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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 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 allerlei 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 mogelijk is, 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 is dit alles niet mogelijk.
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VOORWOORD

2021 … Een jaar van stilte in de museumwereld. Het tweede jaar waarin het bezoeken van
een museale instelling als gevolg van de maatregelen om het corona-virus tegen te gaan
veelal maar beperkt mogelijk was. Door de lockdown waren musea en culturele instellingen
een deel van het jaar zelfs helemaal niet toegankelijk.
Ook het Streekhistorisch Centrum en de dependance SHC de Oude Stelmakerij in Sellingen werden geconfronteerd met de gevolgen van de maatregelen. Lang niet alle geplande
activiteiten konden worden uitgevoerd. Bezoeken van het SHC kon een bepaalde periode
alleen na aanmelding. De bestuursvergaderingen moesten een aantal keren online worden gehouden. Onze vrijwilligers konden hun werkzaamheden niet verrichten. Online is
dat meestal niet mogelijk omdat ze daarvoor de documenten en andere materialen in het
archief moeten raadplegen.
In de zomer van 2021 was het voor het bestuur nog maar de vraag of we in oktober met
elkaar het 50-jarig bestaan van het Streekhistorisch Centrum konden vieren. Gelukkig kon
dit op 6 oktober doorgaan. De verspreiding van het virus was in de zomer afgenomen en de
voorbereidingsgroep had een programma opgezet waarbij rekening was gehouden met de
covid-maatregelen. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag, waarop we met de
donateurs, vrijwilligers en genodigden stil hebben gestaan bij 50 jaar SHC. De extra editie
van ons tijdschrift Veerten over 50 jaar SHC werd enthousiast ontvangen en het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Brongers van de gemeente Stadskanaal. Veerten mag
zo langzamerhand ons visitekaartje worden genoemd.
Het belangrijkste onderwerp op de bestuursvergaderingen in 2021 was de samenwerking
met de bibliotheek en het zo mogelijk onderbrengen van het SHC in het gebouw van de
bibliotheek. Dit geeft het SHC de ruimte om de museale functie beter voor het voetlicht te
brengen, biedt ruimte om exposities te organiseren, de zondagmiddagactiviteiten te organiseren, de locatie is beter toegankelijk en ligt in het centrum van Stadskanaal, waardoor
toeristen en andere bezoekers gemakkelijker de weg weten te vinden en kennis kunnen
nemen van de cultuur en historie van onze streek. Een plek die zeker niet mag ontbreken in
een plaats als Stadskanaal. Er ligt inmiddels een mooi ontwerp. Voor de realisering zijn financiële middelen aangevraagd bij een aantal fