dit pand van de ondergang te redden,
benaderde de gemeente Vlagtwedde in 2011 het SHC met het verzoek
of wij iets zagen in het exploiteren van een bezoekerscentrum voor de
geschiedenis van Westerwolde. Na ruim bijna een jaar van restaureren
kon in juni worden begonnen met de inrichting van het pand. Het gebouw krijgt niet alleen de functie van bezoekerscentrum, maar tevens
een balie voor de Stichting Tourist Informatie Westerwolde, waardoor
we veel functies van het gebouw delen.
Het vertellen van de complexe geschiedenis van Westerwolde in een
relatief beperkte ruimte kost veel voorbereiding en was nog niet klaar
op het moment dat we onze intrek konden nemen in het gebouw.
Daarom opende op zaterdag 6 juli eerst een tijdelijke tentoonstelling,
die er het hele seizoen te zien was. Hierover meer in hoofdstuk 4.1 van
dit jaarverslag.
De gemeente droeg haar bemoeienis met het pand officieel aan het
SHC over tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 27 september.
De wethouder van cultuur, Seine Lok, memoreerde hier de transformatie van de Oude Stelmakerij van bouwval tot parel voor het dorp
en overhandigde daarbij symbolisch de sleutel van de Stelmakerij aan
voorzitter Henk de Weerd van het SHC. Albertine Hadders, voorzitter
van de Stichting Gebroeders Hessefonds, sprak als een van de belangrijkste financiers van de restauratie de wens uit dat de Stelmakerij
een belangrijke sociale functie in het dorp zou gaan vervullen. Deze
overdracht werd tevens bijgewoond door de dochter van de laatste
bewoner, stelmaker Draadjer. Mevrouw Kruize-Draadjer overhandigde
aan het SHC een familiefoto van het stelmakersgezin. De bijeenkomst
vormde tevens het einde van het eerste seizoen.
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Het SHC heeft eind 2013 dus drie gebouwen in gebruik voor expositieen publieksdoeleinden: Huize ter Marse, het Huisje van Manning en
de Oude Stelmakerij in Sellingen. Ook de Watertoren van Stadskanaal
wordt door het SHC beheerd en dient behalve voor de openstelling ter
beklimming tevens als opbergruimte voor zowel collectie als tuingereedschap. Daarnaast zijn er nog ruimtes in gebruik in de al genoemde
ULO aan de Schoolstraat in Musselkanaal en staan er meubels uit de
collectie opgeslagen in de schuur van de (voormalige) winkel Binco
aan de Handelsstraat in Stadskanaal.
Stormschade
Op maandag 28 oktober kreeg de tuin van Huize ter Marse ongewild
plotseling een totaal ander aanzien: een actieve stormdepressie trok
over Nederland waarbij in de provincie Groningen windstoten van boven de 100 km per uur werden gemeten. Rond het middaguur bezweken twee monumentale bomen voor het SHC onder dit natuurgeweld.
De grote treurwilg aan de Vleddermond, een blikvanger vanuit de
richting van de watertoren, knakte als een lucifer in de aanhoudende
storm, even later gevolgd door de tweestammige goudes die nog
volop in zijn gele herfsttooi stond. Een van beide stammen scheurde af,
waarna ook de andere helft instabiel bleek en gerooid moest worden.
Het gebouw is nu een stuk betere zichtbaar vanaf de straat gezien,
maar het zal nog wel even duren voor het gat die door het rooien in de
grote rododendron werd geslagen, weer dichtgegroeid is.
3.2

Collectieregistratie

Ondanks de grote nadruk die er in 2013 lag op activiteiten die een grote
zichtbaarheid naar buiten hebben, zoals nieuwe exposities en de ingebruikname van nieuwe gebouwen, blijft het werk achter de schermen
minstens zo belangrijk. De collectieregistratie, waar inmiddels 19 vrijwilligers in het archief aan werken, ging gestaag door. Daarbij speelde
de registratie ook een belangrijke rol in de verhuizingsprocedure:
standplaatsen moeten worden aangepast en afgestoten objecten
kregen een aparte vermelding.
De in 2012 gestarte werkgroep Procedures ging door op de ingezette
weg om alle werkwijzen in kaart te brengen. Er werden eerste versies
van handleidingen voor het beschrijven van de verschillende collectiesoorten in omloop gebracht die door de vrijwilligers werden getest
en vervolgens weer gecontroleerd of de opgestelde regels juist worden
toegepast. Geconfronteerd met de enorme hoeveelheid objecten die
tijdens de verhuizing door onze handen gingen, werd ook het verzamelbeleid weer tegen het licht gehouden en aangescherpt.
Het is nog steeds de bedoeling dat alle overleggen uiteindelijk zullen
leiden tot een proceduremap waarin alle werkwijzen wat betreft de
omgang met de collectie zijn vastgelegd. Door er intensief mee bezig
te zijn en er uitvoerig over te discussiëren blijkt wel hoe complex de
problematiek is, maar blijkt tevens het belang van eenduidige registratie. Daarom is het goed dat er zo’n betrokken groep vrijwilligers
mee bezig is, die ervoor zorgen dat alles ondanks het vele werk en de
vele knopen die moeten worden doorgehakt blijft doorgaan en het
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uiteindelijk tot resultaat zal leiden. De werkgroep bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Inge Balczun, Kees Groeneveld, Koen Oosterhuis en Stefan Smit onder
leiding van Helen Kämink.
Op 31 december 2013 stonden er 7985 voorwerpen in de catalogus ingeschreven waarvan er echter 397 het predicaat ‘afgestoten’ kregen en
dus niet meer fysiek in de collectie aanwezig zijn. De regels van de collectieregistratie vereisen echter dat deze objecten niet uit het systeem
worden verwijderd maar traceerbaar blijven. Daarnaast beschikken we
over 25867 geregistreerde documenten, 28384 foto’s, 5167 boeken, 7700
dia’s, 127 videobanden en 273 geluidsdragers. De collectie omvat in
totaal dus 75.386 geregistreerde objecten, die jaarlijks groeit ondanks
de afstoting van voorwerpen.
Ca. 7000 foto’s zijn inmiddels geüpload naar de website van de
Beeldbank Groningen en daar online te bekijken en te bestellen.
3.3

Collectiebeheer- en behoud

Al bij het in gebruik nemen van de opslagruimte aan de Drentse Poort
in 2009 was duidelijk dat dit een tijdelijke voorziening zou zijn in
afwachting van de verbouwing van het Huisje van Manning. De verhuizing die in 2013 plaats vond, kende dus een lange periode van voorbereiding, waarin echter niet onophoudelijk aan de selectie werd gewerkt, maar waardoor er wel een beter overzicht ontstond van wat zich
nou eigenlijk in met name de voorwerpencollectie bevond. Helaas is er
in de ruim 40-jarige geschiedenis van het SHC niet altijd even zorgvuldig met de registratie van aanwinsten en afstotingen omgegaan, en is
de collectie meerdere keren verhuisd, waardoor van heel veel stukken
geen herkomst meer te achterhalen was. Een geluk bij een ongeluk is
dan dat het bij veel stukken niet om bijzondere unica ging, wat echter niet wil zeggen dat je daardoor minder zorgvuldig met afstoting
moet omgaan. Uit bovenstaande cijfers blijkt hoeveel al ingeschreven
stukken er bij de verhuizing zijn afgestoten. Dat aantal staat los van de
grote hoeveelheid niet ingeschreven stukken, objecten zonder nummer, die zijn afgevoerd, maar gedeeltelijk ook wel zijn meeverhuisd
naar Musselkanaal en daar dus nog wachten op inschrijving.
Een bijzonder object in de collectie kreeg gelukkig wel een nieuwe
bestemming. De kar van bakker Woldhuis, in 198. ? geschonken aan
het SHC maar vanwege de omvang niet door ons te exposeren en ook
niet meer verantwoord te bewaren, kreeg een nieuw onderkomen bij
Museum Molen de Wachter in Zuidlaren, waar hij zal worden opgeknapt en bij de broodbakkerij in de molen zal worden tentoongesteld.
Uiteraard is het voor de papieren collectie, de kranten en documenten,
een enorme vooruitgang dat ze nu worden bewaard op de bovenverdieping van het Huisje van Manning, waar dankzij de aangebrachte
klimaatbeheersing de temperatuur en luchtvochtigheid constant zijn.
Helaas is de ruimte hier na de verhuizing ook alweer vol. We zullen
moeten bezien of we de zo riant in gebruik genomen expositiezaal niet
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toch gedeeltelijk zullen moeten benutten voor een paar archiefkasten, gezien het ruimteprobleem dat in het hoofdgebouw nog steeds
nijpend is.
Niet alleen de papieren collectie is er wat huisvesting betreft op
vooruit gegaan. Ook de textielcollectie kreeg een nieuwe standplaats.
De voormalige directiekamer die vrij kwam na de verhuizing naar de
woonkamer van het Huisje van Manning kon met overgebleven stellingen worden ingericht als Textielkamer. De soms meer dan honderd
jaar oude jurken, pakken en andere stukken uit de collectie kregen hier
eveneens een veilige en vooral overzichtelijke opbergplaats. Een hele
verbetering ten opzichte van de overvolle linnenkast in de bibliotheek,
waar nu bovendien controle op aantasting door ongedierte mogelijk is.
Waar dit wordt geconstateerd, worden meteen maatregelen genomen
door de aangetaste stukken te verpakken en gedurende een aantal
weken naar de diepvries over te brengen. Dat de realisatie van de textielkamer tot stand kwam, is grotendeels te danken aan de vindingrijkheid van vrijwilligers Eveline Smit en Geesje Suk, waarbij Henk Krops de
technische inrichting uitvoerde.
3.4

