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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:

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 belangstel-
ling 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 activitei-
ten 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 aller-
hande materialen, getuigenissen van de geschiedenis van in de doel-
stelling genoemd gebied. De collectie beslaat o.a. foto’s, documenten, 
boeken, audiovisuele materialen, krantenknipsels en jaargangen dag-
bladen (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 vereni-
gingen 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 we-
ten 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 tweede, het tweede, mĳn tweede

Geachte lezer,

In uw handen heeft u het jaarverslag van het Streekhistorisch Centrum 
in Stadskanaal over 2012. Een verslag dat er, mede dankzĳ directeur 
Helen Kämink, weer perfect uitziet. Misschien weer iets aan de late 
kant, maar daar zĳn zeker de nodige redenen voor. Zie maar in het ver-
slag welke activiteiten er zĳn gehouden in 2012. 

De tweede, het tweede, mĳn tweede. Met deze kop open ik mĳn 
voorwoord en waarom eigenlĳk? Dat zal ik proberen uit te leggen. Bĳ 
de tweede denk ik aan de Tweede Wereldoorlog: een periode waarin 
ik ben geboren en waarin Huize ter Marse een belangrĳke rol heeft 
gespeeld. Mĳn tweede verjaardag: 5 mei 1945, een zeer gedenkwaar-
dige datum. Zal nog vaak aan gedacht worden. Niet om mĳn verjaar-
dag maar om een andere reden.
Het tweede jaarverslag waarin ik het voorwoord mag schrĳven. Een 
opdracht die ik met plezier vervul.

Het plezier ontstaat door velerlei zaken, dingen. Een aantal daarvan 
zal ik benoemen; ik denk daarbĳ aan de start van de restauratie van 
Huisje Manning, de start van het project voor 250 jaar het Stadskanaal 
en 400 jaar de Semslinie, de start van de restauratie van de Stelmakerĳ 
in Sellingen. Het hebben van een aantal zeer leuke exposities in ons 
museum, de goed bezochte zondagmiddagactiviteiten en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Dit alles was niet mogelĳk zonder de steun 
van de vele vrĳwilligers, de gemeentebesturen van Stadskanaal en 
Vlagtwedde en de goede samenwerking met de ambtenaren van deze 
beide gemeenten. Daarbĳ wordt steeds weer uitgegaan van onze 
hoofdgedachte: samen staan we sterk en kunnen we veel bereiken. We 
moeten ook zeker de  rol van de enthousiaste bestuursleden niet ver-
geten, die zoveel mogelĳk proberen het werk van directeur en vrĳwil-
ligers te ondersteunen.
Ik wil u dit jaarverslag van harte ter lezing aanbevelen. Reacties naar 
aanleiding van dit verslag zĳn zeer welkom, opdat wĳ daar ons voor-
deel mee kunnen doen.

Henk de Weerd, voorzitter



villa vol streekgeheimen
            
1884

het echtpaar 
Maarsingh-Westerhuis

       



Inhoud

 Doelstelling 2
 Woord vooraf door de voorzitter 3   

1 Organisatie 7
1.1 Het bestuur
1.2 Medewerkers 
1.3 Vrĳwilligers
1.4 Activiteitencommissie
1.5 Comité Open Monumentendag
1.6 Donateurs

2. Financiën 13

3 Collectie 17
3.1 Huisvesting
3.2 Collectieregistratie
3.3 Collectiebeheer en -behoud
3.4 Aanwinsten

4. Presentatie 21
4.1 Exposities
4.2 Zondagmiddagactiviteiten
4.3 Donateursactiviteiten
4.4 Presentaties voor groepen
4.5 Publicaties
4.6 Educatie
4.7 Open Monumentendag

5. Samenwerking 31
5.1 De Jatrie
5.2 Gebiedsvisie
5.3 De Stelmakerĳ in Sellingen
5.4 De Burcht in Wedde
5.5  250\400 in 2015
5.6 Overige presentaties en samenwerking

6. Huwelĳken 41

7. Bezoekers 43



     
de scheid gruppel van sems 

        

       

            
1615



P a g i n a  |  7

1.1 Het bestuur

Tĳdens de nieuwjaarsvisite, op zaterdag 7 januari 2012, werd afscheid 
genomen van Gert Roelfsema als voorzitter. Henk de Weerd, die al 
in het bestuur zat, volgde hem op. Op 18 september woonde Henk 
Dekker uit Ter Apel voor het eerst een bestuursvergadering bĳ, waarna 
hĳ besloot toe te treden tot het bestuur. Door deze mutatie bestond 
het bestuur op 31 december 2012 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 acht maal ter vergadering bĳeen. 
De vergaderingen werden bĳgewoond door de directeur. Daarnaast 
werden twee vergaderingen gehouden met het bestuur van de 
Historische Vereniging Westerwolde.

1.2 Medewerkers 

In 2012 waren de volgende medewerkers in een betaald dienstverband 
werkzaam:

Helen Kämink, directeur: (voorheen coördinator genoemd): 28 uur per 
week in dienst van de Stichting Streekhistorisch Centrum; 

Bert Roossien, educatief medewerker: 32 uur per week via Wedeka/
Stichting Baanderĳ; 

Henk Krops, conciërge: Aafko Spieard stopte per 2012 als conciërge via 
Wedeka detachering. Het duurde even voor er een geschikte vervan-
ger gevonden was, maar gelukkig kwam in februari Henk Krops  voor 
Aafko in de plaats. Hĳ werkt 20 uur per week tĳdens de openingstĳ-
den van het SHC.

In totaal beschikten we in 2012 over 2,22 Fte. aan betaalde krachten per 
week, evenveel als in 2011.

1 Organisatie
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1.3  Vrĳwilligers

Veel werkzaamheden van en in het SHC worden uitgevoerd door vrĳ-
willigers, die daar mee een onmisbare factor binnen de bedrĳfsvoering 
zĳn. Hun taken variëren van het bĳhouden van het archief tot het ont-
vangen van bezoekers op zondagmiddag en de schoonmaak van het 
hele gebouw. In 2012 werd voor het eerst een ‘smoelenboek’ gemaakt, 
waar alle betrokkenen bĳ het SHC met een foto in staan. Veel vrĳwil-
ligers die altĳd op een vast dagdeel komen, kenden de mensen die op 
de andere dagen werken niet. Dankzĳ het smoelenboek is iedereen op 
de hoogte van wie er nog meer voor het SHC actief is, wat bĳdraagt 
aan de onderlinge band. Het smoelenboek werd gepresenteerd tĳdens 
een gezamenlĳke barbecue op zaterdag 21 juli. Hieronder volgt een 
overzicht van alle mensen die in 2012 voor het SHC werkten:

Ambassadeur
Sinds 2007 werkt Henk de Boer als sponsorwerver en ambassa-
deur voor het SHC op vrĳwillige basis. Ook in 2012 konden er weer 
nieuwe bedrĳven aan het bestand van bedrĳfsdonateurs worden 
toegevoegd. Daarnaast rondde Henk de cursus Landschapsgids van 
Landschapsbeheer Groningen met goed gevolg af. In dit kader heeft 
Henk enkele fietstochten rondom Stadskanaal begeleid, waarbĳ hĳ 
uitleg gaf over het ontstaan van het landschap.
In het kader van de onderlinge contacten is deze fietstocht op zater-
dag 21 juli voor alle vrĳwilligers en medewerkers gehouden, waarbĳ de 
tocht werd afgesloten met een gezamenlĳke barbecue in de tuin van 
Huize ter Marse.
De ambassadeur legt verantwoording af aan het bestuur middels over-
leg met de sponsorcommissie, bestaande uit Henk de Weerd, Harm 
Oosting en Helen Kämink.

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 vrĳwilligersver-
goeding. 

Huishouding
Dat het gebouw er altĳd netjes bĳstaat en er elke pauze weer koffie en 
thee voor alle medewerkers en vrĳwilligers is, hebben we te danken 
aan Geesje Suk. Sinds 2011 is ze drie  hele dagen per week aanwezig en 
vult daarmee de taken van de conciërge aan, ook op tĳden dat hĳ er 
niet is.

Archief
Voor de ontsluiting van de collectie maken we gebruik van het museale 
collectieregistratieprogramma 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 2012 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 computerwerk-

zaamheden, 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, conditiecon-

trole 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
Roland Thiel, scannen van foto’s en documenten
Jaap Kok, scannen van foto’s, beschrĳvingen controleren en foto’s koppe-

len in Adlib, bĳhouden website, vormgevingstaken
Arie Stenekes, beschrĳvingen controleren en foto’s koppelen in Adlib
Els van der Lei, scannen van dia’s
Joop Lüchtenborg, uploaden van foto’s naar www.beeldbankgroningen.nl. 

Joop is teruggekomen na het eindigen van zĳn tĳdelĳke contract 
in een betaalde baan. Hĳ is in 2009-2010 ook al een tĳdje vrĳwilliger 
voor het SHC geweest.

Het SHC telde op 31 december 2012 18 archiefvrĳwilligers, evenveel als 
een jaar eerder.

Zondagmiddagen
De volgende vrĳwilligers vormden in 2012 het zondagmiddagteam, 
dat zorgt voor de openstelling op de zondagmiddagen, zowel bĳ de 
activiteiten in het winterseizoen als ook 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 
N.N.
Arie Stenekes

De activiteitencommissie werd in de zomer versterkt met Hanneke 
Argun en Roland Beyer. Ook zĳ draaien sindsdien mee als zondagmid-
dagvrĳwilliger.
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Huwelĳksvoltrekkingen
Bĳ de huwelĳksvoltrekkingen die in Huize ter Marse plaatsvinden fun-
geren vier vrĳwilligsters als gastvrouw. Dit zĳn:

Janny Venema
Fiena Mooibroek
Jeannet Nieweg
Tineke Reining

Zĳ ontvangen het bruidspaar en hun gasten, assisteren de ambte-
naar van de Burgerlĳke Stand en serveren koffie of champagne indien 
gewenst.

Tuinonderhoud
In de zomer van 2012 stopte Jan Moesker als vrĳwillig tuinman. 
Hierdoor moesten we op zoek naar vervanging, want het onderhoud 
van het terrein rondom Huize ter Marse is geen klus die je er ‘even’ bĳ 
doet. Op de Leer en Doemarkt op zaterdag 1 september kwamen we 
in contact met Derk de Jonge van Stichting De Zĳlen. Hĳ zocht voor 
een groep bewoners met een verstandelĳke beperking uit Onstwedde 
klussen als dagbesteding en hier kwamen onze doelen bĳelkaar. Op 
donderdag 29 november werd het contract tussen De Zĳlen en het SHC 
gesloten waarin werd bekrachtigd dat Derk elke donderdagmiddag 
met een groepje bewoners het gras komt maaien, perken gaat schof-
felen en in de herfst de bladeren op komt ruimen. 
Veel werk in de tuin werd vanaf oktober ook 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 
komen onderhouden. Zĳ schrokken er niet voor terug de motormaaier 
en de bosmaaier ter hand te nemen en de klussen aan te pakken die 
anders zouden blĳven liggen, zoals het maaien van de slootkant en wat 
grover snoeiwerk. Formeel moesten ze 30 uur per persoon werken dit 
schooljaar. In hun enthousiasme werden dat er veel meer.

1.4 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseerde de zondagmiddagactivitei-
ten, de donateursavond in april en de donateursreis in oktober. De  
activiteitencommissie werd in 2012 versterkt met twee nieuwe leden 
en bestond toen 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 Comité Open Monumentendag Stadskanaal

Sinds 2001 is het comité dat de jaarlĳkse Open Monumentendag op de 
tweede zaterdag in september in Stadskanaal organiseert, onderge-
bracht bĳ het SHC.
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In 2012 werden we benaderd door de gemeente Vlagtwedde om in het 
kader van het landelĳke thema Groene Monumenten met hen en de 
gemeente Bellingwedde samen te werken. Dat kwam goed uit, want 
het comité van Stadskanaal heeft zelf dringend nieuw elan nodig. Met 
de versterking vanuit de buurgemeentes kon er een compleet pro-
gramma neergezet worden. Vanuit Stadskanaal werd er in 2012 mee-
gewerkt aan deze gezamenlĳke Open Monumentendag door Helen 
Kämink (voorzitter a.i.), Bert Roossien (secretaris), Geert Schreuder en 
Anneke Clevering.
Zie voor een verslag van de activiteiten van het comité OMD hoofdstuk 
4 van dit jaarverslag.

1.6 Donateurs

Donateurs van het Streekhistorisch Centrum krĳgen gratis entree bĳ de 
exposities en diavoorstellingen en korting bĳ de overige zondagmid-
dagactiviteiten. Ook werd er speciaal voor de donateurs en vrĳwilligers 
weer een gratis avondlezing en een excursie georganiseerd. 

In 2012 kwam er nog een extra service voor de donateurs bĳ. Na de pre-
sentatie van het proefnummer van het tĳdschrift Terra Westerwolda in 
september 2011 werd de donateurs de mogelĳkheid geboden om zich 
tegen een extra betaling van € 12,50 te abonneren op dit magazine, dat 
drie maal per jaar verschĳnt.
Daarnaast besloot het bestuur een keuzemogelĳkheid te bieden voor 
het aantal personen waarvoor men een donatie betaalt. Men kan nu 
kiezen voor een individueel donateurschap of voor het hele huishou-
den. Hierdoor zĳn er vier categorieën donateurs ontstaan:
Individueel: voor € 20,- krĳgt één persoon gratis entree en korting bĳ 
activiteiten;
Individueel met tĳdschrift: voor € 32,50 krĳgt men Terra Westerwolda 
erbĳ thuisgestuurd;
Gezin: voor € 30,- krĳgt men gratis entree en korting op de activiteiten 
als gezin (in de praktĳk vaak één persoon met zĳn/haar partner);
Gezin met tĳdschrift: voor € 42,50 krĳgt men dan ook het tĳdschrift 
erbĳ thuisgestuurd.

Deze structuur heeft een ingewikkelde donateursadministratie als 
gevolg, maar is noodzakelĳk om de extra kosten van het tĳdschrift en 
de teruglopende inkomsten uit subsidies te kunnen opvangen.
 
Op 31 december 2012 hadden 181 particuliere donateurs hun betaling 
voldaan, dat zĳn er tien minder dan in 2011. Ook het aantal bedrĳfs-
donateurs is iets teruggelopen en bedroeg aan het einde van het jaar 
69, vier minder dan een jaar ervoor. Deze bedrĳven, voornamelĳk in 
de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde, ondersteunen het SHC 
met een jaarlĳkse bĳdrage, waarvan vĳf als vriend voor een bedrag 
van € 500,- of meer per jaar. Hun namen staan vermeld op een in 2012 
vernieuwd sponsorbord in de hal van Huize ter Marse. Dit bord werd 
ontworpen door Rudmer Nĳman, in een stĳl passend bĳ de expositie-
panelen van de vernieuwde vaste tentoonstelling.
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In 2012 werd het SHC in het kader van het ombuigingsplan van de 
gemeente voor het eerst met 5% gekort op de exploitatiesubsidie. Hier 
was door het bestuur op ingespeeld door in 2011 hard aan de slag te 
gaan met het werven van nieuwe bedrĳfsdonateurs waardoor deze 
teruggang kon worden opgevangen. Toch werd het jaar afgesloten met 
een fors tekort van € 5705,-. 
Dat heeft deels te maken met de uitvoering van projecten waarvoor 
binnen de algemene reserves gereserveerd was, zoals de gereedko-
ming van de vaste tentoonstelling, maar ook door het afnemen van 
inkomsten. Van de in 2010-2011 geworven extra bedrĳfsdonateurs 
haakten er in 2012 toch al weer een paar af en werden er niet meer 
zoveel nieuwe binnengehaald om dat verlies op te vangen. Verder heb-
ben we, zoals in hoofdstuk 4.6 vermeld, verlies geleden op het onder-
wĳsproject.  Daarnaast blĳkt een ambitieus project als het tĳdschrift 
Terra Westerwolda nog niet de vruchten af te werpen die we hadden 
gehoopt. Minder donateurs dan verwacht bleken voor het abonne-
ment tegen een extra bĳdrage te kiezen en veel nieuwe donateurs 
leverde het ook nog niet op.

Voor details over de financiële resultaten verwĳzen we naar het financi-
eel jaarverslag 2012 met de bĳbehorende toelichting.

2 Financiën
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Debet

Baten

Subsidies gemeente

Overige subsidies

Donaties particulieren

Rente

Giften (legaat)

Donaties bedrĳven

Opbrengsten activiteiten

Resultaat

Balans per

Exploitatierekening

Vaste activa
Inventaris

Vlottende activa
Debiteuren

Belastingen

Nog te ontvangen

Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Kas

Rekening courant

RC Terra Westerwolda

Deposito

Credit

Lasten

Personeel

Activiteiten

Huisvesting

Kantoor

Afschrĳvingen

Overige kosten

Eigen vermogen

Crediteuren

Belastingen

Nog te betalen en overlopende 
kosten

€

€

80.000 83.900

18.175 1.946

4.878 5.514

399 163

- 3.350

12.162 14.425

16.696 15.729

132.310 125.027

3.710

31-12-2012

2012

3..458 6.365

2.235 11.054

6.184

581

6.441

10.848 16.387

586 723

497

108

4.036

3.610 11.494

28.107 56.500

€

€

76.963 74.278

30.425 13.918

13.596 15.626

8.186 10.136

3.411 3.308

5.434 4.051

138.015 121.317

31-12-2012

2012

11.576 22.860

6.926 20.701

3.919 1.739

5.686 11.200

28.107 56.500

€

€

- 5.705

31-12-2011

2011

€

€

31-12-2011

2011
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Opbrengstenverdeling

Kostenverdeling

2011

Subsidies gemeente
Overige subsidies
Donaties particulieren,
rente, giften

Opbrengsten activiteiten
Donaties bedrĳven

2012

60,5%
13,7%

4%

12,6%

9,2%

67,1%1,6%
7,2%

12,6%

11,5%

2011

Personeel
Activiteiten
Huisvesting
Kantoor
Afschrĳvingen, overige kosten

2012

55,8%22%

9,9%

5,9%

6,4%

11,5%
61,2%

12,9%

8,4%
6%
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3.1 Huisvesting

In 2012 werd begonnen aan belangrĳke uitbreiding van de huisvesting 
van het Streekhistorisch Centrum. In de winter van 2011-2012 startten 
de eerste langverwachte werkzaamheden voor de verbouwing van 
het Huisje van Manning, de dienstwoning bĳ Huize ter Marse. Hiervoor 
stelde de gemeenteraad in 2009 geld beschikbaar, maar was het lang 
wachten op aanvullende subsidie van de provincie. In de aanloop naar 
dat groene licht werd deze winter alvast begonnen met de aanpak van 
achterstallig onderhoud. Delen van de dakkapellen werden vervangen, 
de verrotte garagedeuren vernieuwd en ook werden er nieuwe zinken 
goten aangebracht. Tot de zomer lag het werk vervolgens weer stil, 
maar gelukkig besloot de provincie in het voorjaar positief om geld 
beschikbaar te stellen uit het budget voor de verbetering van de cultu-
rele infrastructuur en kon het echte werk na de bouwvak dan eindelĳk 
beginnen. Hiervoor moest het Huisje volledig ontruimd worden: de 
archiefdozen met documenten die er nog stonden, werden naar het 
krantenarchief in de Ulo in Musselkanaal gebracht en de lege stellingen 
afgebroken en tĳdelĳk in de watertoren neergezet. Ook het tuinge-
reedschap uit de garage moest naar de watertoren, wat wel eens lastig 
was omdat dit materiaal gedurende de zomermaanden nou eenmaal 
regelmatig nodig is.

Huisje van Manning
De verbouwing van het Huisje werd grondig aangepakt. De werk-
zaamheden werden in opdracht van de gemeente Stadskanaal verricht 
door aannemersbedrĳf Bruining, installatiebedrĳf Velgsib en Huisman 
Warmtetechniek zorgde voor klimaatbeheersing op de bovenverdie-
ping. Het pand werd vrĳwel volledig gestript, maar doordat het op de 
monumentenlĳst staat, moest er wel aan bepaalde eisen worden vol-
daan. Zo moesten de stalen kozĳnen behouden blĳven waardoor het 
plaatsen van dubbel glas niet mogelĳk was. Op de bovenverdieping 
mochten de tussenwanden die de voormalige slaapkamers van elkaar 
scheidden, wel verdwĳnen, waardoor één grote ruimte ontstond. 
Tegen het eind van het jaar waren de meeste werkzaamheden klaar 
en hadden we er een volwaardige expositieruimte in de voormalige 
garage en een geklimatiseerde opslagruimte op zolder bĳ. De voorma-
lige woonkamer is bestemd als kantoor.

3 Collectie



P a g i n a  |  1 8

Stelmakerĳ Sellingen
Na verkennende en voorbereidende gesprekken met de gemeente 
Vlagtwedde in 2011 om er een dependance van het SHC te realiseren, 
startte in 2012 de restauratie van de Oude Stelmakerĳ in Sellingen. De 
aanbesteding werd door de gemeente Vlagtwedde gegund aan de 
fa. Blokzĳl in Blĳham die veel ervaring heeft met de restauratie van 
monumentale panden. Ook hier werd geen half werk verricht, want om 
dit gebouw een functie te geven als bezoekers- en informatiecentrum 
moest er bouwkundig veel gebeuren. Dit proces werd begeleid door 
architect Astrid Siemer uit Assen. Meer over de totstandkoming van de 
Oude Stelmakerĳ in hoofdstuk 5.

3.2 Collectieregistratie

Met 18 vrĳwilligers die allemaal aan de collectieregistratie werken, ont-
stond de behoefte om alle processen en werkwĳzen die men hanteert 
om alles op de juiste wĳze te ontsluiten, vast te leggen in een proce-
dureboek. Hiervoor werd een werkgroep samengesteld die regelmatig 
bĳeen kwam om handleidingen op te stellen voor het inschrĳven van 
de verschillende collectiesoorten. Dit blĳkt een ingewikkeld proces: 
het maken van keuzes voor een bepaalde wĳze van vastleggen en 
opbergen, sluit andere manieren uit en dan blĳken er ook altĳd nog 
uitzonderingen. Kortom: de werkgroep heeft voorlopig nog genoeg 
stof tot nadenken voordat er een werkbare proceduremap klaar is. De 
werkgroep bestaat uit de volgende vrĳwilligers:
Inge Balczun, Kees Groeneveld, Koen Oosterhuis en Stefan Smit onder 
leiding van Helen Kämink.

Op 31 december 2012 waren 7785 voorwerpen, 25115 documenten, 28215 
foto’s, 5042 boeken, 7698 dia’s, 127 videobanden en 273  geluidsdragers  
in de computer geregistreerd.  

3.3 Collectiebeheer en -behoud 

Met de verbouwing van het Huisje van Manning, zal ook voorzien 
worden in klimaatbeheersing op de bovenverdieping waardoor we 
daar verantwoord de collectie kunnen bewaren. Welke stukken daar 
een plek zullen krĳgen, zal blĳken nadat het pand gereed is. Wel is nu 
al duidelĳk dat na de voltooiing een groot deel van de collectie gesa-
neerd zal moeten worden, omdat lang niet alles wat in de opslagruimte 
aan de Drentse Poort staat, een plek kan krĳgen in het vernieuwde 
Huisje. Daarom werd er ook in 2012 gedurende de zomermaanden 
verder gewerkt aan de selectie van objecten en werd er gezocht naar 
mogelĳke herbestemming van bepaalde stukken. In het najaar werd 
contact gelegd met Molen de Wachter in Zuidlaren, die interesse 
toonde in het overnemen van een bakkerswagen. Deze wagen heeft 
veel ruimte nodig en is bovendien toe aan restauratie. Na bemiddeling 
door Jan Huizing, die vrĳwilliger is bĳ de molen en lid van de redactie 
van ons tĳdschrift Terra Westerwolda, is besloten dat zĳ de wagen in 
langdurig bruikleen zullen krĳgen. 
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3.4  Aanwinsten

In 2012 kwamen er weer veel schenkingen binnen. Voor het aannemen 
van stukken zĳn criteria opgesteld, waarvan het echter soms lastig is 
ze ook daadwerkelĳk toe te passen. Dat geldt met name wanneer het 
gaat om een grote hoeveelheid waarvan slechts een deel voor ons 
bruikbaar is. Ook hier zal de werkgroep procedures aandacht aan gaan 
besteden om te voorkomen dat de collectie wordt aangevuld met stuk-
ken die we al hebben of niet relevant zĳn voor het SHC. Een voorbeeld 
hiervan zĳn huishoudelĳke voorwerpen die vaak al oud zĳn en welis-
waar in ons gebied gebruikt, maar op zich als object niet aantoonbaar 
een duidelĳke relatie hebben met ons gebied. Helaas zĳn het vaak wel 
dit soort op zich heel fraaie voorwerpen die ons worden aangeboden 
en waar we dan toch geen nee tegen kunnen zeggen.

Criteria uit het verzamelbeleid zĳn:
- Objecten moeten streekgebonden zĳn;
- Objecten moeten exposeerbaar zĳn;
- Objecten moeten bĳ een al bestaande deelcollectie passen (bĳvoor-

beeld in het winkeltje). 

Wanneer de stukken in de collectie worden opgenomen, moeten de 
gegevens van de schenker worden genoteerd op een schenkingsover-
eenkomst, en worden de objecten door een van de vrĳwilligers die zich 
met de betreffende collectiesoort (bv. voorwerpen door Eveline, foto’s 
door Mies) bezighoudt, ingeschreven. De schenker krĳgt vervolgens 
een bedankbrief.

In het collectieregistratieprogramma Adlib is op de zoekterm ‘verwer-
vingsdatum’ de complete lĳst verworven objecten in 2012 te zien. 
Een greep daaruit:

- Koffiemunten uit de Philipsfabriek;
- Een glazen fles met opdruk brandspiritus Kuipers Stadskanaal;
- Een vaandel van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 

afd. Stadskanaal uit 1916;
- Cakevormen, chocolademallen en deegspuiten van bakkerĳ 

Scholtens in Musselkanaal;
- Een set rouwbestek;
- Een heel stel speciale weckflessen voor specifieke doelen, zoals het 

inmaken van sap;
- Een Delftsblauwe vaas van aardewerkfabriek Goedewaagen in 

Nieuw-Buinen;
- Een setje kinderbestek met afbeelding van Bruintje Beer;
- Een serie foto’s die de bouw van de parkeergarage aan het 

Europaplein volgt.

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.



hilke ‘s jeugdjaren
            
1924
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4.1 Exposities

Het jaar 2012 startte wat exposities betreft met een heuglĳk moment. 
Na maanden van voorbereiding werd op vrĳdag 20 januari de volledig 
vernieuwde permanente tentoonstelling geopend. Deze presentatie, 
getiteld een Schets van de Kanaalstreek, werd ontworpen door Elske 
Hiddema en Rudmer Nijman uit Groningen.
Blikvanger is een wandgrote historische topografische kaart van 
Oost-Groningen; van Bareveld tot Barnflair en het aangrenzende 
Westerwolde. Deze kaart geeft de situatie weer van de toestand van 
het gebied tussen  1870 en 1935. Allerlei details op deze kaart vertel-
len het verhaal van de geschiedenis van de streek. Dit verhaal wordt 
door kleurige panelen aan de hand van acht hoofdthema’s aangevuld 
met een toelichting. Objecten uit de collectie vonden een plaats in de 
‘gouden toren’, die als een sculptuur van gebruiksvoorwerpen uit het 
verleden midden in de ruimte is geplaatst. In de gang wordt het per-
soonlĳke verhaal verteld van tien mensen die een rol gespeeld hebben 
in de historie van de streek, waaronder Jan Sems en Cornelis Dopper. 
De tentoonstelling werd onder grote belangstelling geopend door 
Eddy de Jonge, directeur van RHC de Groninger Archieven.

Met het opnieuw inrichten van de gang en twee kamers op de begane 
grond van Huize ter Marse is bewust gekozen om één kamer beschik-
baar te houden voor wisselende presentaties waar we onderwerpen 
die aansluiten bĳ de eigen collectie of inspelen op de actualiteit kun-
nen tonen. In 2012 werden tĳdelĳke exposities ingericht met de vol-
gende thema’s:

Tot eind februari: Fotografie. Camera’s uit diverse tĳden, van begin 
20e-eeuwse toestellen met een glasplaat als negatief via nostalgische 
boxcamera’s, Agfa’s Click en Clack tot een polaroidcamera uit de jaren 
80 werden getoond, evenals een paar toverlantaarns. De expositie 
werd aan de wanden gecompleteerd met portretten van de hand van 
voorzitter Gert Roelfsema, die in januari afscheid nam als voorzitter.

