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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 cultu-
reel, 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 2017-2021):
Het SHC wil de plaats die geschiedenis en cultuur innemen in het leven 
van de bewoners van de Kanaalstreek en Westerwolde verstevigen en al-
lerlei aspecten daaruit onder de aandacht brengen van bezoekers aan het 
gebied door het organiseren van laagdrempelige maar kwalitatief goede 
activiteiten.

De middelen die het SHC daartoe ter beschikking heeft, zijn beperkt en 
staan onder druk. We concentreren ons daarom op wat we kunnen, zoals 
het organiseren van een aansprekend activiteitenprogramma en het 
uitgeven van een historisch magazine met lezenswaardige artikelen die 
uitnodigen tot een bezoek aan het SHC, het archief of de dependance in 
Sellingen. Zo nodig en zolang de middelen dat toestaan, zullen we daarbij 
de hulp inroepen van derden. Steeds ook zullen we daarbij de inzet nodig 
hebben van vrijwilligers die de werkzaamheden in het archief uitvoeren, 
zorgen voor de openstelling en schoonhouden van de gebouwen en zelfs 
expertise hebben op het gebied van vormgeving, websitebeheer en ICT. 
Zonder hen lukt het niet.

DOELSTELLING
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Als kleine jongen had ik altijd al veel interesse in geschiedenis. Lezen hoe de mensen vroe-
ger leefden en werkten, de ontdekkingsreizen, nieuwe uitvindingen, elk boek hierover dat 
ik in de plaatselijke bibliotheek kon vinden, heb ik gelezen. Nu was dit ook weer niet zo’n 
grote bibliotheek. Ik zie nog het beeld voor mij. Lange planken langs een wand met daarop 
de boeken, allemaal met bruin kaftpapier en op de rug een sticker met een nummer. Als je 
dan een boek wilde lenen, ging je naar de balie en zette de bibliothecaresse op een inlegvel 
dat voorin het boek was geplakt met een grote stempel de datum, waarop je het boek weer 
moest inleveren. En wat vond ik de verhalen van de meester bij die oude schoolplaten 
prachtig, u kent ze vast wel. 

Als ik vandaag de dag in het Streekhistorisch Centrum voor die prachtige grote geschied-
kundige kaart van onze regio sta, het winkeltje bekijk en de andere voorwerpen of rond-
neus in de Stelmakerij in Sellingen, dan komen mijn herinneringen aan die tijd weer naar 
boven. Het is toch prachtig dat we deze voorwerpen bewaren, toegankelijk maken en 
kunnen laten zien. Je leert hoe mensen geleefd, gewoond en gewerkt hebben en daardoor 
leer je ook het heden beter begrijpen. En weet u, we hebben nog veel meer voorwerpen die 
we graag zouden willen laten zien, niet alleen aan de inwoners van onze eigen regio, maar 
ook aan bezoekers van buiten. Deze voorwerpen staan echter in opslag omdat we te weinig 
ruimte hebben. Dat is toch jammer.

Meer ruimte voor het inrichten van de permanente en tijdelijke exposities, meer ruimte om 
de verhalen van onze regio te vertellen, onze schat aan beeldmateriaal ten toon te stellen, 
zorgt ook dat we meer bezoekers kunnen ontvangen en daarmee onze financiële positie 
kunnen verbeteren. En vervolgens kunnen we de historie van onze regio nog meer voor het 
voetlicht brengen. Die ruimte om dit te realiseren is er, namelijk in het gebouw waarin de 
bibliotheek is gevestigd. In ons land zien we op meerdere plaatsen samenwerking tussen 
bibliotheken, musea en andere culturele organisaties van de grond komen. Zo’n samenwer-
king zien we als SHC heel duidelijk als een meerwaarde, niet alleen voor Stadskanaal, maar 
ook voor onze regio. Veel tijd en energie van het bestuur is in 2019 dan ook gaan zitten in 
het, samen met de bibliotheek, uitwerken van een plan om dit te realiseren Het plan ligt 
nu bij de gemeente Stadskanaal met het verzoek dit plan te ondersteunen en daarmee het 
SHC een toekomst te geven die het toekomt.

U leest in dit jaarverslag meer over onze inspanningen en vanzelfsprekend ook over alle 
andere ontwikkelingen en activiteiten, die niet tot stand waren gekomen zonder de inzet 
van onze vrijwilligers, donateurs en sponsors, waarvoor we onze erkentelijkheid niet onbe-
noemd willen laten. We hopen op jullie steun en inzet te mogen blijven rekenen. 

Henk Poppen
voorzitter Stichting Streekhistorisch Centrum

VOORWOORD
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1.1 Het bestuur

Het was een roerig jaar, waarbij het bestuur behalve voor zes 
reguliere vergaderingen meerdere malen bijeen kwam om 
de financiën en de toekomstvisie te bespreken, met elkaar 
en met vertegenwoordigers van de gemeente. Het dreigende 
financiële tekort en wat daar aan te doen door middel van 
een radicaal nieuwe koers op een andere locatie waren dan 
ook de voornaamste onderwerpen van gesprek dit verslag-
jaar. De vergaderingen werden doorgaans bijgewoond en 
voorbereid door directeur Helen Kämink en genotuleerd door 
secretaresse Gea Prophitius.
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. De 
eerste termijn van Henk Poppen en Alle Alserda liep welis-
waar af, maar zij werden automatisch herbenoemd voor hun 
tweede termijn van vier jaar. Per 31 december 2019 bestond 
het bestuur uit de volgende leden:
• Henk Poppen, voorzitter 
• Alle Alserda, penningmeester
• Lizette Wassenaar, secretaris
• Henk Dekker
• Joke Velema
• Petri Velema

Bestuursleden van het SHC ontvangen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden.

1.2 Medewerkers 

Het SHC kon ook in 2019 beschikken over drie betaalde mede-
werkers die een dienstverband hebben van in totaal 2,2 Fte.
• Helen Kämink is als directeur 28 uur per week in dienst van 

de Stichting Streekhistorisch Centrum; 
• Bert Roossien is educatief medewerker voor 32 uur per 

week. Hij wordt gedetacheerd via Wedeka/Stichting 
Baanderij; 

• Henk Krops is conciërge voor 20 uur per week vanuit 
Wedeka Detachering.

1.3  Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor het SHC onmisbaar om alle taken te 
kunnen uitvoeren die we ons ten doel gesteld hebben. Hun 
taken variëren van het werken aan de registratie en digitali-
sering van het archief gedurende één of meerdere dagdelen 
per week tot het professioneel uitvoeren van de vormgeving 
van exposities en ons tijdschrift Veerten. Ook de administra-
tie en het tuinonderhoud worden door vrijwilligers gedaan. 
Tijdens de jaarlijkse Kerstmorgen waarbij alle vrijwilligers en 
medewerkers samenkomen, dit jaar op maandag 23 decem-
ber, bedankte het bestuur allen voor hun inzet. Evenals vorig 
jaar ontvingen de vrijwilligers een bescheiden geldbedrag en 

1. ORGANISATIE

een rollade van onze bedrijfsdonateur slager J. Hemmen uit 
Onstwedde. 
Het jaarlijkse vrijwilligersetentje werd gehouden op 11 april 
2019 bij Wokky Wokky in Musselkanaal. Voor dit etentje wordt 
door een deel van de vrijwilligers gespaard met een maande-
lijkse centrale inleg. Ook partners waren hierbij welkom. 

Deze vrijwilligers werkten in 2019 voor het SHC:

Administratie
Gea Prophitius verleent secretariële ondersteuning bij het 
beantwoorden van post en mail, ze houdt de donateurs- en 
de financiële administratie bij en notuleert bij de bestuursver-
gaderingen. 
Zij werkt 3 ochtenden per week met een zgn. werkerva-
ringscontract.

Huishouding
Geesje Suk ondersteunt de conciërge bij de schoonmaak van 
het gebouw en bij het verzorgen van de koffie en thee in de 
pauzes en bij groepen. Zij nam in 2019 wat gas terug maar is 
gelukkig nog 2 middagen per week bij het SHC. 

Vormgeving
Jaap Kok verzorgt de opmaak van ons tijdschrift Veerten, 
doet de vormgeving van tentoonstellingen, maakt de dona-
teurspassen, jaarverslagen en het beleidsplan. Daarnaast is 
hij ook vrijwilliger in het archief, met name bij het scannen 
van foto’s.
Roland Beyer is de vormgever van het programmaboekje met 
zondagmiddagactiviteiten en van de kerstkaarten. 

Webmaster
Sinds februari 2019 heeft het SHC weer een webmaster. Benita 
Wever houdt de website bij en ging voortvarend verder met 
het promoten van het SHC op Facebook. Zij opende ook een 
Instagram-account dat binnen korte tijd veel volgers kreeg. 
Vanaf de zomer bouwt zij daarnaast aan een nieuwe opzet 
voor de website.

Archief
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 digitaliseren de collectie. 
Op 31-12-2019 werkten de volgende mensen bij het SHC in het 
archief:

• Fiena Mooibroek: registratie van krantenknipsels in de deel-
collectie Plakboeken;

• Herman Tuin: onderhouden van de tijdschriftencollectie
• Ieke van der Wal: beschrijven en registreren van documen-

ten en boeken
• Koen Oosterhuis: documenten beschrijven en invoeren
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• Stefan Smit: scannen en registreren van foto’s en documen-
ten, controle van de collectieregistratie en andere voorko-
mende computer- en opruimwerkzaamheden

• Inge Balczun: invoeren, controleren en corrigeren van 
beschrijvingen in Adlib

• Eveline Smit: fotograferen en registreren van de voor-
werpencollectie, conditiecontrole van de objecten (bv. 
textiel controleren op motgaten en daar op anticiperen); 
klimaatcontrole

• Ina op ‘t Ende: krantenknipsels beschrijven en invoeren, 
overtollig materiaal verkopen op Marktplaats, Kring-
loopwinkel en rommelmarkten in de gaten houden voor 
relevante aanwinsten

• Ananias Datema: beschrijven en ordenen van documenten
• Arie Stenekes: beschrijvingen controleren en digitale foto’s 

koppelen aan de beschrijvingen in Adlib
• Jaap Kok: foto’s scannen en diverse voorkomende archief-

werkzaamheden
• Joop Lüchtenborg: uploaden van foto’s naar www.beeld-

bankgroningen.nl en in samenhang daarmee, verbeteren 
en aanvullen van de beschrijvingen

• Jantje Warringa: documenten registreren in Adlib
• Jan Roorda: documenten en foto’s registreren in Adlib
• Gosse de Kroon: indexeren van de gescande oorlogskranten
• Gerwin Broekema: beschrijven en invoeren in Adlib van 

‘digital born’ foto’s
• John Groenewold: is verzamelaar van foto’s en verwerkt zijn 

aanwinsten in een apart fotobestand, dat hij regelmatig 
met ons deelt en aanvult

Zondagmiddagen
De volgende vrijwilligers vormden in 2019 het zondagmiddag-
team. Zij zijn de gastheren en –vrouwen bij de activiteiten in 
het winterseizoen. 

