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Doelstelling

De Stichting Streekhistorisch Centrum heeft de volgende doelstelling:

‘Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de ontwikke-
ling 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:

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 acti-
viteiten (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, getuigenis-
sen van de geschiedenis van in de doelstelling genoemd gebied. De collectie 
beslaat o.a. foto’s, documenten, boeken, audiovisuele materialen, kranten-
knipsels en jaargangen dagbladen (vanaf ca. 1780). We willen deze collectie 
toegankelijk maken voor zo veel mogelijk belangstellenden op een laag-
drempelige 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

De laatste, het laatste, mijn laatste.

In het jaarverslag van 2011 luidde de kop van mijn voorwoord: de eerste, het 
eerste, mijn eerste. Ik noemde daarin allerlei voorbeelden die betrekking 
hadden op dat thema.
Het thema voor mijn voorwoord van 2014 is dus het tegenovergestelde 
en dat heeft te maken met  het feit dat je in het bestuur van de Stichting 
Streekhistorisch Centrum acht jaar zitting mag hebben. Dat betekende dat 
2014 mijn laatste jaar was als lid van het bestuur, waarvan ik sinds 2011 voor-
zitter mocht zijn en waar ik nu dus afscheid van ga nemen.
Dat houdt in dat het voorwoord in dit jaarverslag het laatste zal zijn van mijn 
hand en dat schrijf ik met veel plezier. Niet vanwege het afscheid, maar wel 
vanwege de leuke herinneringen die ik heb overgehouden aan het samen-
werken met de mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor dit mooie 
Centrum in Stadskanaal en de prachtige Stelmakerij in Sellingen als depen-
dance. Ik denk daarbij aan de goede contacten met de bestuurders van de 
gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal. Maar ook aan de ambtenaren van 
beide voornoemde gemeenten. Zonder hen was niet alles gerealiseerd wat er 
tot nu toe wel is gerealiseerd.
Verder wil ik in dit verslag maar weer eens de loftrompet steken over de vele 
vrijwilligers in Sellingen en Stadskanaal, die met volle overgave zich inzet-
ten voor het erfgoed uit de beide gemeenten. Mijn dank daarvoor. Ook een 
dankwoord aan de ‘oude’ en de huidige bestuursleden. In de acht jaren van 
mijn lid zijn van het bestuur is er nooit een punt geweest waarover flink van 
mening werd verschild. Een grote rol daarin, maar zeker ook in het hele reilen 
en zeilen bij de Stichting met haar twee vestigingen, heeft Helen Kämink, 
onze directeur van de Stichting. Zij zet zich voor meer dan 100% in om van 
het geheel een succes te maken. Iets dat de laatste jaren zeker is gelukt. Denk 
aan de tentoonstellingen in Het Huisje van Manning en de Stelmakerij. Maar 
ook aan de contacten met de vele instanties, fondsen en collega musea. Ik wil 
langs deze weg alle mensen waarmee ik in de acht jaar te maken heb gehad 
van harte bedanken voor de prettige samenwerking.
Met het indienen van het jaarverslag 2014, waarbij het nu is gelukt om die tij-
dig gereed te hebben, zit mijn taak als bestuurslid en specifiek als voorzitter, 
erop. Ik hoop dat allen die dit jaarverslag gaan lezen, veel leesplezier hebben. 

Uit het vervolg van dit verslag blijkt wel hoe de Stichting Streekhistorisch 
Centrum is en was betrokken bij de geschiedenis van ons mooie 

gebied en er blijkt uit dat de stichting midden in de samenleving 
staat.
Ik wens u allen, in de laatste zin van mijn voorwoord, een goede 
gezondheid toe. Ik hoop u nog vaak te mogen ontmoeten en wens 
de Stichting het allerbeste toe voor de komende jaren.

Henk de Weerd, voorzitter.
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Zondagmiddagactiviteiten

In Concert: Jeff Hayman & Friends.
Een van de 32 zondagmiddagactiviteiten in 2014 die in totaal door 718 mensen werden bezocht.
Van boven naar beneden: Jan Bresters, Chris van der Ploeg, Jeff Hayman.
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De mensen van het SHC

Een educatief medewerker, een conciërge, zes bestuursleden en 
meer dan 40 vrijwilligers staan directeur Helen Kämink bij om het 
Streekhistorisch Centrum in bedrijf te houden. Twee maal per jaar 
ontmoeten de mensen van het SHC elkaar. In april tijdens het jaarlijkse 
etentje en aan het eind van het jaar op de druk bezochte kerstmorgen, 
zoals op de foto hierboven.
Op de kerstmorgen van 2014 had educatief medewerker Bert Roossien 
een diaquiz georganiseerd. Telkens werd een oude foto getoond met de 
eenvoudige vraag: waar is dit? De antwoorden bleken heel wat minder 
eenvoudig.



1.1 Het bestuur

Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven maal ter vergadering bijeen. De 
vergaderingen werden bijgewoond door de directeur. Bestuursleden van het 
SHC ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
In 2014 vonden geen mutaties plaats binnen het bestuur van het SHC. Het 
bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen:
 
Henk de Weerd, voorzitter 
Ina Nieboer, secretaris
Harm Oosting, penningmeester
Hans van de Wiel
Jan Overduin
Henk Dekker

1.2 Medewerkers 

In 2014 waren de volgende medewerkers in een betaald dienstverband werk-
zaam:

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 aan-
vraag 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 onderhoudswerkzaam-
heden in en om het gebouw.

In totaal beschikten we in 2014 over 2,22 Fte. aan betaalde krachten per 
week, evenveel als in 2013. 

1	 Organisatie
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1.3  Vrijwilligers

Veel werkzaamheden van en in het SHC worden uitgevoerd door vrijwilligers, 
die een onmisbare factor binnen de bedrijfsvoering zijn. Hun taken varië-
ren 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 2014 voor het SHC werkten:

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 donateursadmi-
nistratie 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, van dinsdag tot en met donderdag 
als vrijwilligster aanwezig. 

Webmaster/vormgeving
Jaap Kok houdt wekelijks de website bij en beheert de Facebookpagina van 
het SHC. Daarnaast voert hij vormgevingstaken uit, zoals de opmaak van 
tentoonstellingsteksten, donateurspassen, jaarverslagen en flyers. 
Roland Beyer is de vormgever van het programmaboekje met zondagmid-
dagactiviteiten, uitnodigingen en kerstkaarten. In 2014 is hij begonnen met 
het opfrissen van het SHC-logo en het ontwerpen van een nieuw logo voor 
SHC de Oude Stelmakerij. 

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 bijvoor-
beeld nog niet ingeschreven collectiestukken en scannen de fotocollectie. 

In 2014 waren de volgende mensen in het archief werkzaam:

Mies Rosien: registratie en beschrijving van nieuwe foto’s in de fotocollectie 
Fiena Mooibroek: toevoegen van computeruitdraaien aan de fotomappen
Kees Groeneveld: aanwinsten beoordelen op bruikbaarheid, controleren van 

de registratie in het computerbestand, opruimen van de opslagruimte
Herman Tuin: diverse voorkomende werkzaamheden in en om het gebouw
Ieke van der Wal: beschrijven en registreren van documenten en boeken
Gerard van Doorn: scannen van foto’s, controleren en printen van de opgesla-

gen gegevens
Koen Oosterhuis: documenten beschrijven en invoeren
Stefan Smit: scannen van foto’s, controle van de collectieregistratie en andere 

voorkomende computerwerkzaamheden
John Groenewold: beschrijven van foto’s en ordenen van de collectie uit de 

plaats Stadskanaal op straatnaam, selecteren en maken van foto’s voor een 
nieuw boek in het kader van 250\400 in 2015
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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 documenten
Arie Stenekes: beschrijvingen controleren en digitale foto’s koppelen aan de 

beschrijvingen in Adlib
Jaap Kok: foto’s scannen en diverse voorkomende archiefwerkzaamheden 

(naast zijn werk als webmaster en vormgever)
Els van der Lei: scannen van dia’s
Joop Lüchtenborg: uploaden van foto’s naar www.beeldbankgroningen.nl
Hiddo Hendriks: uploaden van foto’s naar www.beeldbankgroningen.nl
Martin Hebels: registreren van documenten in Adlib, ICT-ondersteuning

In 2014 kwam er een vrijwilligster in het archief bij: Jantje Warringa digitali-
seert krantenknipsels en beschrijft ze in Adlib. 

Administratieve ondersteuning
Greet Postma begon als ondersteuning bij administratieve taken. Inmiddels 
is zij vaste notuliste bij de werkgroep procedures. 

Zondagmiddagen
De volgende vrijwilligers vormden in 2014 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
I. H.
Arie Stenekes
Roland Beyer

Van Petra Kruize en Hanneke Argun werd in 2014 afscheid genomen. 

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. 
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Tuinonderhoud
In 2014 moest een nieuwe vrijwilliger voor de tuin worden gezocht omdat 
de bewoners van Stichting De Zijlen in Onstwedde door ziekte van hun 
begeleider Derk de Jonge niet meer konden komen. De werkzaamheden 
waren ook van een dusdanige omvang dat zij het niet op één middag in 
de week af konden. Aanvankelijk was het de bedoeling om met een aantal 
scholieren tijdens de Nationale Vrijwilligersdag NLDoet op 20 maart de 
tuin een grote voorjaarsbeurt te geven, maar helaas viel deze dag door het 
slechte weer letterlijk in het water. 
Gelukkig kregen we later dit voorjaar versterking van Jakob Westendorp, 
die meerdere middagen per week beschikbaar is al naar gelang het weer 
en de werkzaamheden het toelaten. Hij maait het gras, schoffelt de perken 
en ruimt in de herfst de bladeren op, kortom, hij zorgt dat de tuin er netjes 
bij ligt.
In de zomer kwam er toch weer een cliënt van De Zijlen uit Ceresdorp 
meehelpen, dit gebeurde echter niet op regelmatige basis.

1.4 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseerde de zondagmiddagactiviteiten, de 
donateursavond in april en de donateursreis in oktober. De  activiteiten-
commissie bestond in 2014 uit Helen Kämink, Bert Roossien, Hans van 
de Wiel, Adriaan Wiersma, Arie Stenekes, en Roland Beyer. Van Hanneke 
Argun werd ook in deze commissie afscheid genomen. 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 werd vanwege de hoge werkdruk die 
het maken van het tijdschrift met zich mee brengt, in 2014 uitgebreid. De 
redactie bestond het afgelopen jaar uit Helen Kämink, Jaap Kok en Henk 
Dekker namens het SHC en Jochem Abbes en Jan Huizing namens de 
HVW. Vanuit de HVW werden ook contacten gelegd met Museum de Oude 
Wolden in Bellingwolde. Tjarko van Dijk, conservator van dit museum, 
trad tot de redactie toe maar vooralsnog op persoonlijke titel en niet 
namens het museum als volwaardig partner in het tijdschrift. Als onaf-
hankelijke eindredacteur werd Hans ter Heijden benaderd, die vanaf zijn 
pensionering aan de RSG in september meedraaide. Jaap Kok verzorgt 
ook de opmaak van het tijdschrift.