Van maart tot en met september: Het Huishouden in Grootmoeders tĳd.
Van wasbok tot strĳkĳzer en van weckfles tot petroleumstel: de objec-
ten tonen hoe in de eerste helft van de 20e eeuw de was werd gedaan 
en het eten werd bereid.

4 Presentatie
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Gedurende de zomermaanden was er ook een buitenexpositie. Het 
SHC werd door het Veenkoloniaal Museum in Veendam benaderd of 
we ook mee wilden doen aan de provinciale manifestatie Tuin- en 
Kunsttiendaagse. We hebben hiervoor 3 zeildoeken van 2 x 3 meter 
bedrukt met oude foto’s van de tuin van Huize ter Marse, waarvan één 
met een collage van verschillende oude ansichtkaarten van het huis. 
Deze werden in de tuin aan frames opgespannen en konden zo ook 
buiten de reguliere openingstĳden worden bekeken. De doeken ble-
ven tot eind september hangen.

Oktober tot het einde van het jaar: 100 jaar Handelsvereniging 
Musselkanaal. 
In 2012 was het 100 jaar geleden dat de Handelsvereniging werd opge-
richt, en werd voor de 80e keer de befaamde winkelweek gehouden. 
Op de tentoonstelling waren oude foto’s van Musselkanaal te zien, 
voorwerpen en documenten van (soms al verdwenen) bedrĳven en 
winkels en ook de oude kranten met daarin de programma’s van de 
eerste winkelweken. Het bestuur van de Handelsvereniging vierde haar 
verjaardag met een bĳeenkomst voor alle leden in het SHC. 

Zoals in het jaarverslag 2011 –dat eind 2012 werd geschreven- al werd 
geconstateerd, verdienen de vitrines die de Bibliotheek Stadskanaal 
in de Streekkamer Simon van Wattum aan het SHC beschikbaar stelt, 
meer aandacht. Helaas kwam het in 2012 nog niet van een nieuwe 
inrichting en bleef de expositie uit 2011 ‘Ik en Wĳ’, met familiefoto’s en 
paneeltjes over huisvesting en gezondheidszorg, het hele jaar staan. 

De in het voorjaar van 2011 gehouden tentoonstelling ‘De barre 
overwintering op Baffinland’ kreeg in 2012 een verrassend vervolg. 
Naar aanleiding van een oproep in het Dagblad van het Noorden 
door de maker van de tentoonstelling, Roland Beyer, reageerde het 
Muzeeaquarium in Delfzĳl. Zĳ bleken de tentoonstelling graag naar 
hun gebouw te willen halen, waar hĳ van 8 juni tot 31 december 2012 te 
zien was.

4.2 Zondagmiddagactiviteiten

Sinds 1996 wordt er van oktober tot mei vrĳwel elke zondag een acti-
viteit georganiseerd. Het programma wordt opgesteld door de activi-
teitencommissie. Het seizoen loopt over het verslagjaar heen. Het pro-
grammaboekje werd voor zowel seizoen 2011-2012 als 2012-2013 vorm-
gegeven 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 vermel-
ding in de plaatselĳke en soms regionale pers dragen de activiteiten 
bovendien bĳ aan de naamsbekendheid van het SHC. De Kanaalstreek 
plaatste ook in 2012 vrĳwel elke week op de uitgaanspagina een uitge-
breid stukje met bĳpassende foto over de activiteit van die week.
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Datum
7 januari

8 januari

15 januari

22 januari

29 januari

5 februari

12 februari

19 februari

26 februari

4 maart

11 maart

18 maart

Activiteit
Nieuwjaarsvisite, met officieel afscheid van Gert Roelfsema 
en voorstellen van Henk de Weerd als voorzitter van het 
SHC-bestuur.

Winterse Watertoren: toren open om te beklimmen.

Musselkanaal in beeld: presentatie van oude beelden uit 
het archief door Bert Roossien.

Uilen en hun leefomgeving: lezing door André Eĳkenaar, 
voorzitter van de kerkuilenwerkgroep Groningen en werk-
zaam bĳ Landschapsbeheer Groningen.

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

Woningen in beeld: Presentatie van oude beelden uit het 
archief door Bert Roossien. Van de vervallen hutjes en 
plaggenhutten in Westerwolde rond 1900 tot de moderne 
woonflats die het huidige Stadskanaal kenmerken.

Het Landschap van Westerwolde, lezing door prof. dr. 
Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de 
Rĳksuniversiteit Groningen.

De Geschiedenis van de paardentram in de Veenkoloniën, 
lezing door Jaap Meĳering over het ontstaan van ‘De Eerste 
Groninger Tramway Maatschappĳ’, de paardentram die 
reed op het traject Zuidbroek via Veendam, Wildervank 
en Stadskanaal naar Ter Apel v.v.

Schier Grunneger Laidjes door Daip River uut Stad.

Sluizen en Bruggen: Presentatie van oude beelden uit het 
archief door Bert Roossien.

Merk- en borduurlappen uit de 19e en 20e eeuw, lezing 
door Hennie Stevan van het Museum voor Naaldkunst 
in Winschoten en auteur van div. publicaties over dit 
onderwerp.

Concert in de Watertoren door Vocaal Ensemble Chaverim 
uit Musselkanaal o.l.v. Klaas Withaar.

Bezoekers
60

59

86

48

19

21

59

31

21

31

22

55

Overzicht van de activiteiten in de periode 1 januari - 1 mei 2012

Zondagmiddagactiviteiten
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In de periode van mei tot oktober worden er geen reguliere zondag-
middagactiviteiten georganiseerd, maar is wel de watertoren te be-
klimmen tĳdens dezelfde openingstĳden als het SHC. Museum en 
toren zĳn dan niet elk weekend open, maar naast de normale doorde-
weekse dagen alleen de eerste zondag van de maand.

Overzicht van de activiteiten in de periode oktober - december 2012

Datum
7 oktober

14 oktober

Activiteit
Vrouger te Water: Vertoning van filmfragmenten uit het 
voormalige TV Noord-programma Vrouger, met als thema 
scheepvaart en scheepsbouw. Beelden uit de jaren tussen 
1923 en 1998.

100 jaar Handelsvereniging Musselkanaal:
Presentatie van oude  beelden uit het archief van het 
Streekhistorisch Centrum door Bert Roossien.

Bezoekers
40

100

Datum
25 maart

1 april

14 en 15 april

22 april

29 april

Activiteit
Geschiedenis van de Reclame- en modefotografie: lezing 
door René Blansjaar.

De geschiedenis van de bioscopen in de regio: lezing door 
Jan Mooibroek en Bert Roossien. Bert Roossien ging in 
op de filmhistorie. Jan Mooibroek, auteur van het boek  
‘Bewegende Beelden, Witte doeken’ vertelde over de 
bioscoopzalen in de Kanaalstreek.

Museumweekend, met op zaterdag een live uitzending 
van het Radio Noordprogramma Noord op Stee. Tĳdens dit 
programma kwamen veel vrĳwilligers en andere betrok-
kenen bĳ het SHC aan het woord. Door de uitzending trok 
het SHC dit weekend extra veel bezoekers.
Op zondag werd de film De Blinkende Spade uit 1953 ver-
toond over de landbouw in de Veenkoloniën. Deze film 
stond aanvankelĳk voor 18 maart gepland maar kwam toen 
te vervallen door een ingelast optreden van Chaverim.

Jaarjournaal 2002, filmvoorstelling met een overzicht van 
de gebeurtenissen in de gemeente Stadskanaal 10 jaar 
geleden, gemaakt door Film- en videoclub Close-up uit 
Stadskanaal.

Lentewandeling langs de meanderende Ruiten Aa in de 
omgeving van Smeerling onder leiding van gids Jan Loots.

Totaal eerste helft kalenderjaar 2012

Bezoekers
21

11

158

16

25

691

Vervolg overzicht activiteiten periode januari - mei 2012
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Datum
21 oktober

28 oktober

4 november

11 november

18 november

25 november

2 december

9 december

16 december

23 december

24 december tot en met 1 januari

Activiteit
Armenzorg in Groningen: lezing door Albert Buursma, 
historicus. Oktober is de nationale Maand van de 
Geschiedenis. Het thema is dit jaar Arm en Rĳk.

Sjoelmiddag: Activiteit in het kader van Oktobermaand-
kindermaand.

Wonen: Arm en Rĳk. Presentatie van oude  beelden uit 
het archief door Bert Roossien. 
In het kader van de Maand van de Geschiedenis.

Sint Maarten: lezing door ‘broeder Petrus’ (Pieter de Graeff) 
uit Ter Apel over de historie van Sint Maartengebruiken 
en de legende van deze heilige.

Wie-wat-waar-middag: helpen bĳ het beschrĳven en 
identificeren van oude en minder oude foto’s.

Historische film Nieuw-Buinen
Vertoning van beelden uit de jaren 60 en 70 met veel 
gezichten van bewoners, winkels en scholen van Nieuw-
Buinen en Buinerveen.

Veranderingen in het centrum van Stadskanaal: presentatie 
van beelden uit het archief door Bert Roossien.

Midwintertied: lezing over traditionele wintergebruiken 
rond kerst in Groningen door Fré Schreiber, voorvechter 
van de Groninger taal en cultuur.

Stadskanaal in het donker… In de schemering de water-
toren beklimmen.

Kerst met Will Stevens, optreden van deze Stadskanaalster 
countryzanger.

Het Streekhistorisch Centrum is gesloten.

Totaal tweede helft kalenderjaar 2011
Totaal aantal bezoekers zondagmiddagactiviteiten

Bezoekers
18

11

54

4

15

98

66

27

12

32

477
1.168

Vervolg overzicht activiteiten periode oktober - december 2012

Met 258 bezoekers meer op de zondagmiddagactiviteiten dan in 2011 
was het een zeer goed jaar. Gemiddeld kwamen er 38 bezoekers, 93 per 
middag, gemeten over 30 dagen dat er iets te doen was.
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4.3 Donateursactiviteiten

Donateursavond
De activiteitencommissie organiseert elk jaar een avondlezing speci-
aal 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 2012 werd deze avond gehouden op woensdag 9 
mei. Naar aanleiding van het verschĳnen van het boek ‘Erf aan de A’ 
werd de auteur Roelof Pinxterhuis, bestuurslid van de Stichting J. en 
A. ter Borg uitgenodigd om over dit bĳzondere Westerwoldse buurt-
schap te komen vertellen. De oude boerenerve Ter Borg even ten zui-
den van Sellingen werd gedurende zeker vĳftien generaties bewoond 
en beheerd door de Ter Borgen, een oud en invloedrĳk Westerwolds 
geslacht. De broers Jurjen en Aike ter Borg overleden in de jaren 60 van 
de vorige eeuw en hadden geen nakomelingen. Zĳ legden testamen-
tair vast dat er een J. en A. ter Borg Stichting opgericht moest worden, 
die het beheer van hun boerderĳen en gronden op zich zou nemen. 
Pinxterhuis ging niet alleen in op de geschiedenis van het geslacht Ter 
Borg, maar ook de wĳze waarop natuur en landschap in deze regio in 
de loop der eeuwen de nodige veranderingen ondergingen. De avond 
werd bezocht door ca. 35 personen. 

Donateursreis
Op zaterdag 6 oktober vond de jaarlĳkse donateursreis plaats, die 
eveneens georganiseerd werd door de activiteitencomissie. Het is tra-
ditie dat jaarlĳks een Nederlandse en een Duitse bestemming wordt 
afgewisseld. Na het bezoek aan Zutphen in 2011 werd dit jaar weer 
gekozen voor een Duitse stad, namelĳk Osnabrück.
Dit jaar hadden we voor het eerst sinds jaren de bus niet helemaal vol: 
48 personen gingen mee. 
Na aankomst ging het eerst naar restaurant en brouwerĳ Rampendahl 
aan de Hasestrasse voor koffie met gebak. Het restaurant staat in 
een van de oudste wĳken van Osnabrück en bevat nog middel-
eeuwse bouwsporen. Helaas is ook dit oude stadsdeel in de Tweede 
Wereldoorlog grotendeels vernietigd. Onder leiding van twee gidsen 
wandelden we door de historische binnenstad die na de oorlog is her-
bouwd. Uiteraard bezochten we de Sint Peter Dom. Al rond 800 werd 
hier het eerste bisdom in het Saksische gebied gesticht door Karel de 
Grote. 
In het oude stadhuis werd in 1648 de vrede van Westfalen getekend 
door de keizer van het Heilige Roomse Rĳk en de vorsten van Zweden 
en Frankrĳk, waarmee een einde kwam aan de dertigjarige godsdienst-
oorlog. Net als in het raadhuis van Münster – waar in hetzelfde jaar de 
vrede tussen Spanje en de Republiek werd gesloten – hangen hier aan 
de muur de portretten van de afgezanten en vorsten die bĳ de vredes-
onderhandelingen vertegenwoordigd en/of aanwezig waren. De stads-
wandeling eindigde bĳ de Heger Tor, een poort opgericht voor de sol-
daten afkomstig uit Osnabrück die meevochten in de slag bĳ Waterloo 
tegen Napoleon. Na het einde van de stadsexcursie konden de deelne-
mers op eigen gelegenheid Osnabrück verder verkennen,  winkelen of 
een van de musea bezoeken. De dag werd afgesloten met een diner in 
restaurant Am Weinstube.
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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, ver-
zorgingshuizen etc. Deze voorstellingen worden gegeven door Bert 
Roossien. 
    
In 2012 verzorgden we op locatie 6 voorstellingen en 14 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 2012 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.

4. 5 Publicaties

In 2012 verschenen drie nummers van Terra Westerwolda, tĳdschrift 
voor de geschiedenis van Westerwolde en de Kanaalstreek, waarvan 
het eerste nummer in september 2011 was uitgekomen. Het magazine 
is een samenwerking tussen het SHC en de Historische Vereniging 
Westerwolde (HVW). 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. Losse nummers 
zĳn bĳ het SHC en diverse boekhandels in de regio te koop. 
Namens het SHC maken Helen Kämink en Jaap Kok deel uit van de 
redactie. Jan Huizing en Jenneke Weber zitten namens de HVW in de 
redactie. Theo Hofman, die jarenlang in zĳn eentje het oude tĳdschrift 
van de HVW samenstelde, nam na het tweede nummer afscheid. 
Jochem Abbes kwam voor hem in de plaats.
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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
Op de valreep van 2011 en het bestaan van de BEPP-subsidie (Budget 
Educatie en Participatie Projecten) van de provincie Groningen werd er 
met steun van Kunststation C een aanvraag ingediend om scholen in 
2012 in de gelegenheid te stellen met wat extra geld het Knoal!-project 
uit te voeren. We waren net op tĳd: onze aanvraag bleek het laatste 
project dat nog met steun van BEPP (gedeeltelĳk) uitgevoerd kan 
worden. Het onderdeel ‘kunstenaars in de klas’ werd door de beoor-
delingscommissie gehonoreerd, waardoor de deelnemende scholen 
op kosten van de provincie voor elke groep een (door het SHC uitge-
nodigde) kunstenaar konden inzetten om bĳ het project aansluitende 
activiteiten te doen. Dit werd in de loop van 2012 ten uitvoer gebracht. 
Deelnemende kunstenaars waren Kitty Boon met een fotografie- en 
knutselopdracht voor groepen 1 en 2, Heleen Wilkens met een schilder-
opdracht voor groepen 3 en 4, Ard Hesselink met een fotografieproject 
bĳ een sluis in het kanaal voor de groepen 5 en 6 en een animatieproject 
door Rozemarĳn Tromp en Michiel van der Veen in de groepen 7 en 8.
CBS de Maarsborg uit Stadskanaal deed nog in het schooljaar 2011-2012 
mee in februari, CBS De Höchte in Alteveer, CBS De Meander en RK Sint 
Antoniusschool in Musselkanaal voerden het project in het najaar van 
2012 uit en de RK Sint Willibrordschool uit Stadskanaal tilde het over de 
kerstvakantie heen.
Hoewel de scholen laaiend enthousiast waren over het project en de 
toevoeging van de kunstenaars, bleken de uiteindelĳke kosten de 
door Kunststation C van te voren opgestelde begroting ruimschoots te 
overschrĳden. Deze extra kosten werden niet subsidiabel geacht door 
de provincie, waardoor het project het SHC uiteindelĳk fors extra geld 
heeft gekost: de scholen was immers ‘gratis kunstenaars’ beloofd.

Naast de genoemde scholen die meededen in het kader van de BEPP-
subsidie kwamen er ook nog andere scholen het SHC bezoeken, 
waaronder SBO de Baldakĳn met een aangepast programma voor het 
speciaal onderwĳs. Ook Praktĳkschool De Katamaran volgde een eigen 
programma. In 2012 brachten 11 basisscholen een bezoek aan het SHC, 
in 38 groepen. In 2011 kwamen er 6 scholen met 22 groepen.

Voortgezet onderwĳs
In 2012 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 (en o.a. door de Wildervanksterdallen waar de 

KNOAL!
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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 eerste en tweedejaarsleerlingen langs bedrĳven en markante 
punten in de omgeving fietsen.

4.7 Open Monumentendag

Jaarlĳks wordt de landelĳke Open Monumentendag (OMD) gehou-
den in het tweede weekend van september. Dit jaar viel dat op 8 en 9 
september. Het Stadskanaalster Open Monumentendagcomité leidt 
al een paar jaar een wat zieltogend bestaan en mist een echte trek-
ker om het voortouw bĳ de organisatie van nieuwe aansprekende 
activiteiten te nemen. Daarom wordt elke mogelĳkheid tot samen-
werking met anderen aangegrepen om toch tot een volwaardig pro-
gramma te kunnen komen. Dit jaar werden we benaderd door Simone 
LaBrĳn van de gemeente Vlagtwedde en eveneens van de Stichting 
Smeerling-Metbroek om in het kader van het landelĳke thema ‘Groen 
van Toen’ iets te organiseren rondom het dal van de Ruiten Aa bĳ 
Smeerling. Ook de gemeente Bellingwedde haakte aan en werd er via 
Wessinghuizen tevens een verbinding gelegd met de Burcht in Wedde. 
Zo ontstond het programma voor het eerste Westerwoldse Open 
Monumentenweekeinde.
Op zaterdag kon men tussen 11.00 en 16.00 uur en op zondag tussen 
12.00 en 16.00 uur aan diverse activiteiten deelnemen. Zo was er in het 
Theehuys in Smeerling een tentoonstelling met landschapstekeningen 
van de leerlingen van CBS De Rank uit Onstwedde en CBS De Zaaier uit 
Vlagtwedde, waren er workshops van SKVS De Pauw en kon men onder 
begeleiding van gidsen door het landschap wandelen. Ook traden er 
verschillende musici op. 

Uiteindelĳk werd er dit weekend meegewerkt door de volgende 
partĳen: Stichting Smeerling-Metbroek, de Open Monumentendag 
Comités van de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde, 
het Streekhistorisch Centrum, SKVS-De Pauw, de Vereniging 
Natuurmonumenten, de Regionale Wandelstructuur Westerwolde, 
Tourist Info Westerwolde, Smeerlings Theehuys, de Magnuskerk 
Bellingwolde, de Burcht van Wedde, Dienst Landelĳk Gebied 
Groningen en diverse particulieren.
Het evenement werd ondersteund door de provincie Groningen in het 
kader van het Regionaal Cultuurplan Oost-Groningen.

Binnen het Stadskanaalster Comité heerste na afloop de opinie 
dat met deze werkwĳze de eigen identiteit en betrokkenheid met 
de Open Monumentendag niet goed meer tot zĳn recht kwam. 
Ook was er wel het nodige aan te merken op de PR en de aankon-
diging van de verschillende onderdelen uit het programma. Het 
comité OMD Stadskanaal zal zich gaan beraden over hoe we in de 
gemeente Stadskanaal verder en opnieuw vorm kunnen geven aan de 
organisatie.



op de fles en uitgeblazen
            
1838

Johann C.A. Thöne
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5 Samenwerking

Het SHC is in toenemende mate betrokken bĳ allerlei projecten 
waarin we samen optrekken met anderen. Vaak gaat het om grotere 
projecten die we niet alleen kunnen realiseren, zoals de Jatrie, of acti-
viteiten waarvoor we worden gevraagd een rol te vervullen, zoals de 
Stelmakerĳ in Sellingen. In 2012 kwam daar weer een nieuw project bĳ, 
namelĳk de viering van 250 jaar Het Stadskanaal en 400 jaar Semslinie 
in 2015. Door in dergelĳke projecten een initiërende dan wel anders-
zins actieve rol te vervullen, sluiten we aan bĳ de doelstelling in ons 
beleidsplan als gids voor de cultuurhistorie in Zuid-Groningen te willen 
fungeren.

5.1 De 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 die tĳd is vanuit het SHC een werkgroep actief die de 
mogelĳkheden van de restauratie verder onderzoekt. Uit oogpunt van 
fondsenwerving en risicospreiding werd besloten deze werkgroep een 
officiële status te geven: Op dinsdag 3 januari 2012 werd ten kantore 
van notaris Mr. F. Bergman te Stadskanaal de stichtingsakte getekend. 
Hiermee is de oprichting van de stichting Jatrie een feit. Het doel van 
de stichting is het restaureren en in standhouden van het schip.

Het bestuur van de Stichting Jatrie bestond in 2012 uit de volgende 
leden: 
Voorzitter Jaap Duit
Secretaris Helen Kämink (vanuit het SHC)
Penningmeester Jan Nieboer
Lid Jaap Huberts
Lid Jan Mulder
Lid Jan Overduin (als bestuurslid van het SHC)
Lid Gert Roelfsema (tot 13 december)
Lid Gerard Bruining (vanaf 13 december)

Het stichtingsbestuur kwam in 2012 tien maal ter vergadering bĳeen.
Naast het oprichten van de formele stichting gebeurde er in 2012 ook 
nogal wat met het schip zelf. Het schip verkeerde begin 2012 in slechte 
conditie. De oude dekkleden waren in de loop van tĳd op meerdere 
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plekken kapot gewaaid met als gevolg dat via de ook in slechte staat 
verkerende dekluiken het onderliggende ruim vol regenwater kwam te 
staan. Het bestuur stelde vast dat langer uitstel van werkzaamheden, 
omdat er nog niet voldoende geld voor de hele restauratie binnen 
was,  feitelĳk niet kon. Met het eind 2011 beschikbaar gestelde krediet 
van de gemeente Stadskanaal, specifiek voor het schoonmaken en het 
tĳdelĳk conserveren, werd daarom begonnen met de nu eerst strikt 
noodzakelĳke conserverende maatregelen. Twee leden van het stich-
tingsbestuur, Jaap Huberts en Jaap Duit, en de vaste vrĳwilliger Jacob 
Schoonhoven, begonnen in het voorjaar met het schoonmaken van 
het ruim. Zĳ begeleidden via het TDC (training en diagnosecentrum 
van het werkvoorzieningschap Wedeka) ook jongere bĳstandsgerech-
tigde werkzoekenden die met de klus meehielpen. De inschakeling van 
deze jongeren was erop gericht om hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. Dit bleek niet zonder succes want in het voorjaar en na een 
relatief korte periode konden twee van deze jongeren bemiddeld wor-
den naar een vaste baan.
De verrotte buikdenning en de restanten van de 56 dekluiken werden 
afgevoerd. In vĳf maanden werd de scheepshuid aan de buitenkant 
ontdaan van oude aangroei en roest en met speciale apparatuur 
schoon gebikt. De buitenkant van het schip werd voorzien van een 
beschermende laag zinkoxide.
Op het Noorderpoort te Stadskanaal werden door vier leerlingen alle 
luiken op maat nagemaakt en medio juni geplaatst. 
In juli is de oude stuurhut gedemonteerd in meetbare onderdelen. 
Jesse Wind, een leerling van het Noorderpoort, maakte onder bege-
leiding van zĳn vakdocent Frits Meĳring op basis van gedetailleerde 
metingen een digitale versie van de stuurhut. Dit afstudeerproject 
resulteerde in 18 werktekeningen/digitale documenten. Vanwege 
gebrek aan financiële middelen kon de reconstructie van de stuurhut 
door andere leerlingen in de vorm van een leerwerkproject voorlopig 
nog niet van start gaan.
In augustus werden de eerste contacten gelegd met vrĳwillige mede-
werkers van het Bronsmuseum te Appingedam. Dit contact is er op 
gericht om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de bĳ hun 
aanwezige deskundigheid om de tweecilinder dieselmotor in het schip, 
in 1925 gebouwd bĳ de Bronsmotorenfabriek, te reviseren en weer aan 
de loop te krĳgen. 
Op initiatief van de directeur/eigenaar Erik Schrik van de Noord 
Nederlandse Verfgroothandel te Stadskanaal vond op zaterdag 29 sep-
tember 2012 een unieke actie plaats. Die dag gingen in totaal negen 
professionele schilders geheel belangeloos aan de slag en voorzagen 
de huid van het schip in één dag van een conserverende deklaag.  
In de tussentĳd werd er voortdurend gesleuteld aan de vervolmaking 
van het projectplan op basis waarvan fondsen moeten worden aange-
vraagd voor de vervolgstappen van de restauratie. Hiertoe bezochten 
Jaap Duit en Helen Kämink op 11 september het fondsenoverleg in 
het Provinciehuis te Groningen, waar advies werd gegeven over welk 
onderdeel uit het plan bĳ welk fonds succesvol beoordeeld zou kunnen 
worden.
Al met al werd er in 2012 een grote stap gemaakt om het schip voor de 
toekomst te kunnen behouden. Doordat het schip nu weer waterdicht 
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is, gaat het voorlopig niet verder achteruit en met het in de bestuurs-
vergadering vastgestelde projectplan wordt optimistisch naar de toe-
komst gekeken, al is er nog wel een lange weg te gaan.

5.2 Gebiedsvisie

Op 9 februari werd in het SHC de definitieve versie van de gebieds-
visie 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.

Na deze presentatie werd een ontwikkelstichting gevormd die nu zon-
der de steun van Arcadis en de KNHM verder moest gaan uitwerken 
hoe het verder ten uitvoer kon worden gebracht.
In deze ontwikkelstichting i.o. namen de volgende partĳen deel: 
Jan Overduin en Helen Kämink namens het SHC, Jaap Duit en Gert 
Roelfsema namens de Stichting Jatrie en Paul Benus, John Bruining en 
Wim van Dĳk namens ‘de ontwikkelaars’. Er werd in 2012 voornamelĳk 
gezocht naar de juiste vorm om verder te gaan en wie de kar zou moe-
ten gaan trekken. Er werd gesproken met diverse kandidaten om als 
onafhankelĳk projectleider te fungeren, maar dit leidde niet tot resul-
taat. Ook de rol van de gemeente, als eigenaar van een groot deel van 
de betreffende grond en gebouwen bleek steeds een punt van discus-
sie aangezien de gemeente zich wel positief over de plannen heeft uit-
gelaten maar niet actief wil participeren. Uiteindelĳk werd besloten te 
proberen aanvullende financiering te vinden om de gebiedsvisie die er 
ligt, tot een uitgewerkt plan te kunnen ontwikkelen. Daartoe zal iedere 
partĳ zĳn eigen onderdeel uitwerken. Ook Monuta zal hierbĳ betrok-
ken worden.
Voor het SHC betekent dit concreet dat er een plan voor de herinrich-
ting van de tuin moet komen. In de gebiedsvisie is een verruiming en 
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verplaatsing van de parkeerplaats bĳ Huize ter Marse voorzien, in geza-
menlĳkheid met het crematorium. Hierdoor zou de aanrĳroute worden 
verplaatst naar de achterkant van het gebouw en komt de huidige par-
keerplaats vrĳ voor andere doeleinden, zoals het herinrichten als slin-
gertuin zoals die oorspronkelĳk om het huis gelegen zou kunnen heb-
ben. In 2012 werden er gesprekken met mogelĳke ontwerpers  gevoerd 
over het maken van een ontwerp voor de tuin. In eerste instantie werd 
gesproken met mensen van Arcadis die ook bĳ het tekenen van de 
gebiedsvisie betrokken waren en al eerste schetsen hebben gemaakt. 
De bĳbehorende offerte viel echter wel erg hoog uit. Daarop werd 
vervolgens contact gelegd met Willem Kamphuis, erfgoedhovenier die 
veel ervaring heeft met het herstellen van boerderĳtuinen in Drenthe. 
In samenwerking met tuinarchitect Kaspar Klap keek hĳ niet alleen 
naar het gedeelte van de parkeerplaats, maar ook naar de rest van de 
inmiddels aardig ‘versleten’ tuin en het integreren van het Huisje van 
Manning in het geheel. Zĳ brachten een offerte uit voor het maken van 
een plan dat gefaseerd kan worden uitgevoerd. Hiervoor moet echter 
toch eerst dekking worden gevonden voor er ook maar iets kan gebeu-
ren.