• 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
• N.N.
• Arie Stenekes
• Roland Beyer
• Christina Klarenbeek
• Gerda Melenberg
• Fabiola Oevermans
• Silvia Hagedoorn
Vanaf de tweede helft van 2019 deed ook Doetie Ketellapper 
mee in het rooster.

Huwelijksvoltrekkingen
Bij de huwelijksvoltrekkingen die in Huize ter Marse plaatsvin-
den, fungeren vier vrijwilligsters als gastvrouw. Dit zijn:

• Janny Venema
• Fiena Mooibroek
• Jeannet Nieweg
• Tineke Reining
Zij ontvangen het bruidspaar en hun gasten, assisteren de 
trouwambtenaar en serveren koffie of champagne indien 
gewenst. 

Tuinonderhoud
Nico Wijninga hield in 2019 de tuin bij, samen met Henk Krops 
die regelmatig blad ruimde in het najaar. 

BHV
Het is belangrijk om als BHV-er bijgeschoold te blijven om 
in geval van nood deze taak goed te kunnen vervullen. DE 
SHC-BHV-ers doen jaarlijks de complete herhalingscursus 
EHBO, Brandbestrijding en ontruiming in het vroege voorjaar 
en daarnaast nog een extra training Reanimeren + AED in het 
najaar. 
De cursussen werden gegeven door Laura Koppelaar uit 
Balloo. 
Dit zijn de BHV-ers van het SHC: Helen Kämink, Bert Roossien, 
Henk Krops, Roland Beyer Adriaan Wiersma en Jan Roorda in 
Stadskanaal, Lizette Wassenaar en Aaltje Schuring in Sellin-
gen.

Ambassadeur
Henk de Boer ondersteunt als ambassadeur van het SHC het 
bestuur bij het werven van nieuwe donateurs, zowel bedrijven 
als particulieren. De ambassadeur overlegt met voorzitter, 
penningmeester en directeur over zijn vorderingen.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseerde de zondagmid-
dagactiviteiten, de donateursavond dit jaar in september 
en de donateursreis in oktober. De activiteitencommissie 
bleef ongewijzigd en bestond in 2019 uit Helen Kämink, Bert 
Roossien, Hans van de Wiel, Adriaan Wiersma, Arie Stenekes 
en Roland Beyer. Voor een overzicht van de georganiseerde 
activiteiten zie hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.

Redactie Veerten
In 2019 bestond de redactie van ons historisch magazine Veer-
ten uit Henk Dekker, Helen Kämink, Jaap Kok, Bert Roossien 
en Anne-Greet Wilting. 

1.4 Donateurs

Donateurs zijn voor het SHC onontbeerlijk om meer eigen 
inkomsten te genereren. Het SHC kent zowel bedrijfs- als 
particuliere donateurs. Bedrijven betalen 150,- per jaar, vanaf 
250,- mogen ze zich Vriend noemen. Particulieren kunnen 
kiezen voor een individueel of een gezinsdonateurschap voor 
resp. € 25,- en € 35,- per jaar. 
In 2019 maakten 305 particuliere donateurs hun bijdrage aan 
het SHC over. 
33 bedrijven steunden het SHC als bedrijfsdonateur of Vriend.
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2. FINANCIËN

We kunnen terugkijken op een redelijk goed jaar wat de financiën betreft. 
We hadden een tekort begroot van € 2.706,- In werkelijkheid behaalden 
we een overschot van € 4.749,- waarvan € 652,- betrekking heeft op het 
SHC zelf, € 4.462,- op de Stelmakerij en - € 365,- op de werkgroep Stolper-
steine. De exploitatiesaldi van de Stelmakerij en Stolpersteine worden 
verrekend met de daartoe gevormde bestemmingsreserves. Relevan-
ter voor ons is het saldo van het SHC zelf. Zoals gezegd was een tekort 
begroot van € 2.706,- tegen in werkelijkheid een overschot van € 652,-. 
Dus over 2019 was het exploitatieresultaat € 3.358 gunstiger dan was 
begroot. Dit voordeel werd behaald door globaal de volgende afwijkin-
gen ten opzichte van de raming:

Het resultaat is conform de gangbare systematiek toegevoegd aan de 
reserves. Het verloop van het Eigen Vermogen ziet er dan als volgt uit:

 
Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar het jaarrapport 2019 dat 
ook dit jaar werd samengesteld door Accountantskantoor Ketelaar-Klip.
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Exploitatiepost

Hogere subsidie gemeente Stadskanaal

Hogere donaties

Hogere giften

Hogere netto omzet

Hogere personeelskosten

Overige afwijkingen

Hogere kosten blad Veerten

Per saldo

voordeel € nadeel €

1.449

2.070

2.256

846

458

2.042

1.679

7.079 3.721

+ 3.358

Reserves

Algemene reserve

Reserve vaste activa

Reserve inventaris

Reserve educatie

Reserve Stelmakerij

*) overboeking betreft investeringen (in de ICT) minus afschrijvingen. Stand reserve vaste activa is conform boekwaarde vaste activa.

Reserve Stolpersteine

Bestemming resultaat 2019
01-01-2019 Stadskanaal Westerwolde Stolpersteine Overboeking* 31-12-2019

8.430 652 9.082

5.438 7.058 12.496

12.061 -7.058 5.003

3.559 3.559

7.556 4.462 12.018

2.482 -365 2.117

39.526 652 4.462 -365 44.275



1 0

Debet

Balans per

Vaste activa
Inventaris

Vlottende activa
Debiteuren

Belastingen

Nog te ontvangen

Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Kas

Rekening courant

Spaarrekening Stolpersteine

Gelden onderweg

Deposito

Credit

Eigen vermogen

Crediteuren

Belastingen

Nog te betalen en overlopende 
kosten

€ €

31-12-2019 31-12-2018

12.496 5.438

2.388 316

3.217 3.031

3.601

385 874

7.894 23.241

2.118 2.193

25.201 25.199

57.300 60.292

€ €

31-12-2019 31-12-2018

44.275 39.526

2.053 4.192

6.676 6.490

4.296 10.084

57.300 60.292

Baten

Subsidies gemeente Stadskanaal

Overige subsidies

Donaties particulieren

Rente

Donaties bedrijven

Opbrengsten activiteiten

Resultaat

Exploitatierekening

Lasten

Personeel

Activiteiten

Huisvesting

Kantoor

Afschrijvingen

Overige kosten

€ €

97.200 95.751

19.256 16.260

9.729 9.131

3 5

7.841 10.283

24.596 26.405

158.625 157.835

2019 2018

€ €

100.542 95.972

26.308 30.237

11.891 9.870

8.649 7.742

2.896 4.088

3.590 5.378

153.876 153.287

2019 2018

+ 4.749 + 4.548



61,3%

2018

2019

60,7%

Donaties particulieren, rente, gi�en

12,1%

10,3%

6,1%
5,8%

15,5%16,7%

5%6,5%

Overige subsidies
Subsidies gemeente Stadskanaal

Opbrengsten activiteiten
Donaties bedrijven

65,3%
2018

2019

62,6%

Huisvesting

17,1%

19,7%

7,7%6,4%
5,6%5,1%

4,3%6,2%

Activiteiten
Personeel

Kantoor
Afschrijvingen, overige kosten

OPBRENGSTENVERDELING

KOSTENVERDELING
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3.1 Huisvesting

Het jaar 2019 stond beleidsmatig grotendeels in het teken 
van de toekomst van het SHC. Al jaren wordt in het jaarver-
slag melding gemaakt van ruimtegebrek, lekkage en andere 
onderhoudsproblemen in Huize ter Marse en de opslagruim-
tes. Na de verkoop van de watertoren door de gemeente 
in 2018 was de tijd echt rijp om de mogelijkheden om te 
verhuizen naar een beter toegerust gebouw serieus te gaan 
onderzoeken in een toekomstvisie. Er vonden het afgelopen 
jaar meerdere voortgangsgesprekken met de gemeente 
hierover plaats waarbij de toekomstvisie steeds verder werd 
aangescherpt. Een concrete samenwerkingspartner werd 
gevonden in de bibliotheek van Stadskanaal, dat het SHC 
graag onderdak wil verlenen. Dat is bovendien geen onlogi-
sche samenwerking: ook elders in het land zijn al succesvolle 
samenwerkingen tussen musea en bibliotheken gaande. Op 
18 november werd een bezoek gebracht aan een soortgelijk 
initiatief, namelijk DePetrus in Vught om inspiratie op te doen 
en de kunst af te kijken.
Aan het eind van het jaar was de stand van zaken rondom 
deze toekomstvisie zover dat er aan het plan samen te gaan 
met de bibliotheek onder één dak, ook een exploitatiebegro-
ting is toegevoegd waarover vervolgens verder gesproken 
moet worden. In dit plan is er sprake van tentoonstellings-
ruimte en de presentatie van ‘het verhaal van Stadskanaal’ 
op de begane grond van het gebouw Kofschip in combinatie 
met de bibliotheekfuncties. Op de eerste verdieping zou dan 
het documentatiecentrum van het SHC gehuisvest worden 
waarbij een sterke koppeling met de presentatie bene-
den gemaakt kan worden. Op deze locatie zijn veel betere 
werkomstandigheden voor de medewerkers en vrijwilligers 
wat betreft ruimte, is meer en betere bewaarruimte voor de 
archiefstukken en is het documentatiecentrum bovendien 
veel beter toegankelijk voor mindervalide bezoekers door de 
aanwezigheid van een lift. Ook zouden faciliteiten voor het 
organiseren van lezingen en presentaties gedeeld kunnen 
worden, evenals een gezamenlijke programmering op dit 
gebied.

Al met al veranderde aan de omstandigheden van de huisves-
ting van het SHC feitelijk nog niks, maar met de blik vooruit 
hebben we de hoop dat er verbetering in het verschiet ligt. 
De depotcollectie bleef nog het hele jaar opgeslagen in de 
ontoegankelijke containers bij verhuisbedrijf Nobbe in Win-
schoten. Ook hiervoor lijkt een oplossing nabij in het voorma-
lige schoolgebouw aan de Engelandlaan, maar daarvan zijn 
de kosten nog niet bekend.

 

3.2 Collectieregistratie

De registratie van alle objecten in de collectie vormt de basis 
van het beheer van de getuigenissen van de geschiedenis. 
Het behelst niet alleen het vastleggen van alle gegevens van 
wat we zoal hebben, maar ook het digitaliseren daarvan en 
het toegankelijk maken van deze gegevens voor publiek. De 
vrijwilligers van het SHC zetten al deze gegevens en de digi-
tale bestanden in het collectieregistratie-programma Adlib 
Museum Basis. Hierin worden de collecties op objectniveau 
beschreven. Van daaruit kunnen we de gegevens raadple-
gen, zien waar de stukken zijn opgeborgen en worden de 
foto’s geüpload naar de openbare Beeldbank Groningen op 
internet.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is een goed-
werkend netwerk en bijbehorende computerapparatuur van 
groot belang. De schrik was dan ook groot toen in juni 2019 
de server van het SHC kapot ging. Gelukkig was er nog een 
back-up benaderbaar waardoor de gegevens niet definitief 
verloren gingen. Het bleek echter noodzakelijk om het hele 
netwerk te vervangen omdat ook de werkstations al verou-
derd waren. Een kostbare en tijdrovende zaak, waardoor 
de werkzaamheden weken stil gelegen hebben. Pas na de 
zomervakantie stond alles weer op zijn plek en kon iedereen 
zijn taken hervatten.