Aanwinsten

In 2013 werd door de procedurecommissie gestart met het aanscherpen van de verzamelcriteria. Hoewel ze nu ook op de schenkingsovereenkomst worden vermeld en er dus voor niemand een misverstand
over kan bestaan, is het een kwestie van deze criteria ook nakomen en
daar soms een strenge beslissing in durven nemen. Een lastige kwestie
is daarbij wie die beslissing mag nemen: wat te doen als de beslissingsbevoegde er niet is?
Zo kon het gebeuren dat na de soms ietwat rigoureus verlopen opruiming van de opslagruimte aan de Drentse Poort, er opnieuw een kist
met allerhande gereedschappen op de stoep stond waarvan we er net
een heel stel hadden weggedaan. Veengereedschap weliswaar en aantoonbaar gebruikt in ons verzamelgebied, maar toch: al in meervoud in
de collectie aanwezig. Dit blijft een continu aandachtspunt.
Het verzamelbeleid is als volgt geformuleerd:
Algemeen:
- Het SHC neemt geen objecten in langdurig bruikleen aan.
- Het SHC betaalt niet voor de verwerving van collectiestukken.
Objecten worden in de vorm van een schenking aangenomen. Een
uitzondering hierop vormen publicaties van streekhistorisch belang
(boeken), die gericht worden aangekocht.
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Criteria voor opname in de collectie van het SHC:
Het te schenken object moet de volgende voorwaarden voldoen:
1. Streekgebonden zijn, dat wil zeggen:
afkomstig uit, gaan over of gebruikt in het gebied, dat wordt begrensd door de lijn Veendam-Oude Pekela-Bellingwolde in het
noorden, de Nederlands-Duitse grens in het oosten en de lijn,
die van Kiel-Windeweer via de Drentse ‘-veen en –mond’-dorpen
(Gieterveen, Valthermond) naar Zwartemeer-Weiteveen-Duitse grens
loopt.
In sommige gevallen wordt een uitzondering gemaakt voor de plaatsen Winschoten, Hoogezand-Sappemeer en de Stad Groningen. Dit
ter beoordeling aan de directeur.
Ook kan er een uitzondering op deze voorwaarde worden gemaakt
wanneer het aangebodene bij een al bestaande deelcollectie past
(bijvoorbeeld in het winkeltje of de keuken).
2. Op te bergen en exposeerbaar zijn, dat wil zeggen niet dusdanig
groot dat we ze nergens kwijt kunnen en er ook nooit wat mee kunnen binnen de gegeven ruimtes van het SHC of een van de bijgebouwen;
3. Niet al in goede staat aanwezig zijn in de collectie (petroleumstel,
kolenkit, huishoudelijk en ander gereedschap, weckflessen, wasketels, type- en naaimachines etc.) dit moet gecontroleerd worden (in
Adlib of bij collega) voordat er toezeggingen worden gedaan.
Toetsing van de criteria vindt plaats op het moment van registratie. Bij
twijfel of iets in de collectie moet worden opgenomen, moet een collega of de directeur worden geraadpleegd.
Wanneer de stukken in de collectie worden opgenomen, moeten de
gegevens van de schenker worden genoteerd op een schenkingsovereenkomst, en worden de objecten door een van de vrijwilligers die zich
met de betreffende collectiesoort (bv. voorwerpen door Evelien, foto’s
door Mies) bezighoudt, ingeschreven. De schenker krijgt vervolgens
een bedankbrief.
In het collectieregistratie-programma Adlib is op de zoekterm ‘verwervingsdatum’ de complete lijst verworven objecten in 2013 te zien.
Een greep daaruit:
- Een porseleinen koffiekan met afbeelding en opschrift: ‘Electrische
koffiebranderij en Theehandel De Noordooster Stadskanaal’;
- Een rubberen Bruintje Beer-pop
- Een postzegelvelletje met afbeeldingen van Bruintje Beer (Rupert
Bear)
- een jubileumplaquette uit 1932 van de winkel van Max Dohle in
Musselkanaal ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan;
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- scharen, scheermessen, kwasten, krultangen etc. uit een kapsalon in
Nieuw-Buinen;
- onderdelen van een Messerschmidt die op 10 augustus 1943 neerstortte aan de Zijdstukkerweg in Stadskanaal met bijbehorende publicatie over de bemanning en het opsporen van dit vliegtuig door
Detlev Krahn;
- De inhoud van de gezamenlijke prijzenkasten van de gefuseerde
voetbalverenigingen SV ’t Klooster en VV STA uit Ter Apel;
Daarnaast kwamen er weer talloze herdenkingstegels, balpennen en
mokken met opdruk van plaatselijke bedrijven en verenigingen in de
collectie, die op rommelmarkten en in de kringloopwinkels werden
opgespoord door enkele van onze vrijwilligers. De tegels en borden
worden in het kantoor waar de vrijwilligers werken, aan de wand gehangen; het wordt al een uitgebreide collectie.
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4. PRESENTATIE
4.1

Exposities

In 2013 is er veel aandacht geweest voor de inrichting van exposities.
Zowel in Huize ter Marse, de nieuwe ruimtes in het Huisje van Manning
en de Oude Stelmakerij in Sellingen als in de Watertoren werden
exposities van uiteenlopende aard ingericht. Ook de vitrines in de
Streekkamer Simon van Wattum werden een paar keer van nieuwe
inhoud voorzien.
Huize ter Marse
Ter gelegenheid van een van de zondagmiddagactiviteiten, een diavoorstelling over het onderwijs in de Kanaalstreek, werd in januari in
de kamer voor wisselexposities van het hoofdgebouw een tentoonstelling met hetzelfde onderwerp ingericht. Te zien waren allerlei leermiddelen van vroeger: oude schoolboeken, schrijf- en rekenmaterialen,
handwerkjes die de meisjes moesten maken en natuurlijk de bekende
schoolplaten over de vaderlandse geschiedenis, de levende natuur en
de aardrijkskunde van Nederland en zijn toenmalige overzeese bezittingen. Alle objecten kwamen uit de eigen collectie. De tentoonstelling
was tot eind maart te bezichtigen.
Vervolgens werd Leo Martinus uitgenodigd zijn schilderijen te exposeren. Leo was in 2011 enkele maanden vrijwilliger voor het SHC, naast
zijn werk als kunstschilder. Te zien was de serie ‘Klimaatsveranderingen’
waarin Martinus zijn zorgen over de opwarming van de aarde verbeeld.
Hoewel dit werk door kleur en compositie een bepaalde aantrekkingskracht heeft, ontstaat er tegelijkertijd een grimmige, haast magischrealistische sfeer. De voorstellingen zijn gesitueerd in zijn geboortestad
Groningen.
Op 2 juli werd de fototentoonstelling Knoal! geopend. Deze expositie
kwam voort uit het gelijknamige onderwijsproject, waarvoor het SHC
in 2012 een extra provinciale subsidie had verworven om scholen erfgoed te kunnen laten combineren met bijpassende lessen door kunstenaars in de klas. Voor de groepen 5 en 6 was dat het fotoproject dat
ontwikkeld werd door Ard Hesselink uit Bellingwolde. Doel ervan was
de leerlingen spelenderwijs te confronteren met beeldcompositie en
creatieve manieren van fotograferen. De locatie waar de foto’s gemaakt

Pagina | 25

werden, waren de sluizen in het Stadskanaal. De kinderen kregen drie
opdrachten waarmee ze de sluizen in beeld brachten: fotografeer
details, kies een bijzondere hoek en houd de camera niet recht maar
schuin. Het was verrassend hoe goed de kinderen de opdrachten uitvoerden, hoe geïnspireerd en enthousiast ze bezig waren. Er kwamen
dan ook verbluffend goede foto’s uit.
Behalve fotocollages met ca. 110 door de kinderen gemaakte foto’s,
bevatte de expositie historische foto’s van de sluizen en door Ard
Hesselink gemaakte foto’s van de fotograferende schoolkinderen.
De tentoonstelling bleef tot november te zien.
Het jaar werd afgesloten met weer een totaal andere tentoonstelling,
namelijk bruidsmode door de eeuwen heen, uit de verzameling van
Ineke Pals van de Bruidssalon in Stadskanaal. Zij plaatste in het voorjaar
van 2013 een oproep op Facebook wie haar oude jurk aan haar wilde
uitlenen om de etalage aan te kleden. Er werd zo enthousiast op gereageerd dat het leidde tot een expositie in haar hele winkel en het begin
van een eigen verzameling met exemplaren uit o.a. Frankrijk, Engeland
en Amerika. De allermooiste exemplaren werden vanaf 26 november
op de expositie in het SHC getoond, waarbij de oudste dateerde uit ca.
1850. De tentoonstelling bleef in het SHC tot 27 januari 2014.

Huisje van Manning
Met het gerestaureerde Huisje van Manning kreeg het SHC er veel
expositieruimte bij. Nadat in maart de bovenverdieping weer was ingericht met stellingen voor de kranten- en documentencollectie, kon ook
de benedenverdieping worden ingeruimd.
Tijdens het Museumweekend op 6 en 7 april was het Huisje voor het
eerst in de nieuwe staat te bezichtigen.
Het oude keukentje, waarin nog oorspronkelijke elementen uit de tijd
als woonhuis bewaard zijn gebleven, is weer als keukentje ingericht.
Dit blijft een permanent onderdeel van de inrichting in het Huisje. In
de voormalige garage werd de tentoonstelling over het onderwijs die
eerst in de wisselkamer van het hoofdgebouw te zien was, nog een
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poosje uitgestald. Daarnaast werden op tafels enkele ingebonden kranten uit de omvangrijke collectie van het SHC ter inzage gelegd.
Gedurende de zomermaanden werd de expositie over het onderwijs
vervangen door een deel van de eigen collectie huishoudelijke voorwerpen, wat passend aansloot bij het oude keukentje. Oude strijkijzers,
wastobbe, wringer en het linnenrek met oude kleding brachten de
bezoeker terug naar grootmoeders tijd.
Deze exposities waren de voorbode van de officiële opening van
het Huisje op zaterdag 14 september. In de voormalige garage die is
samengevoegd met de varkensstal kregen zeven schilderijen uit de gemeentelijke kunstcollectie een permanente plaats. Het zijn herkenbare
voorstellingen van bekende plekjes in Stadskanaal, geschilderd door
Karl Jacob van Beekum (Rotterdam 1914- Stadskanaal 1998). Als leraar
tekenen bracht hij gedurende 25 jaar vele leerlingen de kneepjes van
het vak bij. Daarnaast werkte hij aan een veelzijdig oeuvre dat behalve
schilderijen ook beelden en reliëfs omvat, waaronder het bekende
beeld ‘De Knoalster Lorelei’ aan de Hoofdstraat van Stadskanaal. Hij was
getrouwd met kunstenares Anna Brons, die nog steeds in Stadskanaal
woont. De eerste tentoonstelling in het Huisje van Manning werd dan
ook gewijd aan dit kunstenaarsechtpaar. De ontwerpers van de vaste
opstelling in het hoofdgebouw, Elske Hiddema en Rudmer Nijman,
maakten voor dit doel twee grote collages met een overzicht van het
oeuvre van beide kunstenaars. Uit de kelder van scholengemeenschap
Ubbo Emmius werden 6 grote panelen tevoorschijn gehaald die Van
Beekum met leerlingen had vervaardigd en de situatie bij de Eurobrug
in het centrum van Stadskanaal voorstellen. Deze panelen hadden in
de jaren 70 en 80 in de school gehangen maar werden sinds lange tijd
als verloren beschouwd.
Nadat het Huisje officieel geopend werd door wethouder Erik Bieze,
opende Peter Rehwinkel, oud-leerling van de kunstenaar aan het Ubbo
Emmius en (tot 1 november 2013) burgemeester van Groningen, de
expositie. Anna Brons en haar dochter Ankie Dwarshuis waren hierbij
aanwezig en zij onthulden samen de collages.
De Watertoren
In 2012 deed het SHC voor het eerst mee aan de Tuin- en
Kunsttiendaagse met een buitententoonstelling op het gazon aan de
zijkant van het hoofdgebouw. Dit jaar besloten we de watertoren voor
dit doel beschikbaar te stellen. Een kunstenaarscollectief dat expositieruimte zocht bij de deelnemende tuinen in Westerwolde bracht het SHC
in contact met Mirjam Veldhuis, keramiste uit Stadskanaal die monumentaal werk maakt. Zij zag het als een uitdaging een tentoonstelling
van haar werk in te richten op vier verdiepingen van de watertoren.
Bovendien is het materiaal waarmee zij werkt goed bestand tegen het
koele en vochtige klimaat van het gebouw, wat met bijna geen enkele
andere vorm van kunst het geval is. Mirjam Veldhuis noemde de tentoonstelling ‘Witte Olifanten’. De expositie werd op vrijdag 21 juni geopend door Marjon Edzes, directeur van de Fraeylemaborg in Slochteren.
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De Tuin- en Kunsttiendaagse duurde van 21 tot en met 30 juni, maar
tot 15 september was ‘Witte olifanten’ te zien. Er werd een overzicht
getoond van het werk van Mirjam Veldhuis uit de afgelopen 8 jaar. Elke
verdieping kreeg zijn eigen sfeer, waarop vier verschillende series zijn
getoond: Ornamental landscapes, In the flesh, Skin matters en Îles flottantes. De uitdrukking ‘witte olifanten’ staat in overdrachtelijke zin voor
iets wat zeldzaam is, iets unieks wat echter verder niks oplevert.
De werken, met grillige en natuurlijke vormen, vormden een prachtig contrast met de strakke betonnen omgeving van de watertoren.
Dit werd nog eens versterkt door de theatrale verlichting, die geheel
belangeloos werd verzorgd door Marijn Sijbom, theatertechnicus van
Theater Geert Teis. Het was de eerste keer dat er op deze schaal kunst
werd geëxposeerd in de watertoren van Stadskanaal.
De tentoonstelling werd opgemerkt door verschillende vakbladen
op keramiekgebied en ook de kunstredactie van het Dagblad van het
Noorden besteedde er aandacht aan. Mirjam Veldhuis en Helen Kämink
begonnen in het najaar met gesprekken over een mogelijk vervolg en
wellicht de start van een jaarlijkse traditie van sculpturale keramiek in
de Watertoren.

SHC de Oude Stelmakerij
Op zaterdag 6 juli werd SHC de Oude Stelmakerij in gebruik genomen
met de opening van de eerste expositie. Hoewel de Stelmakerij beoogd is als bezoekerscentrum voor de geschiedenis van Westerwolde,
kan het gebouw zolang die permanente presentatie nog niet klaar is,
uitstekend dienen als expositieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen die onderwerpen uit die historie raken. In het voorjaar werd het
SHC benaderd door Hans ter Heijden, leraar Nederlands aan de RSG
in Ter Apel, die op zoek was naar een onderkomen voor een expositie over Kees Stip. Deze dichter, die de laatste 20 jaar van zijn leven
in Laudermarke nabij Sellingen woonde, werd in 2013 honderd jaar
geleden geboren. Dat is de reden dat Ter Heijden het jaar had uitgeroepen tot Kees Stipjaar, waaraan hij behalve de tentoonstelling ook een
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Kees Stip-dag en een cultureel project op de RSG had verbonden.
In samenwerking met Hans ter Heijden en Jan Overduin en Philip
Uijthoven werd de Stelmakerij tentoonstellingsklaar gemaakt, nadat
deze met vereende krachten door vrijwilligers van TIW en SHC van
bouwstof en ander vuil was ontdaan. Voor zo’n eerste tentoonstelling
moesten behalve de te exposeren objecten ook eerst nog ophangrails
en verlichting worden aangebracht voordat met de eigenlijke inrichting kon worden begonnen.
De tentoonstelling zelf bestond uit alle dichtbundels van Kees Stip en
enkele parafernalia, zoals zijn typemachine en zijn bril, die in bruikleen
waren afgestaan door het Viseum in Veenendaal. Deze bruikleen werd
aangevuld met foto’s van Kees Stip en van het huis en de omgeving
waar Kees Stip tot aan zijn overlijden in 2001 woonde, evenals een
wandobject van de Theater van de Natuur in Sellingen, waarvoor de
dichter de dichtregels voor de eerste traptrede schreef:
Waterlandschap
Hier bepalen
Linealen
Van kanalen
Niet de loop
Levend water
Komt en gaat er
Nu en later
Is er hoop.
De tentoonstelling werd tijdens een zonovergoten bijeenkomst op
het terras naast de Stelmakerij officieel geopend door dichter en
vriend van Kees Stip, Jan Willem van der Wijk. Margot Meendering uit
Sellingen, leerling van Hans ter Heijden, bracht enkele gedichten van
Stip die door haar zelf op muziek waren gezet, ten gehore.
Streekkamer Simon van Wattum
In januari 2013 kregen de vitrines in de bibliotheek van Stadskanaal
eindelijk een nieuwe invulling. Er werd meteen een planning gemaakt
wanneer de presentaties gewisseld zouden worden en hoewel dat tussen alle bedrijven door extra aandacht vereist, blijkt dat wel te werken
om er regelmatig wat nieuws te kunnen laten zien. Ook het enthousiasme van vrijwilligsters Geesje Suk, Ina op ’t Ende en Eveline Smit
om nieuwe onderwerpen te bedenken, droeg daaraan bij. Het is een
mooie gelegenheid om delen uit de collectie die niet zo vaak te zien
zijn, te tonen. Als het onderwerp dan ook nog aansluit bij een actueel
thema of een expositie die op dat moment in het SHC zelf te zien is, is
dat helemaal mooi meegenomen.
In 2013 waren de volgende minitentoonstellingen in de bibliotheek te
bewonderen:
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Januari-mei: Het Oranjehuis, naar aanleiding van het bekendmaken in
januari van de troonswisseling in april. De vitrines werden gevuld met
allerlei spulletjes met afbeeldingen van het Koningshuis. Alle koninginnen sinds koningin Emma kwamen daarbij aan bod, van herdenkingsborden voor regeringsjubilea tot geboorteblikjes en ander materiaal
dat werd geproduceerd ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis in de Oranjefamilie.
Met deze expositie waren we eigenlijk te vroeg: nadat we hem hadden
ingericht, werd bekend dat zowel Open Monumentendag in september als de Maand van de Geschiedenis in Oktober thema’s als ‘Macht en
Pracht’ en ‘Vorst en Volk’ mee zouden krijgen.
Mei- september: Antieke babykleertjes uit de SHC-collectie.
Babymutsjes in allerlei variaties, jurkjes en ook een antieke doopjurk
zijn er tentoongesteld, aangevuld met oude kinderportretjes die veelal
gemaakt zijn in fotostudio’s in de regio.
September-februari 2014: Modeaccessoires voor mannen en vrouwen:
losse kraagjes en manchetten voor vrouwen, stropdassen, pochetten en boorden voor mannen. Ook deze voorwerpen waren allemaal
afkomstig uit de rijke textielcollectie van het SHC, die te voorschijn
kwamen bij het inrichten van de nieuwe textielbewaarplaats in de
voormalige directiekamer.
4.2

Zondagmiddagactiviteiten

Sinds 1996 wordt er van oktober tot mei vrijwel elke zondag een
activiteit georganiseerd. Het programma wordt opgesteld door de
activiteitencommissie. Het seizoen loopt over het verslagjaar heen. Het
programmaboekje werd opnieuw vormgegeven door Roland Beyer en
gedrukt in een oplage van 1000 stuks. Het werd gepresenteerd op de
Leer en Doemarkt op de eerste zaterdag van september in het centrum
van Stadskanaal.
De bezoekers aan deze activiteiten vormen in de wintermaanden het
belangrijkste aandeel in onze bezoekcijfers. Door de wekelijkse vermelding in de plaatselijke en soms regionale pers dragen de activiteiten
bovendien bij aan de naamsbekendheid van het SHC.
In 2013 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
Periode 1 januari - 1 mei:
Datum
6 januari

13 januari

Activiteit
Winterse Watertoren: de toren was open ter beklimming met
uitzicht zonder bladeren aan de bomen.

Bez.
130

Nieuwjaarsvisite in het SHC

50

Vervoer in de Kanaalstreek en Westerwolde, presentatie van
oude beelden uit het archief door Bert Roossien.

40
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20 januari

Sicco Mansholt, lezing door Bé Buining over deze van oorsprong Groninger boer en socialistische minister van landbouw en commissaris in de Europese commissie.

23

27 januari

Smikkelmiddag van ouderwetse streekgerechten door
Wim Krol van Catering en traiteurshuis De Kastanje uit
Gasselternijveen.

27

3 februari

Onderwijs in de Kanaalstreek, presentatie van oude beelden
uit het archief door Bert Roossien. Het thema van vandaag
toont scholen en klassenfoto’s, met speciale gast juf Annie
Hakkenes-van der Veen van de Burg. Lieseschool.

71

10 februari

Kinderen Van Aert, eenakter door theatergroep Purr uit Ter
Apel.

23

17 februari

De Blinkende Spade , film over de landbouw in de veenkoloniën uit 1953.

95

24 februari

Groningse Vertellingen door Piep de Roo uit Ter Apel.

7

Groen in de Kanaalstreek, presentatie van oude beelden uit
het archief door Bert Roossien met o.a. beelden van het oude
Julianapark, het Unikenkerkhof etc.

12

10 maart

Voordracht door Herman Sandman, schrijver en journalist.

12

17 maart

Architectuurwandeling door Ter Apel onder leiding van Ter
Apel-kenner Ton Kuper.

20

24 maart

Jaarjournaal 1983, filmvoorstelling met een overzicht van de
gebeurtenissen in de gemeente Stadskanaal 30 jaar geleden,
gemaakt door Film- en videoclub Close-up uit Stadskanaal.

12

6 en 7 april

Museumweekend, met de openstelling van het Huisje van
Manning en een nieuwe tentoonstelling met schilderijen van
Leo Martinus.

85

14 april

Kampen langs de Grens, lezing door Pieter Albers over de 15
concentratiekampen die vanaf 1933 langs de Gronings-Duitse
grens werden opgericht als strafkamp.

49

21 april

Lenteconcert door het Drents Vocaal Ensemble o.l.v. Bernhard
Slofstra met een programma van gemengde oude en moderne stukken met bloemen als gezamenlijk thema.

16

28 april

Wandeling door de Parkwijk, de oudste woonwijk en het
monumentale Julianapark in Stadskanaal onder leiding van
Herman ter Veen.

14

Totaal 1e helft

686

3 maart
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In de periode van mei tot oktober worden er geen reguliere zondagmiddagactiviteiten georganiseerd, maar is wel de watertoren te
beklimmen tijdens dezelfde openingstijden als het SHC. Museum en
toren zijn dan niet elk weekend open, maar naast de normale doordeweekse dagen alleen de eerste zondag van de maand. In het kader
van de tentoonstelling Witte Olifanten in de Watertoren werd er op
zaterdag 24 augustus een concert georganiseerd waar Vocaal Kwartet
Novae Lucis optrad in de toren. Hier kwamen zo’n 30 bezoekers op af.
Van oktober tot en met december werden de volgende activiteiten
georganiseerd:
Datum
6 oktober

Activiteit
Presentatie door Bert Roossien met het thema Macht en pracht:
gebouwen met een representatieve functie in de Kanaalstreek.