5.3 De stelmakerĳ in Sellingen

In 2012 ging de restauratie van de Oude Stelmakerĳ van start. In 
opdracht van de gemeente Vlagtwedde pakten de vaklui van de firma 
Blokzĳl het pand in- en uitwendig grondig aan om er een volwaardig 
bezoekerscentrum met  expositieruimte van te maken. Nadat de boel 
van binnen ontmanteld en uitgekleed was, kwam er een verrassende 
kans te voorschĳn. De verdiepingsvloer van de zolder bleek door het 
hergebruik van antieke balken een stuk naar beneden gebracht te kun-
nen worden, waardoor ook het gedeelte op zolder een volwaardige, 
begaanbare ruimte kan worden. Dit biedt weer nieuwe mogelĳkheden 
voor het gebruik van de ruimtes in het gebouw. 
Parallel met de voortgang van de restauratie werd door het 
Streekhistorisch Centrum in samenwerking met Jochem Abbes nage-
dacht en gesproken over een plan voor het in beeld brengen van 
de unieke Westerwoldse geschiedenis. Het verhaal van het ontstaan 
van het Oude Landschap in de prehistorie, de geïsoleerde ligging 
in het beekdal, de esdorpenstructuur met de vĳf kerspelen en de 
boermarken: deze thema’s  zullen daarin  belangrĳke rol gaan spelen.  
Daarbĳ zal er ruimschoots aandacht zĳn voor het creëren van een 
Westerwoldse sfeer, waar je Westerwolde als het ware kunt proeven. 
Met de nieuw gecreëerde ruimte op zolder zĳn er mogelĳkheden ont-
staan om er ook het archief van de Historische Vereniging Westerwolde, 
dat nu nog in het SHC in Stadskanaal staat, naar Sellingen over te bren-
gen en er dus een studieruimte met alle naslagwerken over het gebied 
van te maken. 
Behalve  expositieruimte en dependance van het Streekhistorisch 
Centrum zal de Oude Stelmakerĳ ook het nieuwe onderkomen wor-
den voor Tourist Info Westerwolde.  Beide organisaties zullen er nauw 
gaan samenwerken, onder andere bĳ het bemensen van de balie. 
Tourist Info Westerwolde is in 2012 nog gehuisvest in de Noordmee van 
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Staatsbosbeheer, met ruime openingstĳden gedurende het seizoen. In 
de Stelmakerĳ is het straks de bedoeling dat de TIW-vrĳwilligers verge-
zeld worden door vrĳwilligers die voor het Streekhistorisch Centrum 
de bezoekers wegwĳs kunnen maken. Hiervoor werd in het najaar 
een eerste oproep gedaan in Het Blaadje van Sellingen en in Terra 
Westerwolda. Dit leverde in eerste instantie 8 potentiële belangstellen-
den op.
Vanaf de zomer voerde Helen Kämink regelmatig overleg over de 
invulling op het gemeentehuis in Sellingen met o.a. Jochem Abbes, 
Max Boelens die namens de gemeente de bouw begeleidde, en met 
Susanne Bollin en Arie van Heeringen namens TIW. In oktober werd 
met deze delegatie een kĳkje genomen bĳ musea in de regio om inspi-
ratie voor de inrichting op te doen. Ook werd advies gevraagd aan de 
museumconsulent, Roelie Broekhuis van het Museumhuis Groningen. 
Het is de bedoeling dat Elske Hiddema en Rudmer Nĳman, die ook de 
vaste tentoonstelling in Huize ter Marse ontwierpen, de inrichting van 
de Oude Stelmakerĳ gaan vormgeven. Voordat zĳ daadwerkelĳk iets 
kunnen gaan doen, moet eerst het te vertellen verhaal vastgesteld wor-
den en aanvullende fondsen worden geworven. 

Naar aanleiding van de publiciteit omtrent de restauratie van de 
Stelmakerĳ, raakte het SHC ook betrokken bĳ de Stelmakerĳ Wever 
in Mussel. Hier bleek een sinds 1994 stilstaande, maar nog vrĳwel vol-
ledig in tact zĳnde stelmakerĳ te staan, waarvoor twee nazaten van 
de oprichter een herbestemming zochten. In 2012 werden gesprekken 
gehouden met de broers Jan en Jeroen Wever om advies te geven over 
het museaal openstellen en het werven van fondsen voor het restaure-
ren van het oude bedrĳfje van hun opa. Aangezien de oude stelmakerĳ 
in Sellingen al lang niet meer de functie van Stelmakerĳ had, zĳn daar 
nauwelĳks meer sporen van het oude ambacht terug te vinden. De 
plannen voor het openstellen van de nog vrĳwel complete stelmakerĳ 
Wever, in een praktisch naburig dorp, sterkten ons in de overtuiging 
dat er in Sellingen geen pogingen hoeven worden ondernomen daar 
weer een werkplaats te gaan inrichten. Dubbel werk is immers overbo-
dig, en er kan uitstekend gebruik gemaakt worden van de samenwer-
king om naar elkaar te verwĳzen.

5.4 De burcht in Wedde

Waar Elske en Rudmer wel mee aan de slag konden, waren de panelen 
voor de Haselhoffsociëteit in De Burcht in Wedde. Helen Kämink bracht 
hen in contact met de Familiestichting Haselhoff, de opdrachtgevers 
voor de museale inrichting van deze kamer in de Burcht die de herin-
nering aan de burggraven op deze historische bestuurszetel levend 
willen houden. Tussen de 16e en de 18e eeuw bekleedden leden van de 
familie de bestuursfunctie van burggraaf in het roemruchte bestuur-
lĳke middelpunt van Westerwolde. 
Er werden drie panelen met collages gemaakt die tezamen gebeurte-
nissen uit die drie eeuwen verbeeldden. Ze werden in het najaar van 
2012 aangebracht.
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5.5 250\400 in 2015

Een samenwerkingsproject dat heel groot zal gaan worden, is de 
viering van het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal en het 400-
jarig bestaan van de Semslinie in 2015. Het SHC heeft de gemeente 
Stadskanaal aangeboden hierin een initiërende rol te willen spelen en 
de gemeente heeft dat aanbod aangenomen. Omdat van het begin af 
aan duidelĳk was dat de organisatie hiervan de pet van het SHC alleen 
ver te boven zou gaan, werd Wim Koeneman aangesteld als project-
leider, voorlopig nog onbezoldigd. Met Wim, Henk de Weerd en Helen 
Kämink werd een projectteam gevormd dat zich zal gaan bezighou-
den met de voorbereidingen. Hiertoe vonden diverse gesprekken en 
bĳeenkomsten plaats: in mei en juli werden er bĳvoorbeeld plenaire 
brainstormsessies gehouden met afgevaardigden van diverse vereni-
gingen en organisaties uit de omgeving. Naar aanleiding van deze 
brainstormbĳeenkomsten werden themagroepen gevormd die zullen 
gaan nadenken over verschillende soorten activiteiten, waaronder 
geschiedenis (onder auspiciën van het SHC), sport, muziek, theater, 
beeldende kunst, routes en bedrĳven. 
Het projectteam hield zich intussen bezig met het maken van een 
begroting voor de voorbereidingskosten en het aanzoeken van 
mogelĳke bestuursleden voor de op te richten Stichting 250\400. 
Evenals bĳ de Jatrie zou het onverstandig zĳn alle activiteiten onder de 
vlag van het SHC te laten uitvoeren. 
Op 21 december vond er een bĳeenkomst plaats waarin de bestuurders 
van omliggende gemeentes werden ingelicht over de plannen. Vrĳwel 
alle aan de Semslinie liggende gemeentes vaardigden een bestuurder 
af voor het Comité van Aanbeveling. 
De organisatie van de activiteiten in het kader van 250\400 zal de 
komende jaren een belangrĳke rol gaan spelen voor het SHC.

5.6 Overige presentaties en samenwerking

Behalve in de hierboven genoemde projecten manifesteerde het SHC 
zich in 2012 op de volgende manieren:

Website
Het bedrĳf Nĳm Webdesign en Hosting bood in de zomer van 2011 
aan onze website gratis te vernieuwen. Met deze opdracht gingen 
Helen en Jaap Kok aan de slag en werd er een hele nieuwe structuur 
gebouwd die werkt met WordPress als basis. In de week voor het 
Museumweekend 2012 en de uitzending van Radio Noord vanuit het 
SHC  op 14 april ging de site in de lucht. Met Jaap Kok als webmaster 
was de website in 2012 steeds up-to-date en werden er regelmatig 
nieuwe berichten en foto’s op geplaatst, met name in het activiteiten-
seizoen.

Kunst- en Cultuurfestival ArtXtrA
De Stichting ArtXtrA organiseerde op zaterdag 9 juni Kunst- en 
Cultuurfestival ArtXtrA. Deze stichting komt deels voort uit werkzaam-
heden van de per 2011 opgeheven stichting Cultuurplein. Helen is 
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penningmeester van deze stichting die het evenement jaarlĳks organi-
seert in het centrum van Stadskanaal. Het SHC is een vaste deelnemer 
aan de markt en probeert daar aandacht voor het erfgoed te genereren 
te midden van alle kunst- en muziekmakers op het evenement. Naar 
aanleiding van de plaatsing van een drietal nieuwe kunstwerken in 
Stadskanaal die rechtstreeks naar het verleden verwĳzen, presenteerde 
het SHC zich dit jaar in een kraam met een ‘echte’ turfkar en turfschep-
pen. De kraam zag er mooi uit, maar helaas was het deze dag ontzet-
tend slecht weer en werd tegen de middag besloten onze kraam op te 
ruimen omdat er al een paar kramen van anderen waren weggewaaid.  