De volgende collecties stonden eind 2019 in Adlib geregis-
treerd: 
 
Voorwerpen en textiel: van 10296 half 2019 naar 10606 begin 
2020;
Documenten: van 36.585 half 2019 naar 37.172;
Foto’s: van 29.841 half 2019 naar 29.904; 
Boeken: van 5.817 half 2019 naar 5.854 begin 2020;
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Dia’s: In dit bestand zit een fout waardoor de weergegeven 
aantallen niet kloppen met de werkelijkheid. Naar schatting 
omvat de collectie dia’s zo’n 7.500 stuks.
Audiovisuele materialen: 317 

Begin 2020 staan er 22.800 foto’s van het SHC op Beeldbank 
Groningen, waarmee we na de Groninger Archieven de groot-
ste collectie foto’s van de provincie online hebben staan. De 
foto’s zijn hier doorzoekbaar, te bekijken en te bestellen.

3.3 Collectiebeheer- en behoud

Ook in 2019 stond een groot deel van de voorwerpencollectie 
onbereikbaar opgeslagen in Winschoten. We hopen dat hier 
snel een einde aan komt en we opslagruimte in Stadskanaal 
in gebruik kunnen nemen. 
In Huize ter Marse proberen we in alle ruimtes waar collectie 
wordt getoond en bewaard, de temperatuur en luchtvochtig-
heid te registreren en te controleren op plaagdieren. Gelukkig 
viel het met deze laatsten in het afgelopen jaar mee. Er zijn 
geen muizen gevangen of geconstateerd en met behulp van 
anti-motpapier en -ballen is de textielcollectie van deze scha-
delijke insecten gevrijwaard.
Door een tip vanuit een collega-museum konden we de 
klimaatregistratie-apparatuur die we jaren geleden hadden 
aangeschaft maar waarvan de batterijen gauw leeg liepen, 
weer in gebruik nemen. Met de zgn. Key-tags zijn over een 
langere periode op zelf in te stellen meetmomenten automa-
tisch de temperatuur en luchtvochtigheid te registreren en 
met de computer in te lezen. Gelukkig werkte de bijbehorende 
software ook nog in Windows 10 op onze nieuwe computers. 
Eveline Smit houdt als vrijwilligster belast met de voorwer-
pencollectie de omstandigheden nauwkeurig bij.
 

3.4  Aanwinsten

In 2019 werden 401 records in Adlib geregistreerd met een ver-
wervingsdatum in dat jaar. Een omvangrijk aandeel daarvan 
bestaat uit documenten betreffende de administratie van de 
Buinersluis. Naar aanleiding van een oproep van het SHC in 
de plaatselijke media voor het maken van een tentoonstelling 
over 200 jaar Buinersluis, ontvingen we van een bewoner van 
een voormalige sluismeesterswoning dozen vol documenten, 
die een prachtig beeld geven van de correspondentie tussen 
de Stad Groningen en de sluismeesters van dienst langs het 
Stadskanaal. Ook bevinden zich in deze collectie de registers 
waarin bijgehouden werd hoeveel schepen met welke lading 
maandelijks de sluis passeerden. 

We streven ernaar om alle schenkingen vast te leggen in een 
schenkingsovereenkomst waarop naast de naam- en adres-
gegevens van de aanbrenger ook de voorwaarden waaronder 
we de schenking accepteren, vermeld staan. Op de zoekterm 
‘verwervingsdatum’ is de complete lijst verworven objecten in 
2019 te zien. 
Andere bijzondere schenkingen in 2019 waren bijvoorbeeld: 

Een nog puntgave grote emaillen koffieketel, bruin van kleur 
met deksel, en negen witte aardewerken koffiekommen van 
de Maastrichtse aardewerkfabriek Petrus Regout. Deze kof-
fieketel en kommen werden gebruikt door personeel van de 
dorsmachine van Coop. Dorsvereniging 'Ons Succes' uit Bar-
lage-Tange-Alteveer. Juist dit bijbehorende verhaal maken de 
objecten waardevol om te behouden. 

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

0

12.500

25.000

37.500

50.000

67.500

75.000

87.500

voorwerpen
10.606

foto’s
29.904

documenten
37.172
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Naar aanleiding van de tentoonstelling over de Tweede 
Wereldoorlog ontvingen we een wit katoenen rokje met een 
bijbehorende oranje sjerp. Deze werden gedragen tijdens 
de bevrijding van Nederland in 1945 door de moeder van de 
schenker.

Een pronkrol, bestaande uit een groot aantal lappen waarop 
diverse handwerktechnieken werden geoefend. Deze verschil-
lende handwerkjes werden aan elkaar gezet zodat er een 
lange rol ontstond. Deze pronkrol is gemaakt door Mevr. P.G. 
Witters, geboren 23 juli 1886 en overleden 9 oktober 1924. Zij 
trouwde met Henricus M. Dohle, familie van de in Musselka-
naal bekende warenhuis-winkeliers Dohle. 

Een eikenhouten kinderstoel voorzien van armleuningen, 
eetblad en een opening voor een potje. Deze kinderstoel is 

gemaakt door H. Knigge van de Stadskanaalster meubelfa-
briek Knicos in 1944 en in gebruik geweest bij de heer P.A. van 
der Vlugt, predikant van de Hervormde Kerk Nieuwe-Pekela 
en in 1941 beroepen naar Stadskanaal. Bij dezelfde schenking 
hoorde ook een sleetje, eveneens vervaardigd bij Knicos.

Op de valreep van 2019 ontvingen we van een voormalige 
onderwijzeres van de vroegere Euroschool aan de Gelder-
selaan een grote collectie schoolplaten en lesmateriaal 
waaronder een leesplank voor in de klas. Bij de fusie van de 
Euroschool met de G.W. Spitzenschool eind jaren zeventig 
waren deze lesmaterialen overbodig geworden en nam de 
schenkster ze mee naar huis. De schoolplaten zijn allemaal 
op linnen geplakt waardoor ze opgerold bewaard konden 
worden, en mede daardoor nog in zeer goede staat en niet 
verkleurd zoals vaak met de kartonnen platen gebeurde.

De schoolplaat ‘Voor honderd jaar’ hing ooit 
in de lokalen van de Euroschool aan de Gelder-
selaan in Stadskanaal. In 2019 werd hij samen 
met ander lesmateriaal aan het Streekhisto-
risch Centrum geschonken. De plaat is geplakt 
op linnen en (daardoor) in een mooie conditie.
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In 2019 waren in het SHC vier wisselexposities te zien en waren 
er van januari tot mei en van oktober tot en met december 
vrijwel wekelijks zondagmiddagactiviteiten. Ook verscheen 
ons tijdschrift Veerten weer drie keer dit jaar.

4.1 Exposities

100 jaar koopmannen Muthert in Musselkanaal
tot maart 2019
Vanaf september 2018 tot begin maart 2019 was de tentoon-
stelling over familiebedrijf Muthert te zien, als een typisch 
voorbeeld van een bedrijf dat is meegegaan met de ontwikke-
ling van de Kanaalstreek. Van schippersfamilie via koopman-
nen en handelaars tot een modern gespecialiseerd bedrijf. 

200 jaar Buinersluis
van begin maart tot 10 april
In 2019 was het 200 jaar geleden dat deze sluis als tweede 
sluis werd aangelegd in het nog volop in ontginning zijnde 
gebied. Deze tentoonstelling stond stil bij wat er in 200 jaar 
met en rondom het Buinerverlaat gebeurde. Met oude foto’s 
uit onze collectie en documenten over de sluis maakte Jaap 
Kok een serie panelen die prachtig de ontwikkeling van de 
sluis en zijn omgeving schetsten. Van de scheepvaart, het ver-
keer rondom, de bedrijvigheid bij de sluis, tot het verval van 
het scheepvaartverkeer halverwege de twintigste eeuw. Heel 
bijzonder was de bruikleen uit het Groninger Museum van een 
maquette uit 1907 van de verdubbeling van de sluiskolk, met 
bijbehorende oorkonde. Ook waren er een paar kunstwerken 
te zien door kunstenaars die de Buinersluis in hun werk heb-
ben vastgelegd. Deze tentoonstelling was maar kort te zien in 
het SHC, maar de panelen stonden van 10 juli tot 18 augustus 
in de bibliotheek van Stadskanaal en daarna tot eind sep-
tember ook in de hal van verzorgingscentrum Maarsheerd in 
Stadskanaal, waar hij door veel bewoners en bezoekers werd 
bewonderd.

Met Open Armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-
1945
van 12 april tot en met 12 juli, na verlenging tot en met 25 augus-
tus 2019.
De gemeente Stadskanaal was in het kader van het 50-jarig 
bestaan gastgemeente voor de stichting ‘Vier5mei’ in Gronin-
gen. Dat hield in dat er dit jaar mede door de ondersteuning 
vanuit het Oorlogs- en Verzetscentrum in Groningen, extra 
activiteiten plaats vonden ter herdenking van de Tweede 
Wereldoorlog. Hier profiteerde ook het SHC van. De focus 
van alle activiteiten lag op 12 april, de officiële ‘bevrijdings-
dag’ van Stadskanaal. Op deze dag werd, in een totaal 
programma van allerlei andere activiteiten, ook de tentoon-
stelling in het SHC geopend over Stadskanaal in de Tweede 
Wereldoorlog. De tentoonstelling Met open armen liet zien 
hoe het dagelijks leven van de inwoners van Stadskanaal en 

omliggende dorpen veranderde na de inval van de Duitse 
bezetter. De rol van de NSB, de maatregelen tegen Joden, 
neergestorte vliegtuigen in en in de buurt van Stadskanaal en 
als speciaal aandachtspunt de komst van evacué’s uit andere 
landsdelen kwamen in de expositie aan bod. 
Vanwege het uitgebreide programma kwamen er ruim 70 
mensen op de opening af. Er werd opgetreden door ‘Not the 
Andrews’, drie zangeressen die liedjes à la de Andrew Sisters 
uit de oorlogstijd brachten. Waarnemend burgemeester 
Froukje de Jonge verrichtte de officiële opening.
Na afloop van de opening gingen in bioscoop Smoky twee 
documentaires in première, die ook in de tentoonstelling zijn 
opgenomen. Deze korte films besteedden aandacht aan de 
gevolgen van de keuzes die ouders maakten in de oorlog. Kin-
deren van zowel NSB’ers als verzetsmensen werden levens-
lang geconfronteerd met deze erfenis. 
De tentoonstelling is samengesteld en gerealiseerd door Willy 
van der Schuit en Helga de Graaf voor de Stichting OVCG. De 
documentaires zijn geproduceerd door Liefke Knol AV Produc-
ties.
Na de herdenking op 4 mei kreeg ook een ander onderdeel 
van Stadskanaal als bevrijdingsgemeente een plek bij het 
SHC, namelijk de vrijheidsbomen. De gemeente Stadskanaal 
liet leerlingen en docenten van het praktijkonderwijs en 
VMBO Ubbo Emmius, studenten van Noorderpoort Beroeps-
onderwijs Stadskanaal, Wedeka en het Work-out team van de 
gemeente allemaal één of twee ‘bomen’ maken, van hout of 
metaal, die een plek kregen bij één van de zeven oorlogsmo-
numenten in de gemeente. Alle inwoners van de gemeente 
werden uitgenodigd om tussen 12 april en 6 mei hun idee over 
vrijheid op een speciaal kaartje te schrijven en in een van die 
bomen op te hangen. De bomen kwamen inclusief kaartjes op 
het SHC terrein te staan waar bezoekers ze nog de hele zomer 
konden bekijken.
Bij dit hele project van de gemeente, het OVCG en de stichting 
Vier5mei werd ook een onderwijspakket ontwikkeld. Hiervoor 
kregen bijna 500 leerlingen gedurende 5 ochtenden een pro-
gramma aangeboden. Door ruimtegebrek kon dit helaas niet 
in het SHC worden uitgevoerd maar vond het educatieproject 
onderdak in en rond De Rank en de Oosterkadekerk.