Bez.
14

13 oktober

Filmmiddag met de films ‘Drenthe’ van Menno Mennes uit
1982 en Wentelende Wieken, een film van het Ministerie van
Onderwijs uit 1960. De films werden met een originele projector vertoond door Edgar Buter, verzamelaar van 16 en 32 mm
films.

19

20 oktober

Rondleiding door de watertoren van Stadskanaal door Arie
Stenekes.

19

27 oktober

Lezing over Koning Willem I, 200 jaar Koninkrijk door Bert
Roossien. (Activiteit in het kader van De maand van de
Geschiedenis).

4

3 november

Presentatie door Bert Roossien met als thema: Stadskanaal: 4
van 1. Meerdere foto’s van een bepaald pand of plek.

15

10 november

Lezing door Hans Hilbrands over de kunstenaar en leraar Karl
van Beekum.

44

17 november

Vertoning van de documentaire Overstag over Sicco
Mansholt, gemaakt door zijn goede vriend en cineast Louis
van Gasteren.

23

24 november

Lezing door Hans ter Heyden over de dichter Kees Stip, die
van 1978 tot zijn dood in 2001 in Laudermarke bij Sellingen
woonde en die 100 jaar geleden werd geboren.

11

1 december

Presentatie van oude en nieuwere beelden uit het archief
van het Streekhistorisch Centrum door Bert Roossien over
Nieuw‑Buinen.

45

8 december

Lezing over productie en geschiedenis van kerstdecoratie
door Koos Egtberts.

14
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15 december

Cinéma pour une sombre dimanche … (I).
In samenwerking met de Filmliga Stadskanaal: vertoning van
de serie Het Bruine Goud, die deels in Stadskanaal en zelfs in
Huize ter Marse werd opgenomen. De vertoning werd aangekleed met passende hapjes en drankjes.

40

22 december

Vrouwenkoor Ma Musica o.l.v. Wim Opgelder met klassieke
kerstliederen en moderne arrangementen van bekende
Carols.

28

Totaal 2e helft
Totaal zondagmiddagactiviteiten

276
962

Kwamen er in 2012 nog 258 bezoekers meer op de zondagmiddagactiviteiten dan in 2011, nu waren het er 206 minder, maar zitten we dus
nog steeds iets boven het niveau van 2011. We hadden in 2013 echter
ook een zondagmiddag minder dan in 2012. Gemiddeld kwamen er
33,17 bezoekers per activiteit.
4.3

Donateursactiviteiten

Donateursavond
De activiteitencommissie organiseert elk jaar een avondlezing speciaal
voor onze donateurs om hen te bedanken voor hun steun en waar de
voorzitter van het SHC een toelichting geeft op de ontwikkelingen binnen het SHC. In 2013 werd deze avond gehouden op maandag 13 mei.
Henk de Weerd ging in op de ontwikkelingen rondom het Huisje van
Manning, de Stelmakerij in Sellingen, de Jatrie en de voorbereidingen
voor het grote feest dat in 2015 zal plaatsvinden ter gelegenheid van
het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal en het 400-jarig bestaan van
de Semslinie. Na een korte pauze volgde de lezing. Het Waterschap
Hunze en Aa’s was uitgenodigd om iets over hun werkzaamheden te
vertellen. Willeke Bergman ging in op de formele taken en organisatie
van de waterschappen in Nederland, waarna Ronald Leeraar vertelde
over de functie van de diverse waterlopen in het gebied en de waterbeheersing. Zo leerden we dat het Stadskanaal sinds de aanleg van het
A.G. Wildervanckkanaal nauwelijks meer een rol speelt bij de afvoer
van water uit de Kanaalstreek maar nog louter een recreatieve functie
heeft, en dat sommige peilen op afstand vanuit Veendam gecontroleerd en bediend kunnen worden, maar er ook nog veel sloten en
waterlopen zijn waar handmatig sluizen en kleppen bediend moeten
worden in tijden van hoog- of juist laag water. De avond werd bezocht
door iets minder mensen dan gewoonlijk bij de donateursavond: ca. 30
personen.
Donateursreis
Op zaterdag 12 oktober vond de jaarlijkse donateursreis plaats, die
eveneens georganiseerd werd door de activiteitencommissie. Het is
traditie dat jaarlijks een Nederlandse en een Duitse bestemming wordt
afgewisseld. Na het bezoek aan Osnabrück in 2012 werd dit jaar weer
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gekozen voor een Nederlandse bestemming, namelijk Zwolle.
Iedereen die naar het westen van Nederland reist, komt er langs,
maar weinigen stoppen er met deze Hanzestad als eindbestemming.
Onterecht, zo bleek, want Zwolle heeft nog een mooie historische binnenstad waar veel over te vertellen was.
De excursie had het al jaren beproefde programma: na aankomst per
bus van Deiman Tours met onze inmiddels vaste chauffeur Albert werd
er eerst koffie gedronken met wat lekkers erbij. In Zwolle deden we dat
bij Brasserie Jansen aan de Nieuwe Markt, een mooi sfeervol plein met
zeventiende-eeuwse panden. Hier werden we door twee stadsgidsen
afgehaald om vervolgens in twee groepen door de stad te wandelen
waarbij we uitleg kregen over de stadsmuren, de poorten en de historie van de stad. De gidsen waren kundig en enthousiast, waardoor één
van de twee groepen zeker twee uur aan de wandel was.
Hierna was men vrij om op eigen gelegenheid zelf de stad in te gaan
om te winkelen of een museum te bezoeken. Velen namen de gelegenheid te baat om naar het pas heropende Museum de Fundatie te gaan,
waar op spectaculaire wijze een uitbreiding is gerealiseerd door een
eivormige koepel op het dak te plaatsen. Van hieruit heb je ook een
mooi overzicht over de stad. Het museum toonde moderne en hedendaagse kunst, waaronder nu een overzicht van de Italiaanse kunstenaar
Mario Marini. Aan het einde van de middag gingen we met de bus naar
Staphorst, waar de excursie werd besloten met een driegangendiner
bij Hotel Waanders langs de snelweg.
Er gingen dit jaar 44 donateurs en vrijwilligers mee op excursie.

4.4

Presentaties voor groepen

Op aanvraag verzorgt het SHC ook diavoorstellingen op locatie. Dit
zijn altijd voorstellingen op maat, aangepast aan de doelgroep en
het gewenste onderwerp, bijvoorbeeld voor vrouwenverenigingen,
verzorgingshuizen etc. Deze voorstellingen worden gegeven door Bert
Roossien. 			
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In 2013 verzorgden we op locatie 6 voorstellingen en eveneens 6 in het
SHC zelf, los van de voorstellingen op zondagmiddag. Bij deze aantallen zijn groepsbezoeken zonder speciale voorstellingen of rondleidingen niet inbegrepen, evenmin als presentaties voor schoolgroepen.
In het voorjaar en het najaar van 2013 verzorgde Bert ook weer een
reeks colleges voor de Stichting Ouderen Educatie in Winschoten. Deze
lessen hebben uiteenlopende historische thema’s als onderwerp, niet
alleen streekgeschiedenis.
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Publicaties

Sinds september 2011 geeft het SHC in samenwerking met de
Historische Vereniging Westerwolde (HVW) het tijdschrift Terra
Westerwolda uit, tijdschrift voor de geschiedenis van Westerwolde en
de Kanaalstreek. Leden van de HVW krijgen het blad toegezonden,
evenals donateurs van het SHC die ervoor gekozen hebben om tegen
een extra betaling van €12,50 het blad te willen ontvangen. Ongeveer
de helft van het totaal aantal donateurs kiest daarvoor. De bedrijfsdonateurs en vrijwilligers van het SHC krijgen het blad gratis. Losse
nummers zijn bij het SHC en diverse boekhandels in de regio te koop.
De totale oplage is 800 stuks.
In 2013 verschenen slechts twee nummers van Terra Westerwolda, Het
streven is om jaarlijks drie nummers te maken, maar helaas lukte dat
door andere drukke werkzaamheden van de redactieleden dit jaar niet.
In maart verscheen jaargang 2 nummer 2 van het tijdschrift, met daarin
o.a. een artikel over de oudste begraafplaats van Stadskanaal aan de
Semsstraat, een interview met Trijn Zandstra-Wenning over de Tweede
Wereldoorlog in Harpel en de herinneringen van Petri Velema aan haar
jeugd in de modezaak van haar vader in Musselkanaal.
Jaargang 2 nummer 3 verscheen in oktober met artikelen over o.a.
Meubelfabriek Knicos in Stadskanaal, de driegende sloop van een boerderij in Onstwedde en een interview met Johanna Vos uit Veelerveen.