Leer en Doe Markt
Een ander jaarlĳks terugkerend evenement waaraan het SHC mee 
organiseert, is de Leer en Doe Markt op de eerste zaterdag van sep-
tember. Dit jaar viel dat op 1 september, terwĳl de schoolvakantie nog 
niet was afgelopen. Toch is dit hèt moment waarop we het nieuwe 
programmaboekje van zondagmidagactiviteiten presenteren en het 
vond ook nu weer gretig aftrek. Tevens is deze markt bedoeld voor 
mensen die vrĳwilligerswerk zoeken en voor instellingen en verenigin-
gen die vrĳwilligers of leden zoeken. Zodoende kwamen we er in con-
tact met Stichting De Zĳlen, die onze vacature voor tuinmannen zou 
gaan vervullen. De Leer en Doe Markt wordt georganiseerd door de 
gemeente, Stichting Welstad, Muziekschool, de werkgroep Vrĳwilligers 
Stadskanaal en het SHC.  

Dag van de Groninger Geschiedenis
Op zaterdag 13 oktober werd deelgenomen aan de jaarlĳkse Dag van 
de Groninger Geschiedenis bĳ de Groninger Archieven in Groningen. 
Dit keer mochten we ons extra uitgebreid presenteren in de hal van 
een bĳgebouw op het Cascadecomplex, waar we ruimte kregen om 
onze ‘bedrĳfsarchieven’ van koekjesfabriek Branbergen, meubelfabriek 
Knicos en distilleerderĳ De Haas tentoon te stellen. Deze presentatie 
trok erg veel aandacht doordat het in de loop naar de lezingenzalen 
stond en we daar niet hoefden te concurreren met andere verenigin-
gen en instellingen zoals dat in de Studiezaal altĳd het geval was in 
eerdere jaren. Geschat werd dat deze dag 3000 belangstellenden trok 
met een zeer gevarieerd programma.
Vrĳwilligers van het SHC gaan dan ook graag mee naar deze dag. Niet 
alleen om het SHC te promoten maar ook om zelf aan de activiteiten 
mee te doen. Behalve een dag van promotie is deze dag ook een net-
werkdag, waarop de contacten in het archief- en museumveld weer 
worden aangehaald. Helen Kämink werd op deze dag vergezeld door 
vrĳwilligers Ina op ’t Ende, Mies Rosien en Jaap Kok.

Dag van de Westerwoldse Geschiedenis
Geïnspireerd door de Dag van de Groninger Geschiedenis, werd 
op zaterdag 15 december voor de eerste keer een Dag van de 
Westerwoldse Geschiedenis gehouden. De gemeente Vlagtwedde 
nam hierin het voortouw in het kader van het 200-jarig bestaan 
van de gemeente, daarin bĳgestaan door de Historische Vereniging 
Westerwolde en zĳdelings ook door het SHC. Historische verenigin-
gen, musea en andere instellingen die zich bezighouden met de 
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geschiedenis van Westerwolde en omliggende streken waren deze 
dag met een stand vertegenwoordigd. Voor het SHC waren Helen, 
Bert Roossien, Ina op ‘t Ende, Jaap Kok en Els van der Lei aanwezig 
om de talrĳke bezoekers  te laten kennismaken met het SHC door een 
greep uit de collectie foto’s, een enorm fotodoek, het tĳdschrift Terra 
Westerwolda, folders en een diapresentatie op de computer te laten 
zien. Helen gaf ’s middags een lezing over de werkzaamheden van het 
Centrum.

Likeur
In het najaar werd er een nieuw product voor de verkoop vanuit het 
SHC gelanceerd. Het SHC heeft flesjes koffielikeur en likeur met boter-
babbelaarsmaak van een eigen etiket voorzien en biedt die aan als sou-
venir. Het ontwerp van de etiketten is van de hand van Jaap Kok.

Historische Vereniging Westerwolde
Met de Historische Vereniging Westerwolde werd dit jaar intensief 
samengewerkt. Naast het beschikbar stellen van archiefruimte, de 
omvorming van het tĳdschrift tot een nieuw magazine en periodiek 
gezamenlĳk bestuursoverleg kwam het dit voorjaar tot het idee voor 
een gezamenlĳke excursie. Dit bleek een groot succes, want binnen 
een week nadat de uitnodiging de deur uit was gegaan, zat de bus vol 
en moesten er zelfs mensen worden teleurgesteld.
Als hoofdbestemming voor de reis op 11 en 12 mei werd gekozen voor 
het klooster Corvey in Höxter, in het Teutoburgerwoud, vanwege de 
historische relatie van dit klooster met Westerwolde. Vanuit dit klooster 
werd vanaf de negende eeuw Westerwolde gekerstend. Het klooster 
bleek bovendien te beschikken over een verrassende bibliotheek met 
een grote collectie boeken over verre landen, en een verzameling 
vrouwelĳke auteurs van rond 1900. Niet alleen Corvey, maar het gehele 
programma bleek echter een aaneenschakeling van hoogtepunten: 
op de eerste dag het bezoek aan barokke slot Bückeburg met zĳn 
imposante park en mausoleum,  en na het bezoek aan Corvey ’s avonds 
nog een mooie wandeling naar het kleine maar gezellige restaurant in 
Schwalenberg, waar de restauranthouder annex kok en zĳn vrouw zich 
uitsloofden om de groep tĳdig van een warme maaltĳd te voorzien.
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De nacht werd doorgebracht in een hotel in het kuuroord Bad 
Driburg, waar familie van Prins Bernhard kind aan huis was. Ook 
de tweede dag kende een vol programma: het idyllische Blomberg 
met zĳn gaaf bewaarde laatgotische kloosterkerk, een uitgebreid 
bezoek aan het eveneens nooit verwoeste stadje Lemgo met het 
Hexenbürgermeistershaus waar nu het verhaal van de heksenvervol-
ging in Duitsland wordt verteld, en tenslotte Enger, de plaats waar de 
Saksenhertog Widukind begraven ligt en waar bovendien de traditie 
van de Sattelmeyer tot ver in de 20e eeuw in ere werd gehouden. 
Sattelmeyer (‘zadelmeesters’) woonden in grote hoeven rondom Enger. 
Zĳ moesten ten alle tĳden een gezadeld paard voor de Landsheer 
gereed hebben, voor het geval hĳ op bezoek kwam. De geschiede-
nis van de verering van Widukind en de historie van Enger werd in 
het kleine museum met diverse audiovisuele middelen mooi in beeld 
gebracht.
Aan de reis kwam een einde met een diner in de stad Osnabrück, waar 
we onder politie-escorte wegens een door kermis afgesloten binnen-
stad naartoe werden gebracht.
Een beetje later dan gepland, maar veilig en wel kwamen we rond half 
11 ’s avonds in Sellingen aan, waar we moe maar voldaan tot de conclu-
sie kwamen dat een gezamenlĳke reis zeker voor herhaling vatbaar is.  

Vrĳwilligersprĳs gemeente Stadskanaal
Het einde van het jaar had nog een verrassing in petto, met de toeken-
ning van de vrĳwilligersprĳs van de gemeente Stadskanaal. ‘In voor 
alles wat met cultuur te maken heeft zware tĳden weten de vrĳwilligers 
van het Streekhistorisch Centrum zich enorm goed staande houden 
met frisse ideeën en aansprekende activiteiten voor jong en oud’, aldus 
het juryrapport. De winnaar van de vrĳwilligersprĳs werd maandag-
avond 10 december door wethouder Jan Willem van de Kolk bekendge-
maakt tĳdens een druk bezochte bĳeenkomst in het kader van de Dag 
van de Vrĳwilliger. De officiële prĳsuitreiking zal op een later bekend te 
maken tĳdstip worden uitgereikt in het Streekhistorisch Centrum zelf. 
Aan de prĳs is o.a. een bedrag van € 1000,- verbonden. 

Het SHC is lid van het Museumhuis Groningen en van de Nederlandse 
Museumvereniging.



mensch durf te leven
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1880 - 1927
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6 Huwelĳken

In 2012 nam het aantal huwelĳken weer toe van 6 in 2011 naar 10. Deze 
stĳging had te maken met het feit dat in juni de bestrating voor het 
gemeentehuis werd vernieuwd, waardoor het gemeentehuis tĳdelĳk 
niet bereikbaar was voor trouwstoeten. Dat pakte voor Huize ter 
Marse dus gunstig uit. Het feit dat bruidsparen in deze economische 
crisis toch meer naar de prĳs van de huwelĳkslocatie kĳken, die in het 
gemeente-huis lager ligt, blĳft voor het SHC een zorgelĳke situatie, 
aangezien de inkomsten uit deze activiteit van directe invloed zĳn op 
onze begroting.

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

0

5

10

15

20

25

30

Grafiek
Huwelĳken in Huize ter Marse



     
bak op pootjes

ir. H.F. Mertens
1885 - 1960 

            
1935



P a g i n a  |  4 3

7 Bezoekers

Met een jaar vol schoolbezoeken en succesvolle zondagmiddagactivi-
teiten heeft het SHC meer bezoekers getrokken dan een jaar eerder.  
In 2012 kregen het SHC en de Watertoren samen 3774 bezoekers, waar-
van 635 de Watertoren bezochten. Met deze beide groepen bezoekers 
is de toename ook meteen verklaard, want het aantal individueel 
bezoekende volwassenen en kinderen die in gezinsverband kwamen, 
nam af, evenals het aantal donateurs dat los van de activiteiten het 
museum bezoekt. Het vernieuwen van de vaste tentoonstelling heeft 
dus geen effect op het aantal reguliere bezoekers gehad, hoewel de 
reacties zonder uitzondering positief zĳn.
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