Kiek es! K.J. van Beekum en het Stadskanaal door de ogen 
van leerlingen van nu
30 augustus – 27 september
Op donderdag 28 augustus startten leerlingen van Ubbo 
Emmius met het vak Kunst in hun profiel met de inrichting van 
hun eigen tentoonstelling in Huisje Manning. In het school-
jaar 2018-2019 hebben zij onder leiding van tekendocente 
Hennie Bosma een Karl van Beekum-project uitgevoerd. Karl 
van Beekum was in de jaren zestig en zeventig tekenleraar 
aan Ubbo Emmius en heeft in die periode meermaals samen 
met zijn leerlingen grote panelen beschilderd met daarop de 
situatie langs het Stadskanaal rondom de Eurobrug. Ook in 
zijn vrije werk legde hij de streek regelmatig vast. De leerlin-
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gen lieten zich al dan niet door hem inspireren en gaven in 
elk geval hun eigentijdse kijk op (het) Stadskanaal weer. Het 
resultaat was een verrassende en kleurrijke expositie, die op 
vrijdag 30 augustus geopend werd door wethouder Goziena 
Brongers in aanwezigheid van de leerlingen en hun ouders 
en de directie van de school. Eén van de muziekleerlingen 
verzorgde een muzikaal intermezzo op zijn elektrische gitaar. 

De Eeuw: 100 jaar SG Ubbo Emmius
11 oktober – 1 maart 2020
Na 28 september, de dag van de grote reünie van Ubbo 
Emmius, begon de opbouw van de tentoonstelling waarin 
een eeuw schoolgeschiedenis en de invloed van de aanwezig-
heid van de school op Stadskanaal te zien was. Al enige tijd 
werden er op de website www.deeeuw.nl verhalen in een tijd-
lijn verzameld die de 100-jarige geschiedenis van de school 
vertellen. De tentoonstelling voegde aan dat verhaal fysieke 
objecten en een historische context van de regio toe. De 
tentoonstelling bestond uit een groot tentoonstellingsmeubel 
dat gemaakt werd door docenten van de Praktijkopleiding, 
en kleurige panelen met veel informatie in de huisstijl van de 
website De Eeuw die werden vormgegeven door onze eigen 
SHC-vrijwilliger Jaap Kok. 
De tentoonstelling werd op 11 oktober geopend door waarne-
mend burgemeester Froukje de Jonge samen met Karl Ros-
man, oud-docent en voormalig conrector van Ubbo Emmius.

Van lint naar kom, 50 jaar gemeente Stadskanaal
23 juni – 4 september in het gemeentehuis van Stadskanaal
Aan de schenking van een grote hoeveelheid foto’s van 
ansichtkaartenuitgever JosPé door de Rotary Stadskanaal 
aan het SHC in 2018 was ook de voorwaarde verbonden dat 
we daar iets mee zouden doen in het kader van het 50-jarig 
bestaan van de gemeente. In overleg werd besloten dat we 
een reizende paneel-expositie zouden maken die ook naar 
andere locaties in de gemeente zou kunnen. 
De tentoonstelling liet de ontwikkeling zien die Stadskanaal 
doormaakte van lintdorp naar een dorp/gemeente met een 
duidelijke centrumfunctie met voorzieningen en de uitbrei-
ding ‘achter’ het lint. Deze ontwikkeling loopt parallel met de 
economische ontwikkeling van de gemeente en de komst van 
Philips naar Stadskanaal.
Diverse thema’s uit de geschiedenis kwamen aan bod, zoals 
de gemeentes vóór 1969, wonen, winkelen, werk, onderwijs 
en zorg, in Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde. De 
tentoonstelling werd op 21 juni officieel geopend in de hal van 
het gemeentehuis door wethouder Goziena Brongers, in aan-
wezigheid van oud-burgemeester Baukje Galama aan wie het 
bij de schenking behorende geldbedrag was te danken en de 
Rotary die hiermee haar zestigjarig jubileum luister bijzette.
De panelen voor deze tentoonstelling werden wederom ont-
worpen en samengesteld door vrijwilliger Jaap Kok.
Na de tentoonstelling in het gemeentehuis werden de pane-
len opgezet tijdens de feestweek in september van verzor-
gingshuis Parkheem in Stadskanaal, dat eveneens 60 jaar 
bestond. Helaas is het niet gelukt om een locatie in Musselka-
naal en Onstwedde te vinden om de tentoonstelling te laten 
zien.

Streekkamer Simon van Wattum
De vitrines in de bibliotheek van Stadskanaal werden weer 
één maal gewisseld. De vitrines in de bibliotheek zijn in maart 
weer veranderd, deze keer in het kader van het Boeken-
weekthema De Moeder, De Vrouw. Omdat wij niet uit onze 
eigen collectie voorwerpen kunnen putten (alles in Winscho-
ten), heeft Helen bij Museum Musica wat huishoudelijke voor-
werpen geleend, en aangevuld met foto’s en documenten van 
het SHC.

4.2 Zondagmiddagactiviteiten

Het zondagmiddagprogramma maakt sinds 1996 een belang-
rijk deel uit van de activiteiten die het SHC organiseert. Ze 
worden bedacht en uitgevoerd door de activiteitencommissie. 
Van oktober tot mei is er behalve tussen kerst en nieuwjaar 
en met Pasen elke zondag iets te doen in het SHC. Dit seizoen 
loopt dus over het verslag- en boekjaar heen. 

Een van de twee vitrines in de Streek-
kamer Simon van Wattum in de Biblio-
theek van Stadskanaal ingericht met 
artikelen rond het boekenweekthema ‘De 
Moeder, De Vrouw’.
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De bezoekers aan deze activiteiten vormen in de wintermaan-
den het belangrijkste aandeel in onze bezoekcijfers. Door de 
wekelijkse vermelding in de plaatselijke en soms regionale 
pers dragen de activiteiten bovendien bij aan de naamsbe-
kendheid van het SHC. 

Op zondag 5 mei vond nog een extra zondagmiddagactiviteit 
plaats in het kader van Stadskanaal als gastgemeente voor 
de Stichting Vier 5 mei in Groningen. In het SHC werd het 
derde en laatste verhalencafé gehouden in een reeks over de 
Tweede Wereldoorlog in Stadskanaal en omstreken. Eerder 
vonden er al Verhalencafé’s plaats in verzorgingscentrum 
Maarsheerd (28 februari) en in de A-horst in Musselkanaal (12 
april) die ook door het SHC in samenwerking met De verha-
len van Groningen waren georganiseerd. Bezoekers konden 
er met elkaar en met een verslaggever van De Verhalen van 
Groningen in gesprek over hun herinnering aan de oorlog en 
de bevrijding. De toegang was voor deze gelegenheid gratis, 
er kwamen ruim 40 bezoekers op af, overigens niet alleen 
vertellers maar ook luisteraars.

Verder werden er in de periode van mei tot oktober geen 
zondagmiddagactiviteiten georganiseerd. Het SHC is in deze 
periode naast de normale doordeweekse dagen alleen de 
eerste zondag van de maand geopend. Wel werden er gedu-
rende de zomervakantie elke donderdag van 18 juli tot en met 
15 augustus speciale presentaties met rondleidingen voor 
individuele bezoekers gehouden. Voorheen deden we dit in 
combinatie met het beklimmen van de watertoren. Besloten 
werd echter dat dit ook puur voor het SHC zelf kon. Dat trok 
niet zoveel bezoekers als met de toren er nog bij, maar werd 
door de deelnemers wel hoog gewaardeerd. Bij het bezoek en 
de presentatie, was koffie of frisdrank en een koekje inbegre-
pen.

Het programmaboekje voor het nieuwe seizoen, van okto-
ber 2019 tot mei 2020, werd gepresenteerd en aan de man 
gebracht op 7 september 2019 tijdens het Leer en Doe Festival 
op het Raadhuisplein in het centrum van Stadskanaal. 
Donateurs van het SHC kregen het boekje zoals altijd thuis-
gestuurd. Ook was het na 7 september af te halen bij het SHC, 
bibliotheek en Tourist Info Westerwolde.

In totaal bezochten 736 personen de zondagmiddagactivitei-
ten in 2019 tegen 928 in 2018. Gerekend over 29 activiteiten, 
komt het gemiddeld uit op ruim 25 bezoekers per activiteit, 8 
minder dan in 2018. Zoekend naar een oorzaak vallen er een 
paar zaken op:

◆ De presentaties van foto’s uit het archief trekken minder 
bezoek als ze over een breed thema gaan dan wanneer ze 
over een specifiek dorp gaan;

◆ Sommige lezingen door sprekers van buiten kenden een 
ronduit tegenvallend bezoekersaantal, zoals de middag 
over de Steilstevens waar, wanneer de combinatie met 

openstelling van de Jatrie had kunnen doorgaan, op veel 
meer bezoekers was gerekend. Ook bij de lezing door een 
schrijfster wier boek was besproken door de leeskringen, 
met in totaal ruim 70 leden, hadden we een groter publiek 
verwacht. Helemaal teleurstellend was de opkomst op de 
middag rondom de viering van 100 jaar Kiesrecht, waar-
voor landelijk toch veel publiciteit was geweest.

◆ De succesvolste bijeenkomsten dit jaar waren twee film-
vertoningen: zeer onverwacht want deze films hebben we 
al veel vaker vertoond, zijn al eens op televisie geweest via 
RTVeen en vormen eigenlijk een ‘makkelijke’ en goed-
kope vulling van ons programma. Helaas kan hier niet de 
conclusie aan verbonden worden om meer films te gaan 
programmeren, want zoveel kwalitatief vertoningswaar-
dige films hebben we niet in onze collectie.

◆ De hoeveelheid publiciteit is niet verminderd, zeker niet op 
de Social Media waar we sinds 2019 extra vaak publiceren 
over onze activiteiten. Ook Instagram is er bij gekomen.

◆ Vanuit het publiek komen klachten over de kou in de zaal 
en de mogelijkheden om te parkeren. Vaste donateurs 
uiten dit maar blijven wel terugkomen, soms extra vroeg 
zodat ze zeker weten dat er nog geparkeerd kan worden 
en ze vooraan kunnen zitten. Het kan echter zijn dat dit 
anderen afschrikt om nog eens terug te komen. Aan de 
temperatuur in de zaal is bovendien weinig meer te doen 
dan we al doen: zorgen dat de verwarming tijdig aan gaat 
is het enige. Bij maar weinig radiatoren in de zaal en enkel 
glas helpt dat in de winter niet veel. 