Pagina | 35

Waar de eerste nummers van het tijdschrift nog gemaakt werden met
de software van de drukker van het tijdschrift, werd die sinds de komst
van Jaap Kok in de redactie steeds professioneler. Het oktobernummer was het eerste nummer dat volledig als PDF bestand zonder de
stramienen van de Opmaakfabriek door Jaap werd vormgegeven. Hier
kwamen veel complimenten over.
4.6

Educatie

In 2007 bracht het SHC het project Knoal! voor het basisonderwijs uit.
Dit project voorziet in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met
8 waarmee scholen erfgoedonderwijs in hun lessen kunnen verwerken.
Het project behandelt de geschiedenis van de Kanaalstreek, met het
kanaal als leidend thema. De vier subthema’s zijn: Kanaalgraven en
vervening, het dagelijks leven rond 1900, Aardappelmeel en strokarton
en Natuur en recreatie (het gebruik van het kanaal nu).
Basisonderwijs
Na een druk 2012 waarin scholen met steun van provinciale subsidie
gratis kunstenaars in de klas kregen wanneer ze met Knoal! aan de slag
gingen, was het in 2013 weer wat rustiger wat de scholen betreft. De
RK Willibrordschool is een van de weinige scholen die jaarlijks wel iets
doet aan omgevingsonderwijs met het SHC, zij kwamen dan ook weer
met 4 groepen. Ook de school voor Speciaal Onderwijs De Baldakijn
besteedde voor het tweede achtereenvolgende jaar aandacht aan de
eigen omgeving. Voor hen werd een aangepast programma uitgevoerd, passend bij het leerniveau van de kinderen.
Op de RK St. Gerardusschool in Ter Apel verzorgde Bert Roossien lessen
op locatie in het kader van het jubileum van de school.
In totaal brachten in 2013 6 scholen met 19 groepen een bezoek aan het
SHC. In 2012 kwamen er 11 basisscholen met 38 groepen. In 2011 kwamen er 6 scholen met 22 groepen.
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Voortgezet onderwijs
In 2013 ondersteunde Bert Roossien zowel op het Ubbo Emmius als
het Noorderpoort lessen omgevingsonderwijs. Met leerlingen van
het Noorderpoort werden twee fietsexcursies, die in 2010 werden
ontwikkeld, opnieuw uitgezet en verreden. Een tocht gaat door het
Veenkoloniale deel (o.a. door de Wildervanksterdallen waar de typische
veenkoloniale verkaveling vanaf het fietspad met de zeven bruggetjes
goed herkenbaar is) en de andere door het Westerwoldse deel van de
gemeente, o.a. langs de Onstwedder Es.
Het Ubbo Emmius nam de watertoren weer op in een excursieweek
waarbij brugklassen en tweedejaarsleerlingen langs bedrijven en markante punten in de omgeving fietsen.
4.7

Open Monumentendag

Jaarlĳks wordt de landelĳke Open Monumentendag (OMD) gehouden
in het tweede weekend van september. Dit jaar viel dat op 14 en 15 september en het landelijke thema was ‘macht en pracht’. In de gemeente
Stadskanaal is het gebruikelijk dat er alleen op zaterdag activiteiten
worden georganiseerd.
Bij het thema van dit jaar begonnen bij het OMD-comité niet direct
ideeën voor onze gemeente omhoog te borrelen: er zijn geen monumentale gebouwen die de wereldlijke, rechterlijke of meer lokaal
gerichte machthebbers representeren of hebben laten bouwen. Het
enige pand wat dan in aanmerking kwam, is Huize ter Marse, het onderkomen van het Streekhistorisch Centrum zelf. Vandaar dat besloten
werd de opening van de dienstwoning bij Huize ter Marse, het Huisje
van Manning, aan deze dag en dit thema te koppelen.
Na de feestelijke opening waren dan ook de hele dag beide gebouwen
gratis te bezichtigen en stond er voor de middag nog een diapresentatie met het thema ‘macht en pracht’ geprogrammeerd en was vandaag
ook de watertoren met zijn fraaie bakstenen buitenmuur geopend om
de tentoonstelling ‘Witte Olifanten’ met keramiek van Mirjam Veldhuis
te bezichtigen en bovenop van het uitzicht te genieten. Zowel diavoorstelling als de watertoren trokken ’s middags echter slechts enkele
bezoekers. Het was bovendien erg slecht weer, wat daar mede oorzaak
van kan zijn geweest.
Verder werd speciaal voor deze Open Monumentendag door Bert een
gratis verkrijgbare brochure samengesteld met als titel ’t oog wil ook
wat’. Hierin worden een aantal opvallende decoratieve bouwmonumenten in onze gemeente beschreven en afgebeeld. Ook waren de
Nederlands Hervormde kerk aan de Semsstraat 1 te Stadskanaal en
de aangrenzende monumentale begraafplaats open ter bezichtiging.
Deze activiteit werd door de betrokkenen bij de Semsstraatkerk georganiseerd.
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5.	SAMENWERKING
Het SHC participeert veelvuldig in projecten, van klein tot groot,
waarin we samen optrekken met anderen. Vaak gaat het om grotere
projecten die we niet alleen kunnen realiseren, zoals de Jatrie, of
activiteiten waarvoor we worden gevraagd een rol te vervullen, zoals
de Stelmakerij in Sellingen. Ook nemen we zelf het initiatief tot het
aangaan van een samenwerking, zoals bij de viering van 250 jaar Het
Stadskanaal en 400 jaar Semslinie in 2015. Maar ook binnen meer kleinschalige activiteiten in de gemeenschap, zoals de kunstmarkt ArtXtrA
en de Leer en Doemarkt neemt het SHC bestuursverantwoordelijkheid.
Door in dergelijke projecten een initiërende dan wel anderszins actieve
rol te vervullen, sluiten we aan bij de doelstelling in ons beleidsplan als
gids voor de cultuurhistorie in Zuid-Groningen te willen fungeren en
willen we het draagvlak voor het SHC in de maatschappij vergroten.
5.1

Jatrie

De Jatrie is de Groninger steilsteven die in 2008 op initiatief van de gemeente werd verworven uit het legaat van oud-schipper Harm Davids.
Sinds 2012 is de restauratie en herbestemming van het schip ondergebracht in een officiële Stichting Jatrie, die zelfstandig verantwoording
aflegt over haar activiteiten. Het doel van de stichting is het restaureren
en in standhouden van het schip.
Het bestuur van de Stichting Jatrie bestond in 2013 uit de volgende
leden:
Jaap Duit, voorzitter
Helen Kämink (vanuit het SHC), secretaris
Jan Nieboer, penningmeester
Jaap Huberts
Jan Mulder (tot december 2013)
Jan Overduin (als bestuurslid van het SHC)
Gerard Bruining
Bij de uitvoering van de conservering- en restauratiewerkzaamheden zijn, naast de bestuursleden Gerard Bruining, Jaap Duit en Jaap
Huberts, een drietal vaste vrijwilligers betrokken: Remmelt Bakker
(laswerk), Willem Scheve (motorrevisie) en Jacob Schoonhoven (hout
en metaal).