1.6 Vrijwilligers SHC de Oude Stelmakerij Sellingen

De zomer van 2014 was het tweede seizoen van de dependance van het 
SHC in Sellingen. In de geheel gerestaureerde voormalige stelmakerij aan 
de Dorpsstraat kunnen bezoekers kennisnemen van (onderdelen van) de 
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geschiedenis van Westerwolde. Dit jaar werd de openstelling verzorgd 
door de volgende 14 vrijwilligers: 

Aaltje Schuring 
Bouwie Huiting
Diny Nijland 
Flip Heuving
Geert Oost
Gerard Arends
Hendrik Jan Wever 
Lizette Wassenaar 
Philip Uijthoven 
Tonny Duijvestijn 
Wim Pieters
Jan Overduin; Jan is als bestuurslid en tevens inwoner van Sellingen het 
eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de Stelmakerij.
Helen Kämink coördineert het rooster, de taken en activiteiten. 

Van Anna Buijten en Hein Wouters werd dit seizoen afscheid genomen. 
Anna droeg het stokje over aan haar man Daan. Greet Postma, die begon 
als vrijwilligster in het SHC is ook in Sellingen aan de slag gegaan en draait 
sinds dit seizoen mee in het rooster. 

De activiteiten in de Oude Stelmakerij komen verderop in het jaarverslag 
aan bod. 

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 zon-
dagmiddagactiviteiten. Ook wordt er jaarlijks  speciaal voor de donateurs 
en vrijwilligers een gratis avondlezing en een excursie georganiseerd. In 
2013 kregen de donateurs na ontvangst van hun betaling voor het eerst 
een – zelfgekopieerd en gelamineerd – pasje als bewijs om bij hun bezoek 
aan het SHC te kunnen overleggen. In 2014 werd deze pas geprofessionali-
seerd.

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 2014 hadden 211 particuliere donateurs hun betaling 
voldaan, dat zijn er 36 minder dan in 2013. Het aantal bedrijfsdonateurs 
is opnieuw sterk teruggelopen en bedroeg aan het einde van het jaar 27, 
weer 21 minder dan een jaar ervoor. 
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Geld

Boven: een ouderwetse kassa in het winkeltje van het SHC. Midden: deze aanmanende spreuk hing 
boven de betaalloketten van het belastingkantoor aan de Stationslaan in Stadskanaal. Onderaan: 
moderne kassa op de balie bij de ingang.



Het jaar 2014 werd afgesloten met een klein tekort van € 585,- De jaarre-
kening laat eigenlijk nergens een sterke afwijking zien van de begroting, 
op enkele speciale projecten na. De vaste lasten zoals de huisvesting, 
de personeelskosten en de kosten van de reguliere activiteiten zoals het 
archiefwerk en de zondagmiddagactiviteiten stijgen slechts licht of dalen 
wanneer het om bv. het aantal georganiseerde exposities betreft. Het 
teruglopen van het aantal bedrijfssponsors is echter een zorgelijke ont-
wikkeling. We kunnen de vaste lasten nu nog dekken uit de vergoeding 
voor salariskosten van de directeur die van de Stichting 250\400 ontvan-
gen wordt, maar dat zal na 2015 lastig worden als die inkomsten wegval-
len. Het bestuur beraadt zich op een nieuwe wervingscampagne onder 
bedrijven.

Het bedrijfsresultaat over 2014 heeft als gevolg dat het Eigen Vermogen, 
dat in 2013 aangroeide tot € 50.000,- nauwelijks is afgenomen. Dit bedrag 
bestaat voor een groot deel uit bestemmingsreserve: gelden die bestemd 
zijn voor het project Stolpersteine gemeente Stadskanaal dat op zijn 
vroegst voltooid zal zijn in 2015 maar waarvoor in 2014  ook nog veel 
nieuwe donaties bijkwamen en ook de Stelmakerij hoefde haar reser-
vering maar voor een klein deel aan te spreken doordat de permanente 
tentoonstelling nog niet gereed kwam. Er is wel een aanbetaling daarvoor 
gedaan. De vaste lopende kosten konden in het afgelopen jaar gedekt 
worden uit de subsidie 2014 van de gemeente Vlagtwedde voor dit doel. 
Een groot deel van het Eigen Vermogen bestaat uit de materiële vaste 
activa, en die waarde liep door investeringen in nieuwe computers, de 
inrichting van Huisje Manning en de aanschaf van een opbergschuur 
voor het tuingereedschap, flink op. Daar moet ook rekening mee worden 
gehouden bij de afschrijvingskosten. 
Wanneer we echter kijken naar de vaste lasten en de reguliere inkomsten 
die daar tegenover staan, zoals in het boekjaar 2014 het geval was, zien we 
dat we daarmee maar ternauwernood uitkomen.

Voor details over de financiële resultaten verwijzen we naar het financieel 
jaarverslag 2014 met de bijbehorende toelichting.

 

2	 Financiën
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Debet

Balans per

Vaste activa
Inventaris

Vlottende activa
Debiteuren

Belastingen

Nog te ontvangen

Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Kas

Rekening courant

RC Terra Westerwolda

Spaarrekening Stolpersteine

Gelden onderweg

Deposito

Credit

Eigen vermogen

Crediteuren

Belastingen

Nog te betalen en overlopende 
kosten

€

31-12-2014

17.499 12.765

1.457 2.065

3.529 3.226

1.262 -

19 20

1.386 1.218

6.949 6.897

1.869 186

15.148 15.755

-1.287 870

15.452 18.393

63.283 61.395

€

31-12-2014

49.417 50.002

9.728 6.649

3.388 4.244

750 500

63.283 61.395

€

31-12-2013

€

31-12-2013

Baten

Subsidies gemeente

Overige subsidies

Donaties particulieren

Rente

Giften (legaat)

Donaties bedrijven

Opbrengsten activiteiten

Resultaat

Exploitatierekening

Lasten

Personeel

Activiteiten

Huisvesting

Kantoor

Afschrijvingen

Overige kosten

€

78.900 80.000

25.322 42.168

8.750 6.138

129 -

- -

6.700 12.000

32.957 36.878

152.758 177.184

2014

€

76.020 80.790

48.262 23.586

10.188 15.487

7.294 7.591

4.096 3.892

7.483 9.412

153.343 138.758

2014

€

2013

€

2013

38.426 -585
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Opbrengstenverdeling

Kostenverdeling

2013

Subsidies gemeente
Overige subsidies
Donaties particulieren,
rente, giften

Opbrengsten activiteiten
Donaties bedrĳven

2014

51,6%

16,6%

5,8%

21,6%

4,4%

45,1%

23,8%

3,5%

20,8%

6,8%

2013

Personeel
Activiteiten
Huisvesting
Kantoor
Afschrĳvingen, overige kosten

2014

49,6%

31,5%

6,6%

4,7%
7,6%

15,5%
58,2%

11,2%

5,5%
9,6%

P a g i n a  |  1 5



Fotocollectie

Een kleine selectie van bijna 30.000 foto's uit de collectie van het 
Streekhistorisch Centrum. Turfwinning, scheepvaart, huizen, handel en 
industrie langs het Stadskanaal.



3.1 Huisvesting

In 2014 traden er geen wijzigingen op in de huisvesting van het SHC. Met de 
ingebruikname van het Huisje van Manning in 2013 kwam er een expositie-
faciliteit bij, maar door gebrek aan tijd/menskracht werd er geen nieuwe 
tentoonstelling gerealiseerd. De tentoonstelling met schilderijen van Karl 
van Beekum bleef het hele jaar nog staan, hoewel er wel plannen gemaakt 
werden voor een tentoonstelling in 2015. Dit gebrek aan tijd voor nieuwe 
wisseltentoonstellingen drukt erg op het dilemma hoe om te gaan met de 
spaarzame ruimte voor het archief. Zoals in het vorige jaarverslag is aangege-
ven, was de nieuwe expositiezaal aanvankelijk ook bedoeld als archiefruimte. 
Wanneer die exposities dan niet georganiseerd kunnen worden, is de verlei-
ding groot om er documentenkasten neer te zetten. Met de herdenking van 
het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal en het 400-jarig bestaan van de 
Semslinie in het verschiet, is daar echter nog niet voor gekozen.  

Achter op de parkeerplaats tussen Huize ter Marse en het Huisje van Manning 
werd in 2014 een klein tuinschuurtje geplaatst om onderdak te kunnen bie-
den aan het tuingereedschap, dat nu immers niet meer in de garage van het 
Huisje van Manning gestald kan worden. 

Het SHC heeft eind 2014 het beheer over vier gebouwen voor expositie- en 
publieksdoeleinden: Huize ter Marse, het Huisje van Manning, de watertoren 
en de Oude Stelmakerij in Sellingen. Daarnaast zijn er nog opslagruimtes in 
gebruik in de 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.

3.2 Collectieregistratie

Een van de kerntaken van het Streekhistorisch Centrum is het bewaren en 
beheren van de getuigenissen van de geschiedenis. Dat moet zorgvuldig 
gebeuren en het is belangrijk dat we van alles wat we bewaren de gegevens 
zo goed, volledig en eenduidig mogelijk vastleggen. Een hulpmiddel daarbij is 
het collectieregistratieprogramma Adlib, waarin de collectiesoorten per stuk 
en per onderdeel worden beschreven. Bij het SHC worden deze werkzaamhe-
den verricht door vrijwilligers. Omdat zij op vaste dagdelen per week komen 
en elkaar niet allemaal regelmatig spreken, is het belangrijk de afspraken 

3	 Collectie
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hierover vast te leggen en af te stemmen. Om de eenduidigheid van werken 
te bewaren en te bewaken, werd in 2012 de werkgroep Procedures ingesteld 
die ook in 2014 tweewekelijks bijeenkwam. Belangrijk aandachtspunt in 2014 
was de omgang met een nieuw object, van schenking tot definitieve bewaar-
plaats. Vragen die daarbij aan de orde kwamen zijn: hoe zorg je dat de gege-
vens die over een schenking bij binnenkomst bekend zijn, goed worden vast-
gelegd, hoe zorg je dat deze gegevens ook bij het object blijven totdat ze door 
de registrator in de computer worden ingevoerd, hoe ga je om met schenkin-
gen die uit meerdere objecten en/of objectsoorten bestaan (bv. zowel foto’s, 
documenten als objecten, die niet allemaal door dezelfde persoon worden 
ingeschreven en ook niet bij elkaar kunnen worden opgeborgen) en vooral 
ook: waar laten we al die spullen? Problemen die worden geconstateerd zijn:
1. Schenkingen zijn moeilijk te sturen; er kan op elk moment van de dag 

zomaar iemand op de stoep staan met een doos spullen, waarbij degene 
die de schenker ontvangt moet weten wat te doen. Dat zijn steeds wisse-
lende mensen die dienst hebben;

2. Er zit vaak (veel) tijdsverloop tussen het moment van schenken en het 
moment van registratie. Risico op kwijtraken van gegevens in de tussentijd 
is aanwezig. Hoe voorkom je dat spullen tussen wal en schip raken, wan-
neer krijgt de schenker een bedankbrief;

3. Er is niet voldoende vaste ruimte waar schenkingen tijdelijk kunnen wor-
den neergezet;

4. Het verschil tussen de vrijwilligers die met de collectie omgaan, is groot. 
Het is lastig die op een lijn van werken te krijgen.

De werkgroep die zich over deze problemen buigt, bestaat uit de volgende 
vrijwilligers:
Inge Balczun, Kees Groeneveld, Koen Oosterhuis en Stefan Smit onder leiding 
van Helen Kämink. Greet Postma notuleert bij deze vergaderingen en legt de 
gemaakte afspraken vast. Doordat deze vrijwilligers goed zijn ingewerkt in 
het systeem, pakken zij geconstateerde problemen en inconsequenties direct 
op volgens de nieuw gemaakte afspraken, waardoor al veel onrechtmatig-
heden uit het systeem zijn verdwenen (bv. eenduidigheid in het gebruik van 
standplaatsen, gebruik van een vast aantal cijferposities bij het nummeren, 
naamnotatie van schenkers en vervaardigers). 

Op 31 december 2014 stonden er 8.462 voorwerpen in de catalogus inge-
schreven waarvan er echter 632 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 27.850 geregis-
treerde documenten, 28.677 foto’s, 5.197 boeken, 7.817 dia’s, 127 videobanden 
en 273  geluidsdragers. De collectie omvat in totaal 77.524 geregistreerde 
objecten, die jaarlijks groeit ondanks de afstoting van voorwerpen.
Ruim 10.000 foto’s zijn inmiddels geüpload naar de website van de Beeldbank 
Groningen en daar online te bekijken en te bestellen.
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3.3 Collectiebeheer- en behoud 

Door de werkzaamheden van de werkgroep procedures is het aannamebeleid 
voor schenkingen aangescherpt en worden niet alle aangeboden stukken 
meer aangenomen. Toch is aan de hiervoor genoemde aantallen te zien dat 
de collectie nog steeds groeit en dat we daar goed mee om moeten gaan. 
Met de nieuwe textielkamer in de voormalige directiekamer en archiefruimte 
boven in het Huisje van Manning zijn de omstandigheden voor de daar 
bewaarde collectie enorm verbeterd en te controleren, maar zijn er ook nog 
steeds ruimtes in gebruik die eigenlijk niet geschikt zijn voor de opslag van 
collectie. Dan gaat het met name om de beschoten ruimtes onder het dak 
van het hoofdgebouw, waar we in het najaar te maken kregen met overlast 
door muizen. Het jaar 2014 bleek een vruchtbaar muizenjaar, die vervol-
gens ook onderdak zochten op de bovenverdieping van Huize ter Marse. De 
dreigende kop ‘Muizen bedreigen krantenarchief’ op woensdag 15 oktober in 
het Dagblad van het Noorden bleek gelukkig nog enigszins overdreven, maar 
zorgelijk was de situatie wel. De situatie werd onder controle gehouden door 
het plaatsen van vallen.

Een nieuw aandachtspunt voor het komende jaar is de door de gemeente 
aangekondigde afstoting van de voormalige ULO in Musselkanaal. Er werden 
gesprekken met de gemeente gevoerd over mogelijke alternatieve ruimtes. 
Daar is echter nog geen definitieve oplossing voor gevonden. Het vooruitzicht 
het voorwerpendepot opnieuw te moeten verhuizen, werd door de betrokken 
vrijwilligers met de recente verhuizing van 2013 nog vers in het geheugen, niet 
met gejuich ontvangen. Een nieuwe (grotere) ruimte zou echter ook kansen 
kunnen bieden dus voorlopig houden we de moed erin. 

3.4  Aanwinsten

Het verzamelbeleid wordt vermeld op de schenkingsovereenkomst, waarbij 
de beslissing al dan niet iets op te nemen in de collectie, wordt genomen 
op het moment dat de registratievrijwilliger het betreffende stuk ter hand 
neemt, dus niet al bij binnenkomst. De registratievrijwilliger toetst of het stuk 
voldoet aan de gestelde regels en zo niet, dan gaat hij in overleg met de direc-
teur wat er mee moet gebeuren. Op het schenkingsformulier moet de schen-
ker aangeven wat hij wil wat er in zo’n geval met het object gebeurt: terug 
naar de schenker of het SHC zoekt er zelf een passende bestemming voor. De 
voorwaarden zijn 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 aan 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 beoor-
deling aan de directeur.
Ook kan er een uitzondering op deze voorwaarde worden gemaakt wan-
neer het aangebodene bij een al bestaande deelcollectie past (bijvoor-
beeld 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 (petroleumstellen, 
kolenkitten, huishoudelijk en ander gereedschap, weckflessen, wasketels, 
type- en naaimachines etc.) dit moet gecontroleerd worden (in Adlib of bij 
een collega) voordat er toezeggingen worden gedaan.

In het collectieregistratie-programma Adlib is op de zoekterm ‘verwervings-
datum’ de complete lijst verworven objecten in 2014 te zien. 
Een greep daaruit:

- Huishoudelijke voorwerpen uit de familie van oud-burgemeester Stavast, 
die een plekje kregen in het keukentje van het Huisje van Manning;

- een olieverfschilderij van K.J. van Beekum, voorstellende een schip met 
opduwer in het Stadskanaal, uit de collectie van mevrouw Van der Ploeg;

- een ets van Johan Hemkes, eveneens geschonken door mevrouw Van der 
Ploeg;

- Gereedschap afkomstig van slagerij Dalsheim in Musselkanaal;

Daarnaast groeide de collectie herdenkingstegels, -bekers en glazen door 
nijver speurwerk op rommelmarkten en kringloopwinkels door enkele vrij-
willigers. Een keuze hieruit werd in de zomer van 2014 tentoongesteld in de 
Streekkamer Simon van Wattum in de bibliotheek van Stadskanaal.
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3.5 Voorzieningen

Voor de meeste werkzaamheden in het SHC is een goed werkende computer 
inmiddels onontbeerlijk. Daartoe werd in 2008 een netwerk aangelegd met 
daaraan 5 werkstations en een laptop met een draadloze verbinding. In 2014 
moesten deze – destijds al tweedehands – computers inclusief de server wor-
den vervangen omdat Microsoft zou gaan stoppen met het ondersteunen van 
het besturingssysteem Windows XP waar ons netwerk op draaide. Met steun 
van het BSPfonds in Borger konden we tijdig op deze verandering inspringen 
en werd het netwerk in mei 2014 vervangen door nieuwe computers en een 
nieuw serversysteem. Helaas bleek dit systeem niet helemaal stabiel waar-
door het netwerk in oktober enige tijd plat lag. Gelukkig viel deze storing 
onder de garantie en werd het probleem verholpen, al duurde dat ettelijke 
werkdagen. 
Naast het computernetwerk werd ook de kopieermachine omgeruild. Onze 
leverancier Van der Laan Kantoorefficiency in Stadskanaal stapte over op een 
ander merk dealerschap en bood ons tegen dezelfde vaste lasten een kleu-
renmachine aan. Dit is inmiddels een handige voorziening voor het maken 
van tekstbordjes en andere aankondigingen gebleken.
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Tentoonstellingen

Ook in 2014 heeft het Streekhistorisch Centrum de bezoekers in zowel Stadskanaal als in Sellingen 
weer een aantal boeiende tentoonstellingen aangeboden. Vooral die over de barre winter van 1979 
kreeg veel aandacht in de regionale media.



4	 Presentatie

4.1 Exposities

Het voorbereiden en inrichten van nieuwe tentoonstellingen is een tijd-
rovende klus, waarvoor in het ideale geval permanent aandacht is: zodra er 
een tentoonstelling geopend is, direct weer door met de voorbereiding van 
de volgende. In de Nederlandse Museumwereld is het de tendens dat de ene 
succesvolle ‘blockbuster’ nog niet is afgelopen, of de nieuwe staat alweer in 
de startblokken. In het SHC moeten we echter schipperen met tijd en perso-
neel en zijn we blij dat als er een tentoonstelling geopend is, er weer even 
ruimte ontstaat voor andere taken die ook belangrijk zijn. Daarnaast moeten 
zich ook net zaken of situaties aandoen die zich ervoor lenen om een exposi-
tie aan te wijden. In 2014 werden er wat minder exposities georganiseerd dan 
in 2013, maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Zowel in Huize ter 
Marse, de Oude Stelmakerij in Sellingen als in de Watertoren werden nieuwe 
exposities ingericht, en ook de vitrines in de Streekkamer Simon van Wattum 
werden een paar keer van nieuwe inhoud voorzien. De tentoonstellingszaal in 
het Huisje van Manning bleef in het teken van Karl van Beekum (en zijn vrouw 
Anna Brons) staan.

Huize ter Marse
De laatste tentoonstelling van 2013, ‘Bruidsmode door de eeuwen heen’, uit 
de verzameling van Ineke Pals van de Bruidssalon in Stadskanaal, liep door 
tot 27 januari 2014. Direct daarna werd ‘Groningen ondergesneeuwd, de 
barre winter van 1979’ ingericht. Op initiatief van oud-journalist en bestuurs-
lid van het Nederlandse Persmuseum in Amsterdam Servaas Smulders 
werd een oproep in de pers gedaan om mensen die de hevige sneeuwval in 
februari 1979 hadden meegemaakt te vragen daar hun foto’s van in te stu-
ren voor een expositie en diapresentatie in het SHC. Deze oproep werd door 
zowel de kranten als RTV Noord uitgebreid opgepakt, waardoor de foto’s 
binnen stroomden en het SHC volop in de publiciteit kwam. De tentoon-
stelling toonde een keuze uit de ingezonden foto’s (met de nadruk op de 
Kanaalstreek en Westerwolde) en tevens de kranten die destijds over deze 
natuurramp berichtten. Deze kranten kwamen zowel uit de collectie van het 
Persmuseum als het SHC en van mensen die van de berichtgeving in die tijd 
hele plakboeken hadden aangelegd.
De tentoonstelling werd op vrijdag 31 januari geopend met een minisympo-
sium, waar de vraag of Nederland nu beter voorbereid is op een natuurramp 
met zoveel sneeuw als in 1979 centraal stond. De sprekers op het symposium 
waren:
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Rob Groenland, meteoroloog bij het  KNMI over de vraag ’Is anno 2014 een 
sneeuwramp wederom mogelijk?’

Roelf Knoop, adjunct-directeur Veiligheidsregio Groningen over ‘Kunnen 
hulpdiensten een sneeuwramp nu aan?’ 

Eric Vaatstra, teamleider bij Ambulancezorg Groningen te Stadskanaal over 
‘Hoe helpen we ’onbereikbare’ hartpatiënten’ en 

Sander Bouman van Akzo Nobel Wegenzout over ‘Strooizout op, te laat voor-
raad tijdig aangevuld en dan?’

De officiële opening van de expositie werd verricht door de 90-jarige Klaas 
Steenhuis, die herinneringen ophaalde aan eerdere barre winters tijdens zijn 
leven.

De tentoonstelling was te zien tot en met het Museumweekend, zondag 6 
april. Daarna verhuisde de tentoonstelling naar SHC de Oude Stelmakerij, 
waar hij ook nog 3 weken te zien was.

Na deze winterse beelden moest de wisselkamer weer opnieuw ingericht 
worden. Het duurde even voor daar weer een volledige expositie te zien was, 
aangezien alle aandacht eerst uitging naar de inrichting voor het nieuwe 
seizoen van de Stelmakerij en naar de expositie Witte Olifanten II in de water-
toren. Dankzij de inspanningen van vrijwilligers Geesje Suk, Eveline Smit 
en Jaap Kok werd de kamer met voorwerpen, foto’s en documenten uit de 
eigen collectie ingericht rondom het thema ‘beroepen’. Vitrines met kappers-, 
bakkers-, slagers-, smederij-, meubelmakers- en klompenmakersgereed-
schap gaven een mooie dwarsdoorsnede van onze collectie en van waar een 
deel van de bevolking van de Kanaalstreek zoal de kost mee verdiende. Deze 
tentoonstelling werd in de loop van het jaar steeds een beetje meer aange-
kleed, o.a. met een doorlopende fotopresentatie over oude ambachten uit de 
fotocollectie op een digitale viewer, en was de rest van 2014 te zien.

SHC de Oude Stelmakerij
Op donderdag 10 april ging het tweede seizoen van SHC de Oude Stelmakerij 
van start met de opening van ‘De barre winter van 1979’, die nog tot en met 
27 april in Sellingen te zien was en hier toch ook nog aardig wat bezoekers 
trok. Deze tentoonstelling werd in Sellingen geopend door Leontien Kompier, 
burgemeester van Vlagtwedde die in haar toespraak ook het belang van de 
vrijwilligersinzet onderschreef.

Ook dit seizoen kwam de in de Stelmakerij bedoelde permanente presentatie 
over de geschiedenis van Westerwolde nog niet gereed en werd er een tijde-
lijke tentoonstelling ingericht. Dit jaar kon in samenwerking met de Stichting 
Gebroeders Hessefonds een tentoonstelling worden ingericht met etsen van 
Johan Hemkes, getiteld ‘Westerwolde door de ogen van Johan Hemkes’. Het 
Hessefonds heeft in de winter van 2013-2014 een verzameling van ruim 40 
etsen aangekocht uit de collectie van Henk Conijn. De etsen tonen vrijwel 
allemaal Westerwoldse landschappen en gebouwen en werden gemaakt 
door de Friese kunstenaar Johan Hemkes die van 1921 tot 1966 tekenleraar 
was aan de Rijks HBS (nu RSG) in Ter Apel. Hij was daarmee de voorganger 
van Karl van Beekum. Behalve etsen was er op de tentoonstelling ook het 
etsgereedschap van de kunstenaar uit het bezit van de kleinzoon van Hemkes 
te zien, evenals een film over de werkwijze van de kunstenaar.
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De opening vond plaats op vrijdag 2 mei 2014 en vormde tevens de officiële 
overdracht van de collectie door de familie Conijn aan het Hessefonds. 
De tentoonstelling zou blijven tot 17 augustus, maar werd uiteindelijk ver-
lengd tot het einde van het seizoen, dat duurde tot 25 oktober.
Het seizoen werd op zaterdag 25 oktober afgesloten met een gezellige bijeen-
komst voor alle betrokken Stelmakerijvrijwilligers en hun eventuele partners 
ten huize van Jan en Gerda Overduin. 

Ter voorbereiding op de komst van de permanente tentoonstelling kregen 
de vrijwilligers van de Stelmakerij in april en mei drie ‘hoorcolleges’ waarin 
de geschiedenis van Westerwolde uiteen werd gezet door historicus Jochem 
Abbes. Met name de bestuurlijke en rechtsgeschiedenis van het gebied kwa-
men aan de orde, vanaf de prehistorie tot de kanalisatie in de jaren twintig 
van de twintigste eeuw.
Om de inhoud van de tentoonstelling en de voortgang van de productie te 
waarborgen, werd in september besloten een externe tekstschrijver in te 
schakelen. Historicus en schrijver Gerben de Vries werd aangezocht om bij elk 
van de 8 thema’s die in de presentatie aan bod dienen te komen, een basis-
tekst te schrijven. Deze waren in december gereed om in de tentoonstellings-
panelen te worden verwerkt. 

In mei kreeg de gevel van SHC de Oude Stelmakerij een nieuw ‘oud uitziend’ 
uithangbord, dat vervaardigd werd door de smid Gert Berndt uit Ter Haar. In 
de stijl van het uithangbord dat ook aan de gevel van Huize ter Marse hangt, 
kreeg het pand hiermee officieel haar naam en meer herkenbaarheid als 
onderdeel van het SHC.
Roland Beyer ontwierp een poster voor het stoepbord, dat buiten neergezet 
wordt op momenten dat de expositie open is.
 
De Watertoren
In 2014 vond de tweede editie plaats van de keramiektentoonstelling Witte 
Olifanten in de watertoren van Stadskanaal met Chris Baaten uit Amsterdam 
als exposant. Dit project is een samenwerking tussen het SHC en Mirjam 
Veldhuis, beeldend kunstenaar uit Stadskanaal.
Bij de eerste editie in 2013 waar Mirjam zelf exposant was, bleek dat de 
watertoren een fantastische expositiegelegenheid is, mits je de beperkingen 
van het gebouw respecteert. Hieruit ontstond de opzet om een reeks solo-
tentoonstellingen maken van keramisch beeldhouwwerk, als een jaarlijks 
terugkerende manifestatie. Als exposanten komen gerenommeerde kunste-
naars maar ook jong aanstormend talent in aanmerking, die in hun werk een 
aanzienlijke plek hebben ingeruimd voor keramiek. Deze willen we vinden 
in Nederland maar mogelijk ook in België en Duitsland. Keramiek is bestand 
tegen het vochtige klimaat in de watertoren, de nadrukkelijke keuze voor 
keramische sculptuur is ingegeven door het feit dat er in Nederland nog geen 
podium is voor dit medium. Daarmee zou Stadskanaal iets unieks in huis 
hebben en krijgen de exposities een bovenregionale uitstraling.

Uit ons wensenlijstje kwam Chris Baaten uit Amsterdam naar voren als 
een veelzijdig kunstenaar met een herkenbare eigen stijl. We hebben hem 
gekozen om zijn originele benadering van de ruimte en zijn  manier van 
plaatsen van zijn objecten daarbinnen, wat belangrijk is om een ruimte als 
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de watertoren goed te kunnen inrichten. Verwondering is een belangrijk 
kenmerk van zijn relatie tot de hem omringende wereld. Voor zijn keramische 
sculpturen zijn speelgoed, ‘Avatars’ en zijn werk met kinderen een belangrijke 
inspiratiebron.

Witte Olifanten II liep van de Tuin- en Kunsttiendaagse tot en met Open 
Monumentendag. De expositie opende op 20 juni in aanwezigheid van de 
kunstenaar en zo’n 30 belangstellenden. Het tweede weekend van septem-
ber, het Open-monumenten-weekend, was het laatste weekend waarin de 
tentoonstelling te zien was. 

Voor Witte Olifanten zijn projectsubsidies en sponsors verworven. 
Bouwbedrijf Gebroeders Benus uit Musselkanaal sponsorde een elektrische 
lier, wat de inrichting en afbouw van de tentoonstelling enorm vergemak-
kelijkte. Theatertechnicus Marijn Sijbom van Theater Geert Teis verzorgde de 
verlichting van de verdiepingen en dankzij De Kunstwerkers als sponsor is 
een website gebouwd. www.witteolifanten.nl verstrekt uitgebreide informa-
tie en beeldmateriaal over Witte Olifanten. Ook is Witte Olifanten te vinden 
op Facebook.
Er zijn advertenties geplaatst in het kunsttijdschrift Kunstbeeld, de Kunstkrant 
en op MisterMotley.nl, waar ook een recensie op verscheen. Het Dagblad van 
het Noorden besteedde aandacht aan de tentoonstelling met een artikel. 

Op 17 augustus vond een concert bij de tentoonstelling in de watertoren 
plaats. Het Yellow Circle Orchestra trad op met klankschalen en synthesizers, 
waar ook weer extra publiciteit door gegenereerd werd, o.a. op RTVNoord, en 
waardoor er extra publiek op af kwam. 
Met medewerking van kunsthistorica Isabel Hufschmidt uit Keulen werd een 
tweetalige brochure gemaakt bij de tentoonstelling, waarin opgenomen een 
essay over het werk van Chris Baaten en veel foto’s van het werk in de ten-
toonstelling.
Het vaktijdschrift Keramiek heeft naar aanleiding van de expositie Chris 
Baaten geïnterviewd met Witte Olifanten als uitgangspunt. Dit artikel ver-
scheen in december 2014.
De expositie in de watertoren heeft in totaal 469 bezoekers getrokken. Dat 
is minder dan vooraf gehoopt. De waardering voor het experiment liep erg 
uiteen:
De kunstenaar zelf schreef in zijn bedankbrief:
‘Jullie hebben er veel tijd in gestopt in mijn tentoonstelling, de publiciteit, 
de hulp bij het op en af bouwen, de verzekering, de brochure, het was een 
warm bad om te mogen tentoonstellen in de Witte Olifanten. Hartelijk dank 
daarvoor, en het is nog niet voorbij want in december verschijnt het blad 
Keramiek waar de tentoonstelling in de Watertoren, beschreven staat.
Het kan maar niet op!’

Mister Motley schreef: 
‘Met hun zilverluster, hun schuim gespoten geplooide figuren, sokkels van 
verschillend materiaal, zijn de beelden van Chris Baaten zeer materieel aan-
wezig. Steeds is er die spagaat van de materie en geest, wervelend, gebarend, 
vertellend. De draaiende krachten van soefies, profeten die ons willen laten 
zien hoe we ons leven het beste kunnen leiden, het goede doen. Geestelijke 
doping werden deze krachten in het Soefisme genoemd. De mens die gelooft, 
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in de toekomst, in het mens zijn, in het niets doen of iets doen, het geloof van 
de ideologieën die ons niet verder brachten maar toch minstens het geloof in 
de zoektocht. Het mysterie de mentale kracht. Die kracht kan je meenemen 
op de vleugels van de kunst of je naar beneden laten vallen, van de bovenste 
rand van de watertoren met het verre uitzicht naar beneden.’

Bezoekers kwamen met uiteenlopende reacties. Daarbij is een duidelijk 
verschil waar te nemen met bezoekers die kwamen voor de watertoren als 
toeristische attractie, als klimtoren en uitzichtpunt, en de mensen die al had-
den gelezen over de expositie van Chris Baaten. Duidelijk werd dat veel ‘niet-
voor-de–kunst-komers’ niet gewend zijn aan kunstuitingen die niet direct tot 
het alledaagse te herleiden zijn. Dat is niet erg, het feit dat men komt voor de 
watertoren en en passent de kunstwerken tegen komt en dus iets ziet waar 
men normaal niet speciaal naar toe zou gaan, geeft al meerwaarde aan Witte 
Olifanten op deze locatie. Wel zouden we een volgende keer wellicht meer 
rekening met deze groep bezoekers kunnen houden door meer aandacht te 
besteden aan uitleg over het werk, om zodoende meer begrip voor het geëx-
poseerde te kweken. Het is geenszins onze bedoeling om de te exposeren 
kunst aan te passen aan de smaak van het gemiddelde publiek: kwaliteit en 
kracht van de beelden blijven de belangrijkste selectiecriteria.
Het is de bedoeling volgend jaar weer een editie van Witte Olifanten te orga-
niseren. 

Streekkamer Simon van Wattum
De vitrines in de bibliotheek van Stadskanaal vormen een mooie gelegenheid 
om delen uit de collectie die niet zo vaak te zien zijn, te tonen. Als het onder-
werp 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 2014 waren de vitrines beschikbaar tot 1 oktober, aangezien ze daarna 
werden  ‘uitgeleend’ aan de Stichting Cornelis Dopper, die er tot april 2015 
aandacht wilde besteden aan de 75e sterfdag van deze in Stadskanaal gebo-
ren componist en dirigent. Tot die tijd waren in 2014 de volgende miniten-
toonstellingen in de bibliotheek te bewonderen:

Tot februari was nog de expositie uit 2013 te zien met modeaccessoires voor 
mannen en vrouwen: losse kraagjes en manchetten voor vrouwen, stropdas-
sen, pochetten en boorden voor mannen uit de rijke textielcollectie van het 
SHC, die te voorschijn kwamen bij het inrichten van de nieuwe textielbewaar-
plaats in de voormalige directiekamer.

Van februari tot mei sloot de tentoonstelling aan bij de Wintertentoonstelling 
in het SHC met foto’s, krantenberichten en de speciale fotobijlages die na 
afloop van de ‘ramp’ bij de regionale dagbladen verschenen. 

Gedurende de zomermaanden werden bekers, glazen en gedenktegels 
getoond die werden uitgegeven door allerlei verenigingen, scholen, kerken 
en bedrijven in de regio. Deze stukken zijn de stille getuigen van verenigingen 
met een illuster verleden of soms juist al lang opgeheven. Ze zijn en worden 
nog steeds verzameld door vrijwilligers Ina op ’t Ende en Kees Groeneveld, 
die ze tegenkomen bij hun speurtochten op rommelmarkten en kringloop-
winkels.
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Witte Olifanten II: Chris Baaten

Twee sculpturen van Chris Baaten, gefotografeerd door Siebe Hansma. 
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Groningen ondergesneeuwd
de barre winter van 1979

Twee van de meer dan 300 foto's die door mensen uit de nabije en ver-
dere omstreken aan het Streekhistorisch Centrum werden geschonken.
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Bezoekers (boven) en sprekers (onder) van het minisymposium waar-
mee de tentoonstelling werd geopend.
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Beroepen en gereedschappen

De tijdelijke tentoonstelling rond het thema 'beroepen' toonde allerlei 
voorwerpen en foto's uit de eigen collectie. Van kappers tot schoen-
makers en van smeden tot meubelmakers. Met een bescheiden selec-
tie werd de rijke verscheidenheid aan ambachten en industrie in de 
Kanaalstreek in herinnering geroepen.
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Stoel nr. 156 en tafel O.A.5 zoals ze werden aangeprezen in een catalogus 
van meubelfabriek Knicos te Stadskanaal.
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4.2 Zondagmiddagactiviteiten

Sinds 1996 wordt er van oktober tot mei vrijwel elke zondag een activiteit 
georganiseerd. Het programma wordt opgesteld door de activiteitencommis-
sie. Het seizoen loopt over het verslagjaar heen. Het programmaboekje werd 
opnieuw vormgegeven door Roland Beyer en gedrukt in een oplage van 1.000 
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 belang-
rijkste 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 2014 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Periode 1 januari - 1 mei:

Datum Activiteit Bezoekers
5 januari Winterse Watertoren beklimmen en Nieuwjaarsvisite 55

12 januari Winkeliers en andere middenstanders in de Kanaalstreek en Westerwolde, 
beeldpresentatie door Bert Roossien, samengesteld uit het archief van het 
Streekhistorisch Centrum.

43

19 januari De geschiedenis van de bruidsjurk, lezing door Ineke Pals over bruidsmode 
door de jaren heen. Ter gelegenheid van de expositie van oude bruidsjur-
ken die in december en januari in het SHC te zien was.

55

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

18

2 februari Barre winterbeelden, beeldpresentatie door Bert Roossien, samengesteld 
uit het archief van het Streekhistorisch Centrum en uit de ingezonden foto’s 
voor de gelijknamige tentoonstelling.

95

9  februari Wie-wat-waar-middag om oude en minder oude foto’s uit de collectie van 
een omschrijving te voorzien.

8

16 februari Kunst in het Interbellum: Dada en expressionisme. Lezing met muziek door 
Manuel Claassen en Harm Timmer.

33

23 februari Cinéma pour une sombre dimanche: deel 2 van de samenwerking met 
Filmliga Stadskanaal waarbij de dramaserie Bruin Goud werd vertoond. De 
vertoning werd aangekleed met passende hapjes en drankjes. Deel 1 vond 
plaats in december 2013.

8

2  maart Diaquiz: een afwisselende beeldpresentatie over de wijde omgeving, met 
quizmaster Bert Roossien.

4

9  maart Komt dat zien! Twee eenakters door leden van de Stadskanaalster toneel-
vereniging TAGO.

17
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Totaal 1e helft: 408, tegen 686 in de eerste helft vorig jaar. Er waren een paar 
maar zeer matig bezochte activiteiten bij, wat in sommige gevallen te maken 
had met stralend lenteweer. Daarentegen waren er in januari en februari nog 
wel een paar succesnummers. 

In de periode van mei tot oktober worden er geen reguliere zondagmiddag-
activiteiten georganiseerd, maar is wel de watertoren te beklimmen tijdens 
dezelfde openingstijden als het SHC. Museum en toren zijn dan niet elk week-
end open, maar naast de normale doordeweekse dagen alleen de eerste zon-
dag van de maand. In het kader van de tentoonstelling Witte Olifanten in de 
Watertoren werd er op zondag 17 augustus een optreden georganiseerd met 
het Yellow Circle Orchestra. Hier kwamen zo’n 63 bezoekers op af (verdeeld 
over 3 optredens).

Periode oktober - december

16 maart De Kloosterkerk van Ter Apel, lezing door dr. Gert van Klinken. 19

23 maart Poppen en beren van Steiff, lezing door Francisca van der Wal, poppen- en 
berendokter uit Tweede Exloërmond over dit Duitse merk dat al bijna 110 
jaar bestaat.

6

30 maart Muziek door Jeff Hayman and friends (Chris van der Ploeg en Jan Bresters). 
Drie singer-songwriters uit Stadskanaal en omgeving.

12

5 en 6 april Museumweekend, met beide dagen gratis entree tot de exposities en op 
zondag ook de diavoorstelling over de barre winter van 1979 op herhaling.

40

13 april De Stelmakerij van Wever. Presentatie door Jan en Jeroen Wever, kleinzo-
nen van de laatste stelmaker die tot 1994 in Mussel zijn ambacht uitoefende. 
Deze stelmakerij is sinds de zomer van 2013 te bezichtigen als museum.

5

18-21 april Paasweekend: het Streekhistorisch Centrum was gesloten. 0

27 april Wandeling rondom de Oude Loop, bij Oud-Veele en Ter Wupping onder 
leiding van Westerwolde-specialist Ruut Wegman. Deze wandeling werd 
voortijdig afgebroken vanwege de werkzaamheden in het kader van de 
hermeandering van de Ruiten Aa, waardoor een groot deel van de beoogde 
route helaas onbegaanbaar was geworden.

22

Totaal eerste helft 2014 408

Datum Activiteit Bezoekers
5 oktober Wegtransport in de Kanaalstreek, beeldpresentatie door Bert Roossien, 

samengesteld uit het foto- en dia-archief van het Streekhistorisch Centrum.
20

8 oktober Lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis met als thema 
Vriend en vijand tijdens WO1: van Sarajevo naar Ter Apel door historicus 
Geert Volders uit Onstwedde.
Een experiment om in het kader van de landelijke themamaand ook eens 
een lezing buiten de zondagmiddagen te organiseren.

15
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Totaal 2e helft: 310, tegen 276 in de tweede helft van 2013
Totaal zondagmiddagactiviteiten: 718 tegen 962 in 2013
Gemiddeld kwamen er bijna 24 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. In 2014 werd deze 
avond gehouden op woensdag 14 mei. Bestuursvoorzitter Henk de Weerd 
heette de aanwezigen welkom en ging in op de activiteiten van het SHC en 
ging uitgebrei in op de ontwikkelingen rondom 250\400, 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. 

Datum Activiteit Bezoekers
12 oktober Filmmiddag met aflevering 1 uit de dramaserie Bruin Goud. ‘Het Veenlijk’ 

(1880). Met een inleiding door de maker, Jonne Severijn.
Dit seizoen werd elke maand één aflevering van deze historische drama-
serie vertoond, die zich afspeelt in het fictieve dorp Bargermond.

21

19 oktober Rondleiding door de watertoren van Stadskanaal door Arie Stenekes. 22

26 oktober Koffieconcert door Fosfour, a capella close harmony kwartet uit Sellingen. 21

2 november Nieuw-Buinen vroeger en nu, beeldpresentatie door Bert Roossien. 48

9 november Filmmiddag met aflevering 2 uit de dramaserie Bruin Goud: ‘Het gerak’ 
(1885).

13

16 november Van Roodbaard tot Hereboer, lezing over landschapstuinen door  
Willemieke Ottens.

26

23 november Filmmiddag: Een jaar rechtuit, Stadskanaal in 1969.
Vertoning van een film van filmclub Close-Up uit Stadskanaal met een over-
zicht van de gebeurtenissen in dat jaar, w.o. onthulling van de Eurobrug, 
opening van winkels in de nieuwe Europalaan en 50 jaar Ubbo Emmius.

42

30 november Markante plekjes van Bareveld tot Munnekemoer, beeldpresentatie door 
Bert Roossien.

15

7 december Van den Vos Reynaerde en anderen. Causerie door Manuel Claasen over 
Middeleeuwse literatuur met als uitgangspunt het beroemde dierenepos 
Van den Vos Reynaerde.

29

14 december Filmmiddag met aflevering 3 uit de dramaserie Bruin Goud. ‘De eeuwige 
list’ (1890).

6

21 december Kerst in de Watertoren met Vocaal Ensemble Chaverim o.l.v. Klaas Withaar. 32

Totaal tweede helft 2014 310
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Na een korte pauze volgde de lezing. Vanwege het geringe aantal bezoekers 
bij de toch zeer onderhoudende presentatie van Jan en Jeroen Wever over de 
stelmakerij van hun opa in Mussel in het zondagmiddagprogramma, werden 
zij gevraagd voor deze avond opnieuw hun verhaal te houden. Dat bleek een 
succes, waardoor zij aan deze avond ook zelf nog nieuwe donateurs over-
hielden voor hun sinds 2013 weer opengestelde Stelmakerij die van 1903 tot 
1994 in bedrijf was, en waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. De avond werd 
bezocht door ca. 50 personen.

Donateursreis
Op zaterdag 11 oktober vond de jaarlijkse donateursreis plaats, die eveneens 
georganiseerd werd door de activiteitencommissie. Bij het kiezen van een 
bestemming, wordt jaarlijks een Nederlandse en een Duitse bestemming 
afgewisseld. Na het bezoek aan Zwolle in 2013 werd dit jaar weer gekozen 
voor een Duitse bestemming, namelijk Worpswede, ten noorden van Bremen 
en vlakbij de partnergemeente van Stadskanaal Lilienthal. 
In Worpswede werd in 2014 herdacht dat het 125 jaar geleden is dat zich er 
een groep kunstenaars vestigde, waar het echtpaar Moderssohn-Becker wel 
de bekendste van zijn. Zij zochten en vonden de rust op het Duitse platteland 
en lieten zich er inspireren door het landschap voor hun eigen kunstwerken. 
Nog steeds kent het dorpje een relatief hoog aantal kunstenaars als inwoners 
en zijn er veel musea en galeries gevestigd. Gezien het hoge kunstgehalte van 
deze reis, vormde deze bestemming een beetje een gok of er wel voldoende 
belangstelling vanuit onze donateurs en vrijwilligers zou zijn om mee te gaan. 
Die twijfel bleek ongegrond: met een nagenoeg volle bus met 46 personen 
werd het een prachtige dag met bovendien mooi herfstweer. Het programma 
was dan ook prima verzorgd, met na aankomst een koffiestop in een kondito-
rei met een enorme keus aan Kuchen en een rondwandeling met twee gidsen 
langs de hoogtepunten van Worpswede waaronder het woonhuis van de 
familie Moderssohn-Becker en de kerk met begraafplaats waar veel kunste-
naars hun laatste rustplaats vonden. ’s Middags kon men op eigen gelegen-
heid rondwandelen of een museum bezoeken en de dag werd afgesloten met 
een gezamenlijk diner in het voormalige station. 
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Behalve onze eigen activiteiten, werd de donateurs evenals in 2012 een 
meerdaagse excursie samen met de leden van de Historische Vereniging 
Westerwolde (HVW) aangeboden. Deze reis vond plaats op 26 en 27 septem-
ber en had als thema ‘in de voetsporen van de Arenbergen’. Het leen van de 
heerlijkheid Westerwolde was in de 16e en begin 17e eeuw – tot de verkoop in 
1617 aan Willem van den Hove – in handen van de familie De Ligne, graven van 
Arenberg. De Arenbergen behoren tot de hoge Europese adel en hebben op 
tal van locaties in verschillende landen bezittingen gehad en daar hun sporen 
nagelaten. De telgen van de familie die voor Westerwolde van belang zijn 
geweest waren Jean de Ligne (1525-1568), diens weduwe Margaretha Van der 
Marck (1527-1597) en hun zoon Charles de Ligne, graaf van Arenberg en hertog 
van Aerschot (1550-1616) en zijn weduwe Anne de Croy-Chimay. 
De reis deed de sporen van deze familie aan in Zevenbergen, in het 
Kapucijnenklooster te Edingen en het kasteel van Arenberg in Heverlee bij 
Leuven. De overnachting vond plaats in Brussel, waar de Arenbergen ook 
eeuwenlang present zijn geweest. De organisatie van deze reis was in handen 
van de HVW.

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 onder-
werp, bijvoorbeeld voor vrouwenverenigingen, verzorgingshuizen etc. Deze 
voorstellingen worden gegeven door Bert Roossien. 
    
In 2014 verzorgden we op locatie 10 voorstellingen en 17 in het SHC zelf, los 
van de voorstellingen op zondagmiddag. Bij deze aantallen zijn groeps-
bezoeken zonder speciale voorstellingen of rondleidingen niet inbegrepen, 
evenmin als presentaties voor schoolgroepen. 
In het voorjaar en het najaar van 2014 verzorgde Bert ook weer een reeks col-
leges voor de Stichting Ouderen Educatie in Winschoten. Deze lessen hebben 
uiteenlopende historische thema’s als onderwerp, niet alleen streekgeschie-
denis.
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4. 5 Publicaties

Sinds september 2011 geeft het SHC in samenwerking met de Historische 
Vereniging Westerwolde (HVW) het tijdschrift Terra Westerwolda uit, tijd-
schrift 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 2014 verschenen drie nummers van Terra Westerwolda, Met deze jaargang 
werden er een paar wijzigingen in het uiterlijk van het blad doorgevoerd. In 
een poging om de kosten van het blad te verlagen, noodzakelijk geworden 
doordat er advertentie-inkomsten van de Museumkaart wegvielen, werd 
besloten om het blad voortaan te nieten in plaats van te lijmen. Dit scheelt 
€ 300,- per nummer. Door de nietjes blijft het tijdschrift iets minder plat, maar 
behoudt nog altijd zijn chique uitstraling. Daarnaast werd vanuit het SHC de 
noodzaak gevoeld het blad meer herkenbaar te maken voor de donateurs 
van het SHC en voor de Kanaalstreek in het algemeen. Hierop werd door 
Jaap Kok in samenwerking met Stefanie Smidt van De Opmaakfabriek waar 
het blad gedrukt wordt, het omslag aangepast.

In maart verscheen jaargang 3 nummer 1 van het tijdschrift, met daarin o.a. 
een artikel over een interneringskamp in Vriescheloo, jeugdherinneringen 
van een oud-Knoalster aan de Unikenstraat en omgeving, een interview met 
Piena Kruize-Draadjer, geboren in de Stelmakerij van Sellingen en deel 1 van 
de nieuwe artikelenreeks Vier van Eén over Hotel Dopper. 

Jaargang 3 nummer 2 verscheen in juli met artikelen over o.a. Westerwolde 
in de Eerste Wereldoorlog, Vier van Eén over Hotel de IJzeren Klap, een dood-
slag in Sellingen en een interview met Klaas Steenhuis uit Stadskanaal.

In oktober kwam jaargang 3 nummer 3 uit met daarin o.a. aandacht voor 
boekweitteelt op het hoogveen, een artikel over oud-gemeentesecretaris 
Jarke Engelkes, Vier van Eén over het GADO-busstation in Stadskanaal en een 
interview met Willem ten Have uit Vlagtwedde.

4.6 Educatie 

Basisonderwijs
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 waar-
mee scholen erfgoedonderwijs in hun lessen kunnen verwerken. Het project 
behandelt de geschiedenis van de Kanaalstreek, met het kanaal als leidend 
thema. In 2014 besloten de steuninstellingen Kunststation C in samenwer-
king met het Museumhuis Groningen (later Erfgoedpartners geheten) dat de 
gemeente Stadskanaal kon meedoen met een nieuw subsidieprogramma van 
de Rijksoverheid, Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiervoor zou ons lespro-
gramma Knoal! geëvalueerd en doorontwikkeld kunnen worden.  
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Onder leiding van Tineke de Danschutter van Erfgoedpartners en Inger van Til 
van Kunststation C werden gesprekken met de Interne Cultuurcoördinatoren 
van de scholen gehouden om het huidige lesprogramma tegen het licht te 
houden en wensen kenbaar te maken. Ook werd een externe erfgoeddeskun-
dige, Moniek Warmer uit Arnhem, aangetrokken om het nieuwe programma 
te gaan schrijven.

Voor het SHC zouden aanvankelijk een nieuwe vrijwilligster Mirjam van den 
Berg en Bert Roossien zich met Knoal! ‘nieuwe stijl’ gaan bezig houden. 
Mirjam trok zich echter terug vanwege het vinden van een full time baan in 
Utrecht. 

Met de komst van de nieuwe map en het jaar 2015 vol activiteiten voor het 
onderwijs in het kader van 250\400 in aantocht, stonden de schoolbezoeken 
in 2014 op een laag pitje.

In totaal brachten in 2014 4 basisscholen met 9 groepen een bezoek aan het 
SHC. In 2013 kwamen er 6 scholen met 19 groepen In 2012 kwamen er 11 basis-
scholen met 38 groepen. In 2011 kwamen er 6 scholen met 22 groepen. 

Voortgezet onderwijs
Ook in 2014 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 ver-
kaveling 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 Noorderpoort reserveerde bovendien vier woensdagmiddagen om met 
tweedeklassers zowel het SHC als de Watertoren te bezoeken.
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 13 en 14  september en 
het landelijke thema was ‘Op Reis’. In de gemeente Stadskanaal is het gebrui-
kelijk dat er alleen op zaterdag activiteiten worden georganiseerd. 
Bij het thema van dit jaar waren dit jaar genoeg aanknopingspunten te 
vinden, die bovendien uitnodigden tot gemeentegrens-overschrijdende 
activiteiten. Natuurlijk werd onmiddellijk gedacht aan de trein, met 
Museumspoorlijn STAR en de mogelijkheden van vervoer over de veenkoloni-
ale wateren. Daar dachten de buurgemeentes net zo over en zo werd de OMD 
dit jaar een regionale gebeurtenis met de gemeentes Veendam, Pekela, Aa 
en Hunze en het SHC namens de gemeente Stadskanaal als samenwerkende 
partners. Dit had als voordeel dat er veel meer budget was om iets groters te 
organiseren en het comité op ondersteuning kon rekenen van bijvoorbeeld 
de VVV Veenkoloniën van Veendam en het ambtelijk apparaat van de andere 
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gemeentes. Nadeel was dat er een dusdanig groot aantal activiteiten zou 
worden georganiseerd, dat dit het publiek zou versnipperen, maar dat 
risico hou je altijd bij landelijke evenementen als de OMD. 

Het lag voor de hand om als centraal punt voor alle activiteiten te kiezen 
voor Huize Bareveld, min of meer op het snijpunt van de deelnemende 
gemeenten. De dag werd dan ook door de burgemeesters van Veendam, 
Aa en Hunze en Stadskanaal gezamenlijk geopend.
Op het programma stonden bustochten naar het Veenkoloniaal Museum, 
het Kapiteinshuis, SHC en Watertoren, rondwandelingen door landschaps-
gidsen bij Bareveld, een rondleiding door Klaas Meijer in Stadskanaal-
Noord, ritjes met de trein, tochtjes met de Snikke Diverdoatsie naar 
Annerveenschekanaal en met de Familietrouw naar Wildervank en op het 
terrein van Huize Bareveld zelf was een fototentoonstelling en stonden 
oldtimers van uiteenlopende aard opgesteld. Bovendien had de gemeente 
Aa en Hunze de activiteiten van haar Culturele dag, met allerlei muzikale 
optredens, aan het dagprogramma van OMD gekoppeld waardoor de 
keuze waarheen te gaan voor het publiek wel heel moeilijk werd gemaakt.
Dat was te merken aan het aantal bezoekers aan de Watertoren en het 
SHC, dat bij enkele tientallen bleef steken.
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Samenleving

Het Streekhistorisch Centrum staat midden in de samenleving en werkt op allerlei terreinen samen 
met andere instellingen op het gebied van geschiedenis en cultuur. Het SHC oogst daarvoor op ver-
schillende manieren veel waardering.



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 bestuursverant-
woordelijkheid. Door in dergelijke projecten een initiërende dan wel anders-
zins actieve rol te vervullen, sluiten we aan bij de doelstelling in ons beleids-
plan 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 Groninger steilsteven Jatrie werd in 2008 op initiatief van de gemeente 
door schipper Harm Davids gelegateerd aan het SHC. Sinds 2012 is de res-
tauratie en herbestemming van het schip ondergebracht in een officiële 
Stichting Jatrie, die zelfstandig verantwoording aflegt over haar activitei-
ten. Het SHC blijft echter eigenaar. Helen Kämink en Jan Overduin hebben 
namens het SHC zitting in het bestuur van de Stichting Jatrie en het SHC is 
het  correspondentieadres  van de stichting. In dit jaarverslag wordt volstaan 
met het noemen van de belangrijkste gebeurtenissen voor de Jatrie in 2014. 
Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de jaarstukken van de 
Stichting Jatrie zelf. 

Op bestuurlijk niveau vond er een wijziging plaats in het penningmeester-
schap. Jan Nieboer trad af en Wijte ten Cate kwam voor hem in de plaats. 
Daarbij werd de belangrijke beslissing genomen om een BTW-nummer aan 
te vragen. Daarmee is expliciet gekozen om na restauratie ook de exploitatie 
van het schip bij de stichting Jatrie onder te brengen. Dit heeft op de korte 
termijn als voordeel dat de BTW over de restauratiekosten afgedragen kun-
nen worden.

Op restauratiegebied werden eveneens belangrijke stappen gezet. In april 
kon er een partij hardhouten vloerdelen, afkomstig uit voormalig sociaal-
cultureel centrum De Kameleon te Musselkanaal worden opgehaald om op 
termijn het ruim van het schip van een vloer te kunnen voorzien.

5	 Samenwerking
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In de zomer werd groen licht gegeven om het onderwaterschip te gaan 
vervangen, een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige ligplaats in het 
water. Daartoe werd het schip vanaf eind september klaar gemaakt voor een 
reis naar Groningen. Op 10 oktober was het zo ver dat het schip onder grote 
publieke belangstelling te water werd gelaten en tijdens een twee dagen 
durende reis naar het droogdok van Scheepswerf Talsma in Groningen werd 
gesleept. 
De werkzaamheden verliepen zeer voorspoedig, nog voor het einde van 2014 
lag het schip voorzien van een nieuw vlak alweer in het water. Daar zullen 
nog verdere laswerkzaamheden worden uitgevoerd en zal geprobeerd wor-
den de motor weer aan de praat te krijgen, zodat in 2015 de Jatrie weer op 
eigen kracht naar Stadskanaal terug kan varen om daar deel te nemen aan de 
viering van 250 jaar het Stadskanaal en 400 jaar de Semslinie.

5.2 Gebiedsvisie

De voormalige stuurgroep Gebiedsvisie ‘rondom de watertoren’ werd in 2013 
omgezet in een stichting. Hierdoor kon subsidie worden verworven voor 
het uitwerken van de gebiedsvisie in een uitgewerkt plan. In 2014 is dat plan 
geschreven en aangeboden aan het gemeentebestuur. Het plan omvat zes 
deelplannen voor elk van 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. Hoewel 
de gemeente heeft toegezegd voor de kerstdagen met een reactie op het 
totaalplan te komen, werd die in 2014 nog niet ontvangen. Medewerking van 
de gemeente is onontbeerlijk voor het nemen van verdere vervolgstappen, 
aangezien zij eigenaar is van veel onderdelen van het te ontwikkelen gebied. 
Namens het SHC woont Harm Oosting de vergaderingen van de Stichting 
Rondom de Watertoren bij. 

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 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.

De werkgroep die zich bezighoudt met de fondsenwerving en uitvoering van 
het project bestaat uit:
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.
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De fondsenwerving verliep ook in 2014 zeer voorspoedig. Van met name 
particulieren, waarvan veel met een Joodse achtergrond werden donaties 
ontvangen en ook kerken besteden collectes aan het project en op diverse 
basisscholen werd geld ingezameld om één of meerdere stenen te kunnen 
adopteren. 
Halverwege het jaar leek er echter toch nog een kink in de kabel te komen 
doordat de contacten met de uitvoerende kunstenaar Gunther Demnig 
zeer moeizaam verliepen. Demnig kon niet aan de grote vraag naar 
Stolpersteine voldoen en in het landelijke overleg tussen de verschillende 
comité’s voor het leggen van Stolpersteine gingen al stemmen op om 
zelf een steen of iets dergelijks te gaan ontwerpen om zo niet afhankelijk 
van Demnig te hoeven zijn. Ook het comité Stadskanaal heeft zich op 
mogelijke alternatieven geörienteerd en over de beslissing wat te doen is 
uitvoerig gediscussieerd. Uiteindelijk gingen de meeste stemmen op om 
toch voor de originele Stolpersteine van Demnig te gaan en na een stevige 
mailwisseling met diens secretariaat kregen we de toezegging dat we in 
het najaar de eerste lichting tegemoet konden zien.

Op 3 november werden met een indrukwekkende plechtigheid en in het 
bijzijn van vele nabestaanden van de getroffen Joodse families, de eerste 
vijftig stenen gelegd. Er was voor gekozen als eerste de stenen te leggen 
voor de personen waar nog familie van in leven was, wat inhield dat de 
stenen over de hele gemeente verspreid gelegd moesten worden. Na een 
ontvangst in zaal D’Ekkelkaamp in Onstwedde ging het hele gezelschap 
van bijna 100 mensen met bussen op weg om bij de plekken waar de ste-
nen gelegd waren, een eerbetoon te geven aan de omgekomen bewoners. 
Bij sommige stenen waar directe nabestaanden voor gekomen waren, 
werd gebeden en op elke locatie werden witte rozen gelegd en werd 
muziek gespeeld door twee violistes.

Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2015 en in 2016 de resterende 
stenen zullen arriveren en vervolgens met gepaste eerbied, maar zonder 
een dergelijke grote bijeenkomst als nu bij de eerste keer het geval was, 
worden gelegd.

5.4  250\400 in 2015

In 2015 is het 400 jaar geleden dat de Semslinie, de grens tussen de (hui-
dige) provincies Groningen en Drenthe, werd uitgezet en 250 jaar geleden 
dat de stad Groningen besloot tot het graven van het Stadskanaal. De 
voorbereidingen voor de grootse viering van deze jubilea namen in 2014 
serieuze vormen aan met een grote tijdsinvestering. De verantwoor-
delijkheid van de organisatie is in 2013 al ondergebracht in een aparte 
Stichting 250\400 die zich zelfstandig zal verantwoorden voor haar 
inspanningen. Dit jaarverslag beperkt zich tot het aandeel wat het SHC in 
de organisatie van 250\400 in 2014 heeft geleverd. 

Namens het SHC maakt Henk de Weerd als secretaris/penningmeester 
deel uit van het bestuur van de Stichting 250\400 op basis van een vrijwil-
ligersvergoeding. Aangezien hij ook in het Projectteam zit dat het eigen-
lijke werk doet, kreeg hij daar bijna een dagtaak aan. 
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Helen Kämink is secretaris van het Projectteam en coördinator van de acti-
viteiten die met de geschiedenis te maken hebben. Behalve Henk en Helen 
maken ook Wim Koeneman (fondsenwerving), Jaap Meijer (logistiek) en Jur 
Stavast deel uit van het projectteam.
Deze groep kwam in 2014 15 keer in vergadering bijeen. 

Op woensdag 1 oktober werd met een bijeenkomst in het SHC de website 
250400.nl gepresenteerd, waar alle ins en outs van het feestjaar op komen 
te staan. Deze website werd gemaakt  door PuurIdee uit Stadskanaal en 
wordt bijgehouden door een speciaal daarvoor geworven vrijwilliger, Gesinus 
Knegt.  Aan het eind van het jaar kreeg het feestprogramma al aardig vast-
omlijnde contouren, waarin activiteiten en evenementen van uiteenlopende 
aard en omvang zijn opgenomen. Activiteiten waar het SHC rechtstreeks 
in participeert, zijn een lezingenserie in het kader van onze eigen zondag-
middagactiviteiten, een tentoonstelling waarvoor Geert Schreuder uit 
Onstwedde de opdracht kreeg tien schilderijen te maken die momenten uit 
de geschiedenis van vòòr de fotografie weergeven, medewerking aan een 
documentaire over de historie vanaf 1615 en de uitgave van fotoboeken van 
de drie dorpskernen aan het kanaal, nl. Stadskanaal, Musselkanaal en Ter 
Apel. 
Verder faciliteert het SHC de vergaderingen en bijeenkomsten die in het 
kader van 250\400 gehouden worden. Het SHC ontvangt hiervoor een ver-
goeding van  de Stichting 250\400.

5.5 Overige presentaties en samenwerking

Behalve in de hierboven genoemde projecten manifesteerde het SHC zich in 
2014 op de volgende manieren:

De in oktober 2013 aangemaakte SHC-Facebookpagina had aan het eind van 
2014 ca. 180 volgers.  

De Stichting ArtXtrA, waarvan Helen Kämink penningmeester is, moest in het 
voorjaar van 2014 helaas besluiten het Kunst- en Cultuurfestival ArtXtrA niet 
door te laten gaan. De reden daarvoor was het te geringe aantal inschrijvin-
gen van kunstenaars om een volwaardige markt te kunnen organiseren. De 
organisatie, een samenwerking tussen Tourist Info Westerwolde, Centrum 
voor de Kunsten Zuid-Groningen, de gemeente Stadskanaal en het SHC 
beraadt zich op de toekomst van het evenement in een andere vorm. 

Een ander jaarlijks terugkerend evenement waarin het SHC participeert, is 
de Leer en Doe Markt op de eerste zaterdag van september. Het gros van 
het werk hiervoor wordt gedaan door de Stichting Welstad en de werkgroep 
Vrijwilligers Stadskanaal.  Dit jaar werd de markt gehouden op 6 september. 
Hier werd traditiegetrouw ons nieuwe programmaboekje voor de zondagmid-
dagen uitgedeeld waar weer veel belangstelling voor was. Dit jaar kregen we 
er door de markt geen nieuwe vrijwilligers bij.  

Op zaterdag 4 oktober werd weer deelgenomen aan de jaarlijkse Dag van 
de Groninger Geschiedenis bij de Groninger Archieven in Groningen. Met 
een tafeltje in de studiezaal, temidden van vele historische verenigingen en 
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andere organisaties die zich met de provinciale geschiedenis bezighouden, 
brachten we het SHC aan de man. Met de berkenstam met takken vol foto’s 
van Westerwolde hadden we een blikvanger in de studiezaal, evenals met de 
op groot formaat geprinte kaart van Zuidoost Groningen die over een boe-
kenkast was gedrapeerd.  Ook ons magazine Terra Westerwolda werd weer 
gepromoot, samen met de Historische Vereniging Westerwolde in de persoon 
van Jan Huizing, met wie we de tafel deelden. De dag werd als vanaouds 
druk bezocht, niet alleen vanwege de informatiemarkt maar ook vanwege 
alle activiteiten eromheen. De SHC-stand werd vandaag bemand door Helen 
Kämink, Jaap Kok, Els van der Lei en Mies Rosien

Op donderdag 9 oktober namen we deel aan de Herfstfair die werd geor-
ganiseerd door de ondernemers van de Kanaalpassage in Stadskanaal. Op 
uitnodiging van de Readshop stonden we de hele middag en avond met een 
kraam in dit overdekte winkelcentrum, waar we weer een heel ander publiek 
troffen dan normaal gesproken bijvoorbeeld op een Leer en Doe Markt op 
zaterdag.  De programmaboekjes met zondagmiddagactiviteiten vonden er 
gretig aftrek. De stand werd op toerbeurt bemand door Helen Kämink, Jaap 
Kok, Els van der Lei, Ina op ‘t Ende en Mies Rosien.

Een speciale gebeurtenis vond plaats op zondag 9 november te Veendam: 
de jury van de Veenkoloniaal Museumprijs besloot deze prijs dit jaar toe 
te kennen aan het SHC en met name aan het collectief van vrijwilligers en 
medewerkers die het met bescheiden middelen lukte de Kanaalstreek voor 
het voetlicht te brengen. De prijs bestond uit een ingelijste oorkonde en een 
geldbedrag van € 500,-, dat werd besteed aan een extra kerstattentie voor de 
vrijwilligers zonder wie we inderdaad wel zouden kunnen sluiten.

Op zaterdag 22 november werd de derde Dag van de Westerwoldse 
Geschiedenis gehouden, die dit jaar opnieuw gecombineerd werd 
met de Dag van de Oldambtster geschiedenis en daarom Dag van de 
WesterwOldambtster Geschiedenis wordt genoemd. Ondanks dat het SHC  
een paar vergaderingen over de organisatie bijwoonde, werd besloten van 
verdere participatie aan deze markt af te zien vanwege de te geringe meer-
waarde ervan voor het SHC en de hoge deelnamekosten die voor de organi-
satie werden gevraagd. De markt werd door Helen wel als bezoeker bezocht. 
De informatiemarkt vond plaats in het dorpshuis te Wedde. 

Het SHC is lid van het Museumhuis Groningen. Helen Kämink bezocht enkele 
bijeenkomsten, waaronder het halfjaarlijkse directeurenoverleg. Daarnaast is 
het SHC nog tot 31 december 2014 lid van de Nederlandse Museumvereniging. 
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Trouwen in het Streekhistorisch Centrum

Wie wil trouwen in een warmere, meer persoonlijke en romantische ambiance kan terecht in de villa 
van het Streekhistorisch Centrum. Aansluitend kunnen daar ook sfeervolle foto's worden genomen. 
Erg populair is daarbij de balkon-scène.



In 2014 werden er slechts 5 huwelijken voltrokken in Huize ter Marse. Zo 
weinig waren het er sinds 1996 nog nooit. Wij weten niet waar het aan ligt: is 
het de economische situatie, een landelijke tendens of toch het achterstallig 
onderhoud aan de trouwzaal, waar sinds de lekkage bij de serre in eerdere 
jaren geen witkwast meer over het beschadigde plafond is geweest? Helaas 
heeft een achterblijvend aantal voltrokken huwelijken veel invloed op de 
inkomsten wat het verschil kan maken tussen een sluitende of niet sluitende 
jaarrekening.
 

5	 Huwelijken
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In 2014  trotseerden honderden bezoekers de 208 treden naar het dak van de watertoren. Als 
onderdeel van een groepsbezoek met hun school of onder begeleiding van een gids van het 
Streekhistorisch Centrum of om de tentoonstelling Witte Olifanten II te bekijken. Een enkeling 
waagde het zelfs om abseilend langs de buitenwand weer naar beneden te gaan. De watertoren is 
beslist geen slapende reus. Een markant monument, punt van herkenning in de wijde omgeving, 
uitkijktoren en podium voor keramische kunst en koorzang.

Watertoren



In 2014 bezochten in totaal 4.593 mensen één van de locaties waar het SHC 
bezoekers ontvangt. Daarvan bezochten er 3.390 het SHC, 576 de watertoren 
en 1.203 de Stelmakerij. In bijgaande tabel is te zien hoe het bezoekersaantal 
is samengesteld.

5	 Bezoekers
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Foto's:
Omslag voor
Boven: Streekhistorisch Centrum en watertoren in de 

lente van 2014, Jaap Kok
Midden: glaswerk op de tentoonstelling over ambach-

ten en beroepen, Jaap Kok
Onder: de Jatrie tijdens de terwaterlating op 10 oktober 

2014, Jaap Kok

Pagina 2
Nieuwe logo's (vanaf maart 2015) Streekhistorisch 

Centrum en SHC De Oude Stelmakerij, Roland Beyer

Pagina 4
Van boven naar beneden: Jan Bresters, Chris van der 

Ploeg, Jeff Hayman tijdens de zondagmiddagactivi-
teit In Concert: Jeff Hayman & Friends, Helen Kämink

Pagina 6
Kerstmorgen 2014 in het SHC, Jaap Kok

Pagina 12
Boven: ouderwetse kassa in het winkeltje in het SHC, 

Jaap Kok
Midden: spreuk van glas in koper uit het belastingkan-

toor boven de trap in de hal, Jaap Kok
Onder: kassa op de balie in het SHC, Jaap Kok

Pagina 12
Boven links: turfstekers poseren even voor de foto's ter-

wijl vrouwen turven stapelen, ca. 1910, collectie SHC
Boven rechts: vrouwen stapelen turven, ca. 1910, col-

lectie SHC
Midden links: kleinschalige bebouwing langs het 

Stadskanaal (tegenwoordig Unikenkade), ca. 1900, 
collectie SHC

Midden rechts: zicht op het Stadskanaal ter hoogte van 
de Unikenstraat, ca. 1936, collectie SHC

Onder links: personeel en directie van meubelfabriek 
Knigge&Co., ca. 1935, collectie SHC

Onder links: personeel en directie van machinefabriek 
Thiadens, ca. 1915, collectie SHC

Pagina 22
Boven: detail van Avond over de Akker, kleurenets van 

de tentoonstelling 'Westerwolde door de ogen van 
Johan Hemkes', Johan Hemkes

Midden: detail van de tentoonstelling 'Groningen on-
dergesneeuwd: de barre winter van 1979', Els Kok

Onder: detail met schildersgereedschap van de ten-
toonstelling rond ambachten en beroepen, Jaap Kok

Pagina 28
Sculptuur van Chris Baaten in de watertoren 

tijdens de tentoonstelling Witte Olifanten II, Siebe 
Hansma

Pagina 29
Sculptuur van Chris Baaten in de watertoren 

tijdens de tentoonstelling Witte Olifanten II, Siebe 
Hansma

Pagina 30
Boven: auto's op de Atlantislaan in Stadskanaal onder-

gesneeuwd, Dhr. Etman, Stadskanaal
Onder: de Kruisstraat in Musselkanaal onderge-

sneeuwd, Dhr. Moorlag, Musselkanaal

Pagina 31
Boven: bezoekers tijdens de opening van de tentoon-

stelling 'Groningen ondergesneeuwd: de barre winter 
van 1979', Els Kok

Onder: sprekers op het minisymposium voorafgaand 
aan de tentoonstelling 'Groningen ondergesneeuwd: 
de barre winter van 1979', Els Kok

Pagina 32
Boven: scheerspullen op de tentoonstelling over am-

bachten en beroepen, Jaap Kok
Onder: glas op de tentoonstelling over ambachten en 

beroepen, Jaap Kok

Pagina 33
Pagina uit een catalogus van Knicos op de tentoonstel-

ling over ambachten en beroepen, collectie SHC

Pagina 37
Donateurs in Worpswede tijdens de donateursreis, 

Helen Kämink

Pagina 41
Bezoekers bij oude voertuigen op de Open Monumenten 

Dag in Bareveld, Helen Kämink

Pagina 42
Boven: de Jatrie tijdens de tewaterlating op 10 oktober 

2014, Jaap Kok
Midden: directeur Helen Kämink met de Veenkoliaal 

Museumprijs 2014 (een oorkonde en een cheque), 
Jaap Kok

Onder: bezoekers aan de stand van het SHC op de Dag 
van de Groninger Geschiedenis, Jaap Kok

Pagina 48
Drie foto's van de tentoonstelling 'Bruidsmode door de 

eeuwen heen', Arie Stenekes

Pagina 50
Leerlingen en hun begeleiders op het dak van de water-

toren, Jaap Kok

Jaarverslag 2014 werd gemaakt door:
Tekst
Helen Kämink
Henk de Weerd (Voorwoord)

Opmaak
Jaap Kok

Contactgegevens
Streekhistorisch Centrum
Ceresstraat 2
9502 EA Stadskanaal
tel: 0599-612649
e-mail: info@streekhistorischcentrum.nl
www. streekhistorischcentrum.nl
www.facebook.com/StreekhistorischCentrum

Verantwoording
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