Programmaboekje 2019–2020, vorm- 
gegeven door Roland Beijer.
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Periode 1 januari – 1 mei

Datum Activiteit Bez.

6 januari Nieuwjaarsvisite met doorlopende filmvoorstelling van ‘Een jaar rechtuit’, Stadskanaal in 1969. 60

13 januari Presentatie door Bert Roossien met als thema ‘Kleren maken de man (of vrouw)…’ over mode- 
en textielwinkels in de Kanaalstreek, samengesteld uit het foto- en dia-archief van het Streek-
historisch Centrum.

43

20 januari Lezing: ‘Eene zeer interessante vertooning’ door Jan Mooibroek, over de geschiedenis van de 
bioscoop met de nadruk op Oost-Groningen.

18

27 januari Warme Wintermiddag met als thema ‘Reizen’ waar iedereen een gedicht of verhaal kon voor-
dragen, zelf geschreven of zelf uitgekozen, als het maar met het thema te maken had.

13

3 februari Presentatie door Bert Roossien met als thema ‘Groen in de Kanaalstreek’. 20

11 februari Lezing over de geschiedenis van het spoor in Groningen. Verzorgd door Hans de Lange van het 
Noord Nederlands Trein- en Tram Museum in Zuidbroek.

30

17 februari Smikkelmiddag van ouderwetse streekgerechten, bereid en van toelichting voorzien door Dick 
Verbrugge van Catering en traiteurshuis De Kastanje.

22

24 februari Koffieconcert door Henk Boogaard met zelfgeschreven luisterliedjes over alledaagse dingen 
waarbij hij zichzelf begeleidt op gitaar. Hij wisselt zijn liedjes af met gedichten, korte verhalen, 
one-liners,  mono- en dialogen over dat wat hem raakt, opvalt, bezighoudt, of hem zomaar te 
binnen schiet.

15

3 maart Fotoquiz. Bert Roossien als quizmaster in de SHC-beeldquiz met meerkeuzevragen aan de 
hand van 50 foto’s. Voor de winnaar was er een prijsje te winnen.

5

10 maart Schrijfster Nina Polak sprak over en las voor uit haar boek ‘Gebrek is een groot woord’. Deze 
middag werd georganiseerd in samenwerking met de leeskringen in de Kanaalstreek.

32

17 maart Lezing: Groeten uit…. Over de geschiedenis van de ansichtkaart door Jaap Meijering, verzame-
laar van oude ansichten en kenner van de geschiedenis van de Kanaalstreek.

17

24 maart Wim Dussel uit Veendam als kiepkerel met ‘Laidjes veur hail gewone lu’ en filmvertoning over 
de hannekemaaiers en kiepkerels, de handelsreizigers uit het verleden.

40

31 maart Optreden door de Poesieclub, bestaande uit Marijke van Es, Marineke Leijenhorst, Annie Mar-
tens en Manuel Claasen in samenwerking met gitarist en zanger Dick Kamphuis. Een vrolijke 
middag met gedichten en muziek.

21

7 april Presentatie door Bert Roossien met als thema Oranje in de Veenkoloniën. 13

14 april Lezing door René de Vries die als Joodse jongen de Tweede Wereldoorlog meemaakte in de 
stad Groningen. De lezing kwam tot stand door bemiddeling van het Landelijk Steunpunt 
Gastsprekers WOII-Heden.

21

29 april Wandeling met Herman ter Veen door het gerestaureerde Julianapark in Stadskanaal. Omdat 
het op deze middag erg slecht weer was met veel regen, werd de wandeling afgebroken en op 
zondag 12 mei nog eens over gedaan.

23

Totaal aantal bezoekers eerste helft 2019 378
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Periode 1 oktober – 31 december

Datum Activiteit Bez.

6 oktober Lezing door Harry de Groot over de Steilsteven, een typisch Gronings binnenvaartschip uit de 
20ᵉ eeuw, georganiseerd i.s.m. Stichting Jatrie. In het oorspronkelijke plan zou de Jatrie deze 
middag bij het SHC worden afgemeerd voor uitleg en bezichtiging. Helaas kon dat niet door-
gaan, doordat de motor van het schip in mei 2019 ontplofte en daardoor niet meer kon varen. 
De lezing ging wel door.

27

13 oktober Presentatie door Bert Roossien met als thema ‘Hij en zij’, het thema van de nationale Maand 
van de geschiedenis. Samengesteld uit het foto- en dia-archief van het Streekhistorisch Cen-
trum.

13

20 oktober Presentatie van de dichtbundel Mien Moeke, Groninger gedichten van Aafke Steenhuis met 
gitaarbegeleiding door Jan Joost Teunissen.

20

27 oktober Presentatie door Bert Roossien met als thema ‘Herinneringen aan de middelbare school’. 23

3 november Lezing met voordracht over Toneel in de Middeleeuwen door Manuel Claasen. 28

10 november Filmvertoning van de film KS’55 die gemaakt werd in aanloop naar de grote tentoonstelling in 
het Julianapark in 1955.

50

17 november Lezing over 50 jaar kunstenaar Geert Schreuder, door kunsthistorica en dochter Catrien  
Schreuder.

32

24 november Muziek in het SHC door Saxofoonkwintet Opus 5. 20

1 december Presentatie door Bert Roossien met als thema ‘Bruggen in de Kanaalstreek en Westerwolde’. 12

8 december Themamiddag 100 jaar (vrouwen-)kiesrecht met lezingen door Sanne Meijer en Marianne 
Kruijswijk.

8

15 december Filmvertoning van De Blinkende Spade, over de geschiedenis van Zuidoost-Groningen, ge-
maakt in 1953 in opdracht van de Veenkoloniale Boerenbond.

55

22 december Kerstconcert door het duo Amuze, bestaande uit Marianne Twikkeler (zang) en Tom  
Hoogkamer (piano en klarinet).

30

Van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020 was het Streekhistorisch Centrum gesloten.

Totaal aantal bezoekers tweede helft 2019 318

Totaal aantal bezoekers zondagmiddagactiviteiten 2019 736
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4.3 Donateursactiviteiten

Donateursavond
De jaarlijkse avond voor (bedrijfs-)donateurs en vrijwilligers 
om hen te bedanken voor hun steun, vond dit jaar later plaats 
dan anders, op maandag 16 september. Traditiegetrouw 
spreekt de voorzitter van het SHC-bestuur hier de donateurs 
toe en bedankt hen voor hun steun. Na de pauze was Jochem 
Abbes uitgenodigd in zijn rol als projectleider van de nog te 
verschijnen landschapsbiografie van Westerwolde. Een land-
schapsbiografie beschrijft de ontstaansgeschiedenis van een 
gebied en de kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van het 
landschap. In zijn voordracht schetste Abbes een landschap-
pelijk en cultuurhistorisch portret van Westerwolde in relatie 
tot de vroeg 19e-eeuwse Romantiek, toen Westerwolde werd 
ontdekt als een klein ‘Arcadië’ in Oost-Groningen. De avond 
werd afgesloten met een hapje en een drankje. Er kwamen 
50 belangstellenden op deze lezing af, waarmee alle stoelen 
ruimschoots gevuld waren. 

Donateursreis
Op zaterdag 5 oktober vond de jaarlijkse donateursreis 
plaats. Dit jaar was de bestemming het Gelderse Hanzestadje 
Doesburg. Via de plaatselijke VVV kon een groepsarrange-
ment worden geboekt waar alle gebruikelijke ingrediënten 
van onze jaarlijkse reis bij waren inbegrepen. We werden ont-
vangen in het ‘Stadsbierhuys’ De Waag dat volgens zeggen al 
bestaat sinds 1478, niet met bier maar met koffie en appelge-
bak. Vervolgens werd een boeiende stadswandeling gemaakt 
in twee groepen, waarbij veel over de geschiedenis van de 
stad werd verteld. Ook konden hierbij twee musea worden 
bezocht, namelijk het Doesburgse Mosterdmuseum, waar ook 
een interessante demonstratie werd gegeven en je moeite 
moest doen om het pand zonder potje mosterd weer te 
verlaten, en het Streekmuseum De Roode Tooren. Vervolgens 
had men nog een uurtje vrij, wat veel deelnemers benutten 
door nog even langs de mooie IJssel te gaan lopen. Om vijf 
uur werd men weer in De Waag verwacht voor een afsluitende 
maaltijd, waarna Deiman Tours de groep weer terug naar 
Stadskanaal bracht. Er gingen dit jaar 48 mensen mee. 

4.4 Presentaties voor groepen

Op aanvraag verzorgt het SHC voorstellingen op locatie met 
foto’s uit het SHC-archief. Dit zijn altijd voorstellingen op 
maat, aangepast aan de doelgroep en het gewenste onder-
werp, bijvoorbeeld voor vrouwenverenigingen, ouderenbon-
den en serviceclubs. Deze voorstellingen worden gegeven 
door Bert Roossien en een enkele keer door Helen Kämink, als 
het over het SHC zelf gaat.
    
In 2019 verzorgden Bert en Helen zowel 10 presentaties op 
locatie als 10 op aanvraag in het SHC zelf, los van de voorstel-
lingen op zondagmiddag. Bij deze aantallen zijn groepsbe-
zoeken zonder speciale voorstellingen of rondleidingen niet 

inbegrepen, evenmin als presentaties voor schoolgroepen. 
In het voorjaar en het najaar van 2019 verzorgde Bert ook 
weer een reeks van 10 colleges voor twee groepen ouderen 
van de Stichting Sociaal Werk Oldambt in Winschoten, op 
twee middagen per week. Deze lessen hebben uiteenlopende 
historische thema’s als onderwerp, niet alleen streekgeschie-
denis.

4.5 Publicaties

Veerten
Sinds juli 2016 geeft het SHC haar eigen tijdschrift Veerten 
uit. Ook in 2019 verschenen er drie nummers, inmiddels was 
dit jaargang vier. Elk nummer werd gedrukt in een oplage 
van 1000 stuks, waarvan er bijna 500 werden verzonden aan 
donateurs, vrijwilligers en andere relaties, en de overige 
beschikbaar zijn voor de losse verkoop. Het tijdschrift wordt 
behalve bij het SHC ook verkocht bij de Readshops in Stads-
kanaal en Ter Apel, Primera in Musselkanaal en in de zomer 
ook bij SHC de oude Stelmakerij in Sellingen.
Behalve met de door de redactie zelf geschreven artikelen 
en vaste rubrieken zoals Foto met een Verhaal, Museum-
schatten en Uit de oude krant, wordt het tijdschrift gevuld 
met door derden aangeleverde verhalen. We hebben drie 
vaste gastschrijvers die elk hun eigen thema’s bestrijken. 
Hennie Lemein documenteert op ons verzoek de pophistorie 
van de Kanaalstreek middels interviews met de leden van 
destijds roemruchte bandjes, Roelof Pinxterhuis belicht een 
Westerwolds verhaal en Jakob Been beschrijft het verleden 
van het gebied rondom Ter Apel. De kenmerkende heldere 
vormgeving en het drukklaar maken van het blad werden 
ook dit jaar verzorgd door vrijwilliger Jaap Kok. Geen van de 
redactieleden of auteurs ontvangt een vergoeding voor de 
werkzaamheden. Veerten wordt nog altijd zeer positief door 
de lezers ontvangen. 
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Inhoud aprilnummer: 52 pagina’s met o.a. een interview met 
de in de Kanaalstreek en omstreken bekende band Quintus, 
artikelen over de 200-jarige Buinersluis, Stadskanaal in de 
Tweede Wereldoorlog, over veld- en streeknamen, maar ook 
een interview met de inmiddels bekende Alteveerster Jan 
Geert Sterenborg die samen met zijn zus Meentje in zijn jeugd 
een beroemd accordeonduo vormde. 
Roelof Pinxterhuis dook in de geschiedenis van het smede-
rijgeslacht Smid in Sellingen en Jakob Been beschreef de 
ontsnappingspoging van vier kampgevangenen in de jaren 
dertig net over de Duitse grens.