Pagina | 39

In 2013 is veel werk gemaakt van het werven van middelen om de
noodzakelijke werkzaamheden zoals genoemd in het eind 2012 vastgestelde restauratieplan te kunnen uitvoeren. Deze werkzaamheden
kunnen voor een groot deel door vrijwilligers en leerlingen van het
Noorderpoort verricht worden, maar sommige zaken, zoals het waterdicht maken van het onderwaterschip, zijn toch vooral werkzaamheden voor specialisten wat uitbesteed moet worden. Toch blijft het
streven in stand om de werkzaamheden zoveel mogelijk met inzet van
leerlingen en werkzoekenden te kunnen verrichten. De NAM stelde in
het najaar een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor het inhuren van
een werkleermeester op het gebied van het metaalwerk, maar daar is
nog een aanvullende financier voor nodig voor daartoe opdracht gegeven kan worden. De keuze om de Jatrie toch weer waterdicht te maken
voor een toekomstige ligplaats in het water, werd ingegeven door de
voorwaarden die het Prins Bernhard Cultuurfonds stelde aan het beschikbaar stellen van hun geld voor het schip. Zij vereisen namelijk dat
de Jatrie wordt opgenomen in het register van Varende Monumenten.
Aangezien voor een varend schip meer subsidie kan worden verkregen
dan voor een schip op het droge, en gezien het feit dat er voor een
ligplaats op het droge eveneens de nodige kostbare infrastructurele
maatregelen moeten worden genomen die veel geld kosten, is medio
2013 besloten toch maar uit te gaan van de natte variant als ligplaats.
Wat al wel gerealiseerd is in 2013:
In het voorjaar spoot reinigingsbedrijf MCS uit Stadskanaal het resterende deel van het ruim en het bovendek met water onder hoge druk
schoon.
Eveneens in het voorjaar van 2013 zijn leerlingen van het Noorderpoort
onder begeleiding van docent Harry van Greven aan de slag gegaan
met de productie van de verschillende onderdelen van de stuurhut. De
planning is dat in het voorjaar van 2014 alle achttien elementen klaar
zijn en de geheel demontabele stuurhut weer op het schip gemonteerd kan worden.
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De 56 luiken die in 2012 door het Noorderpoort zijn vervaardigd, zijn
door de vrijwilligers voorzien van een duurzame milieuvriendelijke afwerking en de naden zijn waterdicht gemaakt. Zowel de luiken aan de
stuurboord als de bakboordzijde zijn origineel genummerd en moeten
nog voorzien worden van een verzegelpen. Inmiddels zijn alle luiken
tijdelijk teruggeplaatst.
Ook zijn twee van de vijf scheerbalken vervangen. De scheerbalkkappen en de merkels zijn ontroest en duurzaam geconserveerd. De
luikenkap is tijdelijk afgedicht met niet originele dekkleden. Een aantal
originele dekkleden zijn in het ruim van het schip teruggevonden en
wachten nog op een behandeling om deze waterdicht en duurzaam te
conserveren.
De scheerbalken rusten op vijf spanten. Een van vijf spanten week qua
vorm en doorloophoogte af. Deze spant is zo origineel als mogelijk
nagemaakt. Schutte Metaal heeft het door hun gratis beschikbaar
gestelde materiaal in de juiste vorm gesneden en het laswerk is zelf ter
hand genomen.
Zo vorderen de werkzaamheden langzaam maar gestaag en er is goede
hoop dat het schip in 2015 mede een rol kan gaan spelen bij de viering
van 250 jaar het Stadskanaal en 400 jaar Semslinie.
Voor meer details over de Stichting Jatrie wordt verwezen naar hun
eigen jaarverslag.
5.2

Gebiedsvisie

Op 9 februari 2012 werd in het SHC de definitieve versie van de gebiedsvisie gepresenteerd, met plannen voor de ontwikkeling van het
gebied rondom het SHC en de Watertoren waarover sinds 2010 wordt
vergaderd. Met steun van de KNHM, Leadergelden en de gemeente
Stadskanaal, kon er een plan opgesteld worden dat fungeert als gebiedsvisie, de basis voor het zetten van verdere stappen. Met een visie
heb je echter nog geen uitgewerkt plan waarmee fondsen geworven
kunnen worden voor de uitvoering ervan, zo bleek in 2013.
Eind 2013 hebben de deelnemende partijen, te weten het SHC, de stichting Jatrie en drie private partijen zijnde Bouwbedrijf Gebr. Benus BV te
Musselkanaal, Bruining Vastgoed BV (Forum Beheer) en Monuta, gezamenlijk een nieuwe stichting Rondom de Watertoren opgericht. Deze
stichtingsvorm maakte het mogelijk een bijdrage van € 10.000, - vanuit
het Leaderfonds Oost Groningen aan te vragen, waarmee de vastgestelde gebiedsvisie vertaald kan worden in een concreet plan.
5.3

Comité Stolpersteine gemeente Stadskanaal

Op initiatief van Klaas Steenhuis, oud-vrijwilliger van het SHC, vonden
eind 2012 eerste informele gesprekken plaats om te kijken of het niet
mogelijk zou zijn om in de gemeente Stadskanaal Stolpersteine te
plaatsen. Stolpersteine zijn het idee van de Duitse kunstenaar Gunther
Demnig, die messing plaatjes van 10x10 cm. vervaardigt met daarin
de namen en sterfdata van slachtoffers van het Naziregime tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Deze ‘stenen’ worden in het trottoir voor de
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huizen van de afgevoerde mensen geplaatst, bedoeld om er even bij
stil te staan ter nagedachtenis aan deze personen. In de gemeente
Stadskanaal zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog 142 personen afgevoerd en nooit meer teruggekomen, voor wie een steen geplaatst zou
moeten worden.
In januari 2013 werd de eerste bijeenkomst belegd met een aantal geïnteresseerden die zich aanboden om een comité te vormen om dit idee
te verwezenlijken. De volgende personen namen deel aan het comité
Stolpersteine gemeente Stadskanaal:
Alie Noorlag, voorzitter en coördinator
Gerda ten Kate, secretaris
Helen Kämink namens het SHC, penningmeester
Henjo Borgman en Jan Wilpshaar voor de educatieve activiteiten
en Klaas Steenhuis als initiatiefnemer.
Daarnaast werd een comité van aanbeveling gevormd, bestaande uit:
Baukje Galama, burgemeester van de gemeente Stadskanaal
Lilian Heilbron-Goedhart, Stadskanaal
Henny Hernamt-Stomphorst, Mussel
Maurits Sinninghe Damsté, pastoor Kanaalstreek
Klaas Steenhuis, Stadskanaal
Dirk Wams, predikant Kanaalstreek
Er werd meteen van start gegaan met de werving van de benodigde
gelden. PuurIdee Creatieve Communicatie sponsorde de website en
de vormgeving van een bijpassende flyer waarmee vele bedrijven en
particulieren werden aangeschreven. Henjo Borgman en Jan Wilpshaar
maakten lesmateriaal die via de website voor de scholen beschikbaar
kwam.
In totaal is ruim € 20.000,- nodig, waarvan mede door een subsidie van
Leader Oost-Groningen van € 10.000,- aan het eind van 2013 al ruim
€ 17.000,- binnen was. Het ziet er dus naar uit dat de stenen in 2014 al
gelegd kunnen worden.
5.4

250\400 in 2015

In 2015 is het 400 jaar geleden dat de Semslinie, de grens tussen de
(huidige) provincies Groningen en Drenthe, werd uitgezet en 250
jaar geleden dat de stad Groningen besloot tot het graven van het
Stadskanaal. Het in 2012 gevormde projectteam kwam in 2013 12 keer
bijeen om voorbereidingen te treffen om deze historische jubilea in
2015 groots te gaan vieren. Het projectteam bestond in 2013 uit Wim
Koeneman, Henk de Weerd en Helen Kämink. Op 19 maart werd de
organisatie van de festiviteiten in een officiële jas gestoken met de
oprichting van een aparte stichting 250\400, met een eigen bestuur en
een comité ter aanbeveling. Deze bestaan uit de volgende personen:
Bestuur Stichting 250\400:
Roel van der Molen, voorzitter
Henk de Weerd, secretaris – penningmeester (voorlopig)