Het julinummer werd door de computercrash een augus-
tus-septembernummer, met opnieuw 52 pagina’s: met o.a. 
een artikel over groenteboer Lubbers uit Musselkanaal, de 
geschiedenis van ansichtkaartenuitgever JosPé in relatie tot 
de expositie 50 jaar gemeente Stadskanaal en een verhaal 
over de Veenkoloniale tentoonstelling KS’55. Jakob Been 
schreef over de treinhalte Vetstukkermond, Roelof Pinxterhuis 
reconstrueerde de vesting Bourtange en Hennie Lemein inter-
viewde Eddy de Jonge over de beginjaren van de beroemde 
band Törf.

Het decembernummer verscheen vlak voor kerst met 44 
pagina’s en een fris nieuw titelontwerp. Het bevatte o.a. een 
interview met Bert Hadders door Hennie Lemein, 
de geschiedenis van het ‘Boefjeskamp’ in Sellingen door Roe-
lof Pinxterhuis en Jakob Been schreef over de geschiedenis 
van het oude postkantoor in Ter Apel. Ook was er een artikel 
over keurmeester ‘Konijnen Steenhuis’ en een interview met 
familie Chen die in 1970 het allereerste Chinese restaurant in 
Stadskanaal begon.

Nieuw fotoboek over Ter Apel
Op 28 juni verscheen bij uitgeverij Profiel te Bedum het lang 
verwachte fotoboek Ter Apel in de serie 250\400. In 2015 werd 
op initiatief van het SHC dit jubileum van het Stadskanaal 
en de Semslinie gevierd met allerlei evenementen en een 
onderdeel daarvan was het uitgeven van fotoboeken over 
de dorpskernen langs het Stadskanaal. In dat jaar verscheen 
al Stadskanaal en nu is dan het deel over Ter Apel klaar. Het 
boek gaat uit van een selectie oude tot zeer oude foto’s en 
ansichtkaarten van de meest bekende plekken van Ter Apel 
en omliggende dorpen, waarbij geprobeerd is op (bijna) exact 
dezelfde plek een foto van de huidige situatie ter plekke te 
maken. Zo ontstaat een fraai beeld van wat er in de loop der 
tijd is veranderd en wat juist niet. Het fotoboek werd samen-
gesteld en van gegevens voorzien door Jakob Been, auteur 
van al vele artikelen in Veerten en ook van zijn eigen boeken 
over o.a. de bossen in Ter Apel en de geschiedenis van het 
openbaar vervoer in Ter Apel. Hij kon daarbij ook gebruik 
maken van de collecties van diverse verzamelaars van oude 
ansichten waaronder Rienhart Wolf. De hedendaagse foto’s 
werden gemaakt door leden van Fotoclub Reflex en door 

Jakob Been zelf. Het eerste exemplaar van het boek werd in 
het Museum Klooster Ter Apel aangeboden aan de burge-
meester van Westerwolde, Jaap Velema.

4.6 Educatie 

Basisonderwijs
Hoewel erfgoededucatie aan kinderen en met name leerlin-
gen van het basisonderwijs in het beleidsplan als speerpunt 
wordt aangemerkt, ontbreekt het binnen het SHC nog steeds 
aan capaciteit om actief met erfgoededucatie aan de slag te 
gaan. We hebben nog altijd wel het lesprogramma Knoal!, 
waar in 2019 echter geen gebruik van werd gemaakt. Wel 
heeft Bert Roossien een erfgoedles verzorgd op de Hagenhof-
school op verzoek van een PABOstagiaire. 

We hebben de indruk dat het lesprogramma haar aantrek-
kelijkheid heeft verloren, mede doordat de combinatie met 
het beklimmen van de watertoren niet meer mogelijk is. Dat 
vormde altijd een uitbundige afsluiting van een klassenbe-
zoek. Uit een in 2018 gehouden evaluatie onder basisscho-
len in Stadskanaal bleek ook, dat het thema nou eenmaal 
niet elk jaar op het programma van de scholen staat en dat 
gebruik van ons lesmateriaal dus ook samenhangt met welk 
thema dat jaar ‘aan de beurt’ is. Daarbij moeten we concurre-
ren met veel andere aanbieders.

Voortgezet onderwijs
Het jaarlijkse bezoek van Franse uitwisselingsscholieren met 
Ubbo Emmius vond dit jaar plaats in mei, nu niet meer in 
combinatie met de watertoren maar in samenwerking met de 
Jatrie, waar de leerlingen ook een kijkje konden nemen. Ook 
wisten kleinere groepen leerlingen van SG Ubbo Emmius ons 
te vinden om een opdracht in het archief en het museum te 
doen. 
Een hoogtepunt in het samenwerken met leerlingen was 
natuurlijk de expositie Kiek es!, die door leerlingen met 
kunstvakken in hun profiel gemaakt en ingericht werd. Hier 
kwamen ook twee andere klassen met leerlingen o.l.v. Hennie 
Bosma naar kijken. 

4.7  Open Monumentendag

Helaas werd ook dit jaar niet deelgenomen aan de landelijke 
Bank-Giro Loterij Open Monumentendag in het tweede week-
end van september, hoewel daar nog steeds een reservering 
uit 2018 voor beschikbaar is. Het landelijke thema was dit jaar 
Plekken van plezier. We hopen de organisatie in de toekomst 
wel weer op te pakken, wellicht in samenwerking als we een-
maal op de nieuwe locatie gevestigd zijn. 
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Helen Kämink namens het SHC, 
schrijver en samensteller Jakob 
Been, Carola van der Burch-
Linde van uitgeverij Profiel en 
burgemeester Jaap Velema van 
Westerwolde bij de presentatie 
van het boek over Ter Apel in de 
tuin van het klooster aldaar.

Het saxofoonquintet Opus Five 
liet een boeiende mengeling van 
stijlen horen, van klassiek tot 
jazz en evergreens.

Tijdens de nieuwjaarsvisite kun-
nen gasten genieten van Boeren-
jongens, kniepertjes en rolletjes al 
dan niet met slagroom.
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Oud-bestuurslid Hans van de 
Wiel met het activiteitenpro-
gramma voor de kraam van 
het SHC op het Leer en Doe 
Festival. Op de achtergrond 
staat Helen Kämink een 
geïnteresseerde bezoeker te 
woord.

Dick Verbrugge (rechts) bood 
de deelnemers van de smik-
kelmiddag weer een keur aan 
oude gerechten (of hedendaagse 
interpretaties daarvan) uit de 
Kanaalstreek en omgeving.
Foto: Helen Kämink

Voorzitter Henk Poppen wordt 
tijdens de Nieuwjaarsvisite geïn-
terviewd door Boelo Lutgert van 
de lokale omroep RTVeen.
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Dick Kamphuis, Annie Martens, 
Harma de Roo, Marineke Leijen-
horst, Marijke van Es en Manuel 
Claasen van de Poesieclub zetten 
een meezinger in ter afsluiting 
van hun optreden.

Gitarist en Ubbo-leerling 
Martijn Schuur verzorgde de 
muzikale omlijsting tijdens de 
opening van de tentoonstelling 
‘Kiek Es!’.

Ubbo-leerling Jochem van Wat-
tum bij zijn kunstwerkje tijdens 
de opening van de tentoonstel-
ling ‘Kiek Es!’.
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Marineke Leijenhorst draagt een 
gedicht voor tijdens de Poesie-
middag.

Wethouder van cultuur Goziena 
Brongers (uiterst links) verricht 
de opening van de tentoonstel-
ling ‘Kiek Es!’ met leerlingen van 
SG Ubbo Emmius.

Ouders en leerlingen tijdens de 
opening van de tentoonstelling 
‘Kiek Es!’ met kunst van leerlin-
gen van SG Ubbo Emmius.
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In de Bibliotheek van Stads-
kanaal richt Helen Kämink de 
vitrines van de Streekkamer 
Simon van Wattum in.

De hedendaagse bard Henk 
Boogaard bracht mooie liedjes 
ten gehore.

Een klein deel van de vrijwilligers 
(sommige met aanhang) tijdens 
het jaarlijkse vrijwilligersetentje, 
in 2019 in restaurant Wokky 
Wokky in Musselkanaal.
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Interim-burgemeester Froukje 
de Jonge en oud-conrector en 
-leraar Duits Karl Rosman ope-
nen de tentoonstelling ‘De Eeuw 
van mijn Ubbo'.

Bezoekers van de tentoonstelling 
‘De Eeuw van mijn Ubbo'.
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De opening van de tentoonstel-
ling ‘Met open armen’ werd 
muzikaal opgeluisterd door Not 
the Andrews, een Nederlandse 
versie van de Andrew Sisters.

Belangstellenden tijdens de ope-
ning van de tentoonstelling ‘Van 
lint naar kom; 50 jaar gemeente 
Stadskanaal’.

De jaarlijkse donateursreis had 
deze keer Doesburg als bestem-
ming. Het Gelderse stadje ont-
ving de donateurs in het – naar 
eigen zeggen – oudste café van 
Nederland, waar de bezoekers 
werden voorzien van koffie met 
appelgebak. Ook werd hier het 
afsluitende diner genuttigd, 
waarbij de mosterdsoep uiter-
aard niet ontbrak.
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De tentoonstelling ‘Met open 
armen’ van het OVCG werd 
samengesteld door Willy van der 
Schuit (rechts) en vormgeefster 
Helga de Graaf.

De mensen achter de schermen 
van de tentoonstelling ‘Van lint 
naar kom; 50 jaar gemeente 
Stadskanaal’. Van links naar 
rechts: oud-burgemeester Baukje 
Galama, Jaap Meijering, Helen 
Kämink, Jaap Kok en Gerda 
Westerman.

Op het programma van de 
donateursreis staat ook altijd een 
stadswandeling onder leiding 
van een plaatselijke gids. We 
kregen uitleg over de geschiede-
nis en vele bezienswaardigheden 
van Doesburg. Dan is het ook 
fijn als het weer meewerkt, en 
daarover hadden we deze dag 
niet te klagen.
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MET OPEN ARMEN; NIEUWE GEZICHTEN IN STADSKANAAL, 1940–1945
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200 JAAR BUINERSLUIS
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VAN LINT NAAR KOM; 50 JAAR GEMEENTE STADSKANAAL
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KIEK ES! K.J. VAN BEEKUM EN HET STADSKANAAL DOOR DE OGEN VAN LEERLINGEN VAN NU
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DE EEUW VAN MIJN UBBO
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Het SHC vindt het belangrijk om midden in de samenleving 
te staan. Dat doen we door samen te werken met andere 
partijen, waardoor een andere doelgroep en/of een breder 
publiek kan worden bereikt, maar ook willen we ondersteu-
nen bij en participeren in initiatieven van derden die bij onze 
doelstelling passen. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van 
projecten en samenwerkingsverbanden waar het SHC in 
participeert.

5.1 Jatrie

Het SHC is eigenaar van de Groninger steilsteven Jatrie, maar 
de restauratie en exploitatie zijn ondergebracht in een aparte 
stichting die zelfstandig verantwoording aflegt over de door 
haar georganiseerde activiteiten en gevoerde financiën. In 
de statuten van de stichting Jatrie is vastgelegd dat zowel de 
directeur als één lid van het SHC-bestuur zitting hebben in het 
Jatriebestuur. In 2019 waren dat Helen Kämink als secretaris 
en Henk Poppen als bestuurslid. Tevens is het SHC postadres 
voor de Stichting Jatrie. 
Het bestuur van de Stichting Jatrie kwam dit jaar twee keer 
in vergadering bijeen. Het jaar stond in het teken van de 
ramp met de Bronsmotor, die op weg naar de Snikkeweek 
in Musselkanaal op hol sloeg en ontplofte. Gelukkig bleef de 
bemanning bij dit ongeluk ongedeerd, maar dat had ook 
anders kunnen aflopen. Hierdoor moest de stichting opnieuw 
op zoek naar geld om een nieuwe motor te kunnen kopen. 
Ook was het schip daardoor dit jaar na de Snikkeweek niet 
meer toegankelijk voor publiek. Daarnaast waren de Jatri-
anen dit jaar druk met de restauratie van een ander schip, 
de snikke Dieverdoatsie. Binnen het bestuur werd gesproken 
over de overname van dit schip van de Stichting Snikkevaart, 
om beide schepen in één stichting te gaan exploiteren en 
arrangementen op het Stadskanaal mee uit te voeren. 

De stichting Jatrie verantwoordt haar activiteiten in eigen 
jaarstukken, die worden gepubliceerd op www.jatrie.nl. 

5.2 Comité Stolpersteine gemeente Stadskanaal 

Van 2014 tot en met 2016 zijn in de gemeente Stadskanaal 
142 Stolpersteine geplaatst voor alle Joodse slachtoffers in 
de gemeente, naar een idee van de Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig. Het SHC is rekeninghouder van dit Comité. Met het 
overgebleven budget voor het leggen van de stenen wordt de 
website in de lucht gehouden, die in 2019 weer werd geactua-
liseerd mede in het kader van Stadskanaal als Bevrijdingsge-
meente Vier5mei.
Op 12 april werd een app gepresenteerd waarmee de loca-
tie van alle stenen kan worden gevonden, in samenhang 
met Stolpersteine in andere gemeenten. Op 17 april 2019 
kwam er bovendien een extra steen in de gemeente bij. Deze 

Stolperstein werd geplaatst op initiatief en kosten van de 
familie Winter bij hun huis aan de Julianastraat. Hier woonde 
verzetsman Cornelis Hoving die in 1944 door de Duitsers werd 
gefusilleerd. 

5.3 Parels in het Veen

Het initiatief tot deze samenwerking werd genomen in 2016 
en bestaat uit de volgende partners: 
Historische vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen, Glaswerk 
Nieuw-Buinen (Henk Brans), Keramisch Museum Goede-
waagen, Stelmakerij Wever in Mussel, Stichting Jatrie, 
Museum Philips Stadskanaal, Museum Musica, Museumspoor-
lijn STAR en het Streekhistorisch Centrum. Sinds 2018 vormen 
zij samen de Vereniging Parels in het Veen.
In het jaar 2019 werd één plenaire ledenvergadering 
gehouden, die door het bestuur werd voorbereid. In deze 
vergadering werd gesproken over de mogelijkheid van het 
onderbrengen van de mede door Dorpsbelangen Nieuw-Bui-
nen ontwikkelde fietsroute langs de Parels in een route-app 
van Geopark de Hondsrug. Hierover werd later ook nog een 
aparte bijeenkomst gehouden met een technische uitleg over 
de app en de praktische toepassing ervan. Het plan is in 2019 
echter nog niet uitgevoerd. Hiervoor moeten alle deelnemers 
zelf fotomateriaal en tekst aanleveren. 
Verder werd er gesproken over een opdracht aan leerlingen 
van het Noorderpoort om de huisvesting van alle Parels te 
inventariseren. Hiermee zullen de studenten komend jaar aan 
de slag gaan. 
In het najaar zijn er door diverse omstandigheden geen 
Parels-bijeenkomsten geweest. 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit Jan Haikens, voor-
zitter, Jaap Duit, penningmeester en Helen Kämink, secreta-
ris. Johan Dijk is adviseur namens de KNHM.

5.4 Stichting Drenth Monument

De Stichting Drenth Monument, in 2018 opgericht om een 
monument op te richten ter nagedachtenis aan wat in de 
volksmond ‘het Stadskanaalster Achterhuis’ wordt genoemd, 
zette in 2019 grote stappen. Hoewel de oorspronkelijk 
beoogde onthulling in april 2019 te ambitieus bleek, lukte het 
wel om in dit jaar voldoende geld bijeen te brengen. Daar-
door konden de eerste opdrachten voor de uitvoering van het 
monument worden verleend. Met de gemeente werd onder-
handeld over het eigendom van de grond waarop het monu-
ment komt te staan en de juridische verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud ervan. Op 1 november werden in aanwe-
zigheid van de pers certificaten uitgereikt door de Stichting 
aan belangrijke sponsors en donateurs die het monument 
mede mogelijk maakten. In december werd gestart met de 
aanleg van het fundament op de locatie, de kruising Vloei- 

5. SAMENWERKING
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velden-Barkelazathe. Deze werkzaamheden werden uitge-
voerd en deels in natura gesponsord door aannemersbedrijf 
Krans en het grondwerk door Avitec. 
Het bestuur bestaat uit Jaap Duit, voorzitter, Helen Kämink, 
secretaris, Wim Lahpor, penningmeester en Foppe Wesseling. 
Bernard Winkel, ontwerper van het monument, is adviseur, 
evenals historicus Geert Volders die manager is van de Stich-
ting Folkingestraat Synagoge. Het Comité van Aanbeveling 
bestaat uit Dirk Mulder, oud-directeur van het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork, Frits Brink, oud-burgemeester 
van de gemeente Stadskanaal en Jur Stavast, eveneens oud- 
burgemeester van de gemeente Stadskanaal.
Het kunstwerk zal in het voorjaar van 2020 bij de viering van 
75 jaar Vrijheid, worden onthuld.
Informatie over het monument is te vinden op monument21.nl 
en op de Facebookpagina van Monument21.

5.5 Overige presentaties en samenwerking

Behalve in de hierboven genoemde projecten manifesteerde 
het SHC zich in 2019 op de volgende manieren:

De social media van het SHC worden sinds februari 2019 
bijgehouden door onze nieuwe webmaster Benita Wever. Zij 
maakte ook een Instagramaccount voor het SHC aan, dat 
ze vult met leuke foto’s en grappige animaties, gericht op 
het promoten van alle activiteiten van het SHC. Ons account 
kreeg in korte tijd al veel volgers. Begin 2020 staat dat aantal 
op 256. De in oktober 2013 aangemaakte SHC-Facebookpa-
gina had aan het eind van 2019 599 volgers, een stijging van 
84 ten opzichte van een jaar eerder. 

Het SHC verleende voor het vierde achtereenvolgende jaar 
onderdak aan de bijeenkomsten van de Stadskanaalster 

Leeskringen. In totaal vijf groepen van gemiddeld tien perso-
nen per groep bespreken op jaarbasis vier boeken met elkaar, 
onder leiding van onze zondagmiddagvrijwilliger en activitei-
tencommissielid Adriaan Wiersma en zijn oud-collega van de 
bibliotheek Frank Meijer.

Een jaarlijks terugkerend evenement waarin het SHC partici-
peert, is het Leer en Doe Festival op de eerste zaterdag van 
september, dit jaar op 7 september. Het merendeel van het 
werk hiervoor wordt gedaan door de Stichting Welstad en de 
werkgroep Vrijwilligers Stadskanaal; Helen Kämink woonde 
enkele keren de werkgroepbijeenkomsten bij en het SHC 
stelde thermoskannen en een krachtstroomtransformator 
beschikbaar om de kramen op het plein van meer aansluit-
punten te voorzien. Uiteraard namen we zelf ook weer deel 
met een kraam op de markt. 

Op verzoek van Paul Abrahams, redacteur van Huis-aan-Huis-
krant De Kanaalstreek, maakte Helen Kämink eind december 
opnieuw deel uit van de jury van de vierde verkiezing van de 
Knoalster van het Jaar, samen met 11 andere inwoners van 
de gemeente Stadskanaal. Het SHC verleende tevens onder-
dak aan één van de jurybijeenkomsten. 

Het SHC is lid van Erfgoedpartners Groningen. Helen 
Kämink bezocht enkele bijeenkomsten, waaronder het half-
jaarlijkse directeurenoverleg en nam deel aan een excursie 
naar het Kolleksjesintrum Fryslân. Het Kolleksjesintrum in 
Leeuwarden is het gezamenlijke depot van vijf Friese museale 
instellingen. Deelnemers kregen er een kijkje achter de scher-
men wat bijzonder inspirerend was. Ook vrijwilligster Eveline 
Smit bezocht een bijeenkomst van het platform Collecties van 
Erfgoedpartners.

Beton wordt gestort voor de fundamenten 
van het monument ter herinnering aan 'het 
Stadskanaalster Achterhuis'.
Fotografie: Jaap Duit
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In 2018 werden er vijf huwelijken voltrokken in Huize ter Marse, twee meer 
dan het jaar ervoor. Om het trouwen in het SHC te promoten, adverteren 
we op sites als Trouwen in Nederland.nl, trouwen.nl en bruiloft.nl.
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In 2019 daalde het aantal bezoekers helaas weer, tot 2.871, een afname 
van 179 ten opzichte van 2018. Zoals al geconstateerd, waren er minder 
bezoekers bij de zondagmiddagactiviteiten en trokken de wisseltentoon-
stellingen slechts 410 betalende individuele volwassen bezoekers. De 
bezoekers aan onze tentoonstellingen in het gemeentehuis, bibliotheek 
en de verzor gingshuizen zijn niet meegeteld.
Deze cijfers brengen de noodzaak tot vernieuwing duidelijk in beeld. 

7. BEZOEKERS
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1. Organisatie

Bestuur en directie
SHC de Oude Stelmakerij wordt beheerd als dependance van 
de stichting Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal en valt 
dus onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. 
Binnen dit bestuur heeft één lid als speciaal aandachtspunt 
de Stelmakerij. Dat was in 2019 Lizette Wassenaar. Daarnaast 
wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling van 
bestuursleden uit de gemeenten Stadskanaal en Wester-
wolde. In 2019 veranderde de samenstelling van het bestuur 
niet. Twee van de zes bestuursleden zijn woonachtig in 
Westerwolde, één woont op de grens in Smeerling en nog een 
vierde werkt er maar woont elders. 

Op 11 juli en 15 augustus vonden er gesprekken plaats met 
Desirée Blaauw, die in opdracht van de gemeente Wes-
terwolde onderzoek deed voor de harmonisatie van het 
museumbeleid in de nieuwe gemeente. Deze gesprekken 
resulteerden in de presentatie van haar aanbevelingen aan 
de gemeente en de onderzochte musea op 31 oktober. Deze 
bijeenkomst werd bijgewoond door bestuurslid Lizette Was-
senaar en directeur Helen Kämink namens SHC de oude Stel-
makerij. Aan de voorafgaande gesprekken nam ook voorzitter 
Henk Poppen deel.

Helen Kämink maakte ook in 2019 deel uit van het Cultuur-
platform Westerwolde i.o. Na de veelbelovende start in 2018 
lag dit platform een tijdje stil maar werd in november weer 
opgestart. Deze overleggen worden gestimuleerd en gecoör-
dineerd door VRIJDAG Advies in Groningen. 

Vrijwilligers SHC de Oude Stelmakerij Sellingen
De dependance van het SHC in Sellingen wordt ‘bemenst’ 
door vrijwilligers onder coördinatie van de directeur. Zij geven 
niet alleen informatie over de tentoonstelling en de historie, 
maar vormen ook het Toeristisch Informatiepunt voor de 
Stichting Promotie Westerwolde (SPW). Ze helpen bezoekers 
bij het vinden van verblijfsaccommodatie, mooie fiets- en 
wandelroutes en geven andere uitgaanstips. De SPW voorziet 
ons informatiepunt van alle benodigde kaarten en folders.
Ook kunnen de Stelmakerij-vrijwilligers bezoekers aan het 
archief van de Historische Vereniging Westerwolde ontvan-
gen, dat sinds eind 2016 op de bovenverdieping van de Stel-
makerij is ondergebracht. Hier werd in 2019 echter nauwelijks 
gebruik van gemaakt.

De Stelmakerijgroep werd in 2019 gevormd door: 
• Aaltje Schuring 
• Anneke Kuperus
• Bouwie Huiting
• Daan Buijten 
• Diny Nijland 

B. SHC DE OUDE STELMAKERIJ

• Flip Heuving
• Geert Oost
• Gerard Arends
• Greet Postma 
• Lizette Wassenaar 
• Philip Uijthoven 
• Tonny Duijvestijn
• Loes de Priester

Lizette Wassenaar en Aaltje Schuring zijn de BHV-ers van SHC 
de oude Stelmakerij. 

Twee vrijwilligers van de Stelmakerij nemen deel aan het 
regelmatig gehouden overleg voor de coördinatoren van de 
Toeristische Informatiepunten. Dat zijn Lizette Wassenaar 
en Daan Buijten. Ook springen onze vrijwilligers regelma-
tig bij tijdens promoties van de SPW op beurzen, zoals de 
Westerwolde Rijgt-Fair en de stand op Middeleeuws Ter Apel. 
Bovendien staat SHC de Oude Stelmakerij apart vermeld in 
het Westerwolde-magazine dat door de SPW in samenwer-
king met Marketing Groningen wordt uitgegeven.

Het seizoen werd op 10 november afgesloten met een geza-
menlijk buffet bij restaurant De Ruiten Aa in Sellingen. 

2. Financiën

De gemeente Westerwolde stelt een exploitatiesubsidie 
beschikbaar aan het SHC die speciaal voor de Oude Stelma-
kerij wordt aangewend. Dit bedrag wordt niet vermengd met 
de kosten die in Stadskanaal gemaakt worden, behalve waar 
het de coördinatie-uren betreft. De salariskosten van de direc-
teur worden voor 0,5 dag per week betaald vanuit dit budget. 
Overige kosten van de Stelmakerij betreffen de energie, 
water, telefoon- en internetaansluiting, de beveiliging van 
het pand en uiteraard de kosten voor de activiteiten die we er 
organiseren. Een deel van de kosten wordt doorberekend aan 
de Stichting Promotie Westerwolde voor de diensten die we 
voor hen verlenen.

In 2019 werd het activiteitenbudget niet volledig besteed, 
doordat een geplande tentoonstelling niet door kon gaan. 
Deze wordt echter doorgeschoven naar 2020, in een extra 
uitgebreide vorm waarvoor de reserve zal worden aangespro-
ken. De tentoonstelling die wel in de schuur gehouden werd, 
Witte Olifanten VI, werd extern gefinancierd en is buiten het 
resultaat van SHC de Oude Stelmakerij gehouden.

Omdat de boekhouding van SHC de Oude Stelmakerij via 
dezelfde rekening loopt als die van het SHC Stadskanaal, is 
er binnen het accountantsrapport geen specificatie van de 
Stelmakerij apart. Die volgt hierna:
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De reserve Stelmakerij op de balans van het SHC nam door 
het positieve resultaat evenredig toe en bedraagt op 31-12-
2019 € 12.008,- Dit bedrag willen we behalve voor de expositie 
Groeten uit Sellingen in 2020, besteden aan verbeteringen 
van de expositieomstandigheden in de schuur bij de Stelma-
kerij. Hierover zullen we met de gemeente Westerwolde in 
gesprek gaan.

3. Presentaties

SHC de Oude Stelmakerij was in 2019 open van 6 april tot en 
met de herfstvakantie. 
Het was de bedoeling het seizoen te starten met een tentoon-
stelling van oude ansichtkaarten van Sellingen in de schuur 
bij de Stelmakerij, maar dat lukte door omstandigheden niet 
en werd doorgeschoven naar het volgende seizoen.

Witte Olifanten VI in de schuur
Van 16 juli tot en met 15 september was er een nieuwe ten-
toonstelling te zien in de schuur van de Stelmakerij. Onder 
de titel ‘Waar eindigt het?’ toonde Tilmann Meyer-Faje een 
installatie van zijn keramische sculpturen, die afgeleid zijn 
van industriële constructies zoals prefab betonbouw of 
andere ingenieursconstructies. Meyer-Faje ontwerpt zijn 
eigen productieprocessen en bouwt zijn beelden op uit in 
serie geproduceerde onderdelen die hij samenvoegt. Hij richt 
zich niet op perfectie, maar juist op vervormingen die gedu-
rende het maakproces ontstaan. Het uiterlijk van de beelden 
wordt bepaald door de materiaaleigenschappen van de klei, 
zoals vormen die bezwijken onder invloed van gewicht en de 
scheuren die ontstaan door het drogen en bakken. De kun-
stenaar laat hiermee zijn fascinatie voor falende, industriële 
processen zien. In SHC de oude Stelmakerij waren behalve de 
installatie van zijn keramische beelden ook enkele videower-
ken van Meyer-Faje te zien. De tentoonstelling was de zesde 
in de reeks Witte Olifanten. Dat is de naam van een reeks 
solotentoonstellingen voor keramische kunst, die vanaf 2013 
plaatsvond in de watertoren van Stadskanaal maar vanwege 

de verkoop van de toren vorig jaar voor het eerst in de schuur 
bij SHC de Oude Stelmakerij. De naam Witte Olifanten verwijst 
in overdrachtelijke zin naar iets zeldzaams, iets moois en 
kostbaars, te duur om te onderhouden, te kostbaar om weg 
te doen. 

Op zondagmiddag 16 juni werd de tentoonstelling officieel 
geopend door Lydia van Oosten. In een vraaggesprek met Til-
mann Meyer-Faje ging zij in op uitgangspunten en werkwijze 
van de kunstenaar. Van Oosten heeft als projectcoördinator 
gewerkt bij Sundaymorning@ekwc, het Europees keramisch 
werkcentrum in Oisterwijk dat fungeert als een internationale 
artist-in-residence, waar ook Tilmann een aantal keren te 
gast was. Tijdens de opening werd opgetreden door 7-koppig 
salonorkest Zwink uit de omgeving van Borger.
Het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden toonde 
tot 27 oktober 2019 eveneens werk van Tilmann Meyer-Faje. 
Hoewel er naar elkaar verwezen werd, leverde dit niet het 
gehoopte extra bezoek op. 

De expositie werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen 
van de Kunstraad Groningen, de Stichting Van Achter-
bergh-Domhof en de Stichting Gebroeders Hessefonds.
De Kunstwerkers, die de website host en beheert, sponsorde 
in natura.
Door de externe financiering konden er advertenties wor-
den geplaatst in de Kunstkrant, Klei, Museumagenda en in 
onafhankelijk keramiekmagazine De kleine K. Ook konden 
we dankzij de fondsen zoveel mogelijk de Fair Practice Code 
toepassen, waarbij de kunstenaar ongeacht of hij tijdens de 
expositie nu wel of geen werk verkoopt, een (bescheiden) 
vergoeding ontvangt voor zijn geleverde werk. 

Verlichting op de gevel
In december lieten we boven de dichtregels van Meester 
Neuteboom op de buitengevel van de Stelmakerij verlichting 
aanbrengen. Daardoor zijn ze nu ook in het donker te lezen 
en krijgt deze kant van het gebouw wanneer men vanuit het 
dorp de Dorpsstraat doorrijdt, extra aandacht. 
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Subsidies gemeente Vlagtwedde

Huur Tourist Info

Verkoop winkelartikelen

Donaties en sponsoring

Zaalhuur

Fondsen/verkoop kaarten SPW

Resultaat

Exploitatierekening

Lasten

Personeel

Activiteiten

Huisvesting

Inrichtingskosten

Huishoudelijke kosten

Inkopen kaarten en boeken

€ €

15.000,00 15.000,00

1.500,00 1.500,00

357,00 73,95

71,00 40,15

- -

206,84 4.000,00

16.820,94 20.928,00

2019 2018

€ €

6.937,73 6.585,00

626,65 7.827,00

4.277,09 3.301,00

- 3.847,00

198,38 101,00

319,54 -

12.359,39 21.661,00

2019 2018

+4.461,55 -733,00



4. Bezoekers

SHC de Oude Stelmakerij is gratis toegankelijk voor publiek, 
om de drempel om verder te lopen dan de balie met toeristi-
sche informatie zo laag mogelijk te maken. 
In 2019 werden 754 bezoekers geturfd, tegen 968 in 2018. Dit 
dalende aantal geeft de noodzaak aan om meer te ver-

nieuwen in de presentatie waarbij ook de schuur beter kan 
worden benut.
De Facebookpagina van SHC de Oude Stelmakerij had begin 
2020 216 volgers.

Vier foto's van de tentoonstelling Witte Olifanten VI in de 
Oude Stelmakerij. De muzikale bijdrage aan de opening werd 
verzorgd door salonorkest Zwink. Op de foto rechtsonder 
legt kunstenaar Tilmann Meyer-Faje de laatste hand aan de 
inrichting.
Fotografie: Siebe Hansma
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