Pagina | 42

Hans Bergeman
Bert Kruit
Hans Wachters
Carla Wieten
Willy Wollerich
Adviseur:
Jur Stavast
Comité van Aanbeveling:
Piet de Vey Mestdagh, gedeputeerde Provincie Groningen
Baukje Galama, burgemeester Gemeente Stadskanaal
Leontien Kompier, burgemeester Gemeente Vlagtwedde
Ab Meijerrman, burgemeester Gemeente Veendam
Marco Out, burgemeester Gemeente Borger-Odoorn
Eric van Oosterhout, burgemeester Gemeente Aa en Hunze
Peter Rehwinkel, burgemeester Gemeente Groningen
Greetje de Vries-Leggedoor, senator 1e Kamer
Alfred van Hall, dijkgraaf Waterschap Hunze en Aa’s
Hilbrand Sinnema, voorzitter LTO Noord
Er werden drie vormgeversbureaus uitgenodigd om zich te presenteren, waaruit een keuze gemaakt werd wie het logo en de huisstijl voor
het jubileumjaar zou mogen maken. Ook een website en de vormgeving van het projectplan waarin alle plannen voor 2015 beschreven
worden en waarmee de benodigde gelden moeten worden binnengehaald maakten deel uit van de te vergeven opdracht. Uit deze gesprekken kwam PuurIdee naar voren als lokaal bureau dat zich het meest
betrokken toonde en tevens de capaciteiten bezit om de PR rondom
alle activiteiten te kunnen begeleiden.
Naast de bijeenkomsten van het projectteam werden er bestuursvergaderingen gehouden en overleggen gehouden met verschillende
werkgroepen.
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De activiteiten die worden georganiseerd in het kader van 250\400 zijn
gegroepeerd naar thema. Per thema is een werkgroep actief. Sommige
thema’s zijn verdeeld over meerdere werkgroepen, zoals geschiedenis
(tentoonstelling, documentaire, boeken), muziek (populair, klassiek,
amateur) en sport (hardlopen, wielrennen, kanoën, GoSports).
Op 26 september 2013 werd onder grote belangstelling in de patio van
het gemeentehuis van Stadskanaal het projectplan gepresenteerd met
het nieuwe logo waaronder alle activiteiten in 2015 gaan vallen. In het
projectplan worden de voorlopige ideeën zoveel beknopt uitgewerkt
en van een eveneens voorlopige begroting voorzien.
Het SHC ontving een projectsubsidie van de gemeente Stadskanaal om
deze voorbereidingen te kunnen bekostigen. Voor de verdere verantwoording van de activiteiten van de Stichting 250\400 wordt verwezen
naar het projectplan en de verslaglegging van de stichting.
5.5

Overige presentaties en samenwerking

Behalve in de hierboven genoemde projecten manifesteerde het SHC
zich in 2013 op de volgende manieren:
Na de vernieuwing van de website in 2012 moest het er in 2013 ook
van komen dat het SHC zich zou gaan begeven op het pad van
de sociale media. Webmaster Jaap Kok maakte op 9 oktober de
SHC‑Facebookpagina aan, waarop vanaf dat moment steeds elke week
de nieuwe zondagmiddagactiviteit wordt aangekondigd en andere
gebeurtenissen worden gedeeld, zoals foto’s van de donateursreis en
activiteiten die geweest zijn. Aan het eind van het jaar hadden we het
aantal van 100 volgers bereikt.
De Stichting ArtXtrA organiseerde op zaterdag 8 juni Kunst- en
Cultuurfestival ArtXtrA. Helen Kämink is penningmeester van deze
stichting die het evenement jaarlijks organiseert in het centrum van
Stadskanaal. Het SHC is een vaste deelnemer aan de markt en probeert
daar aandacht voor het cultureel erfgoed te genereren te midden van
alle kunst- en muziekmakers op het evenement. Naar aanleiding van
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het slechte weer van vorig jaar werden dit jaar in plaats van marktkramen, pagodetenten gehuurd waar de kunstenaars tafels en wandruimte kregen om hun werk te presenteren. Ook het SHC kreeg hier
een plekje en liet er de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe kunstwerken in Stadskanaal zien, die verwijzen naar het verleden. Deze presentatie was in 2012 in het water gevallen en kon nu worden uitgebreid
met werkschetsen van de kunstenaars. Ook werd de nieuw verschenen
kunstwandelroute van Tourist Info Westerwolde die door het centrum
van Stadskanaal gaat, door ons in de kraam verkocht. Gelukkig bleef
het weer dit jaar goed, waardoor er behoorlijk wat bezoekers op de
markt afkwamen.
Een ander jaarlijks terugkerend evenement waaraan het SHC mee
organiseert, is de Leer en Doe Markt op de eerste zaterdag van september. Dit jaar viel dat op 7 september. Hier werd traditiegetrouw ons
nieuwe programmaboekje voor de zondagmiddagen uitgedeeld waar
weer veel belangstelling voor was. Ook werd er kennis gemaakt met
potentiële nieuwe vrijwilligers. Martin Hebels kwam hier voor het eerst
bij onze kraam waar zoals genoemd bij de nieuwe archiefvrijwilligers,
ook een vervolg uit voort is gekomen. De Leer en Doe Markt wordt
georganiseerd door de gemeente, Stichting Welstad, Muziekschool, de
werkgroep Vrijwilligers Stadskanaal en het SHC.
Op zaterdag 5 oktober werd weer deelgenomen aan de jaarlijkse
Dag van de Groninger Geschiedenis bij de Groninger Archieven in
Groningen. Deze dag vormde tevens het begin voor de landelijke
maand van de geschiedenis die als thema Vorst en Volk had. Met een
tafeltje in de studiezaal, temidden van vele historische verenigingen en
andere organisaties die zich met de provinciale geschiedenis bezighouden, brachten we het SHC aan de man. Voor deze gelegenheid
was er een fotopresentatie samengesteld met het letterlijke thema
van deze dag: we toonden niet alleen foto’s van bezoeken van leden
van het koninklijk huis aan ons gebied, maar ook vrolijke winterbeelden waarbij het volk zich op het ijs vermaakt vanwege de vorst.
Daarnaast presenteerden we het jongste nummer van ons magazine
Terra Westerwolda. We deden dit samen met de Historische Vereniging
Westerwolde in de persoon van Jan Huizing, met wie we de tafel

Pagina | 45

deelden. De dag werd weer druk bezocht, niet alleen vanwege de informatiemarkt maar ook vanwege alle activiteiten eromheen. Daarom is
het fijn dat er altijd meerdere vrijwilligers van het SHC naar deze markt
meegaan zodat we op toerbeurt de stand kunnen bemannen en zelf
ook lezingen kunnen bijwonen. De SHC-stand werd vandaag bemand
door Helen Kämink, Mies Rosien, Ina op ’t Ende en Jaap Kok.
Op zaterdag 30 november werd de tweede Dag van de Westerwoldse
Geschiedenis gehouden, die dit jaar voor het eerst gecombineerd
werd met de Dag van de Oldambtster geschiedenis en daarom Dag
van de WesterwOldambtster Geschiedenis werd genoemd. Deze
informatiemarkt werd gehouden in Bellingwolde bij Museum de Oude
Wolden. Aangezien niet alle aangemelde organisaties hierin pasten,
werd de markt over meerdere locaties verdeeld. Het SHC kreeg een
tafel toebedeeld in een kerkgebouw aan de Hoofdweg. De stand werd
dit keer mede ingericht door Elske Hiddema en Rudmer Nijman. Met
onderdelen uit de tentoonstelling in het SHC met een deel van de
grote wandkaart als achtergrond, objecten uit de collectie in goudbeschilderde aardappelkistjes en een voorproefje op de nieuwe tentoonstelling in de Stelmakerij zag de kraam er prachtig uit. Hij werd bemand
door Helen, Ina op ‘t Ende, Jaap Kok en Els van der Lei.
Het SHC is lid van het Museumhuis Groningen en van de Nederlandse
Museumvereniging.
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6.	HUWELIJKEN
Na een kleine toename van het aantal huwelijken in 2012 was 2013 weer
een mager jaar wat betreft het aantal voltrokken huwelijken in Huize
ter Marse. Het aantal bleef steken op 6 dit jaar, waarmee we weer
terug zijn op het dieptepunt van 2011. De inkomsten uit deze activiteit
zijn van directe invloed op onze begroting: een tegenvallend aantal
voltrokken huwelijken ten opzichte van de begroting kan het verschil
maken tussen een sluitende of niet sluitende jaarrekening.
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7. BEZOEKERS
Na een jaar met zoveel activiteiten, exposities en nieuwe projecten is
het teleurstellend te merken dat het aantal bezoekers is achtergebleven. Natuurlijk is het te merken wanneer je 19 schoolklassen in een
jaar minder krijgt, maar het was mooi geweest wanneer daar vanwege
de georganiseerde activiteiten, meer individueel bezoek tegenover
had gestaan, daar doe je het tenslotte voor. Dat mocht helaas niet zo
zijn. Het is een schrale troost dat uit de statistieken is gebleken dat in
de hele provincie de musea te maken hadden met minder bezoekers,
zeker die met een vergelijkbare omvang als het SHC.
In 2013 kregen het SHC en de Watertoren samen 3283 bezoekers, waarvan 859 de Watertoren bezochten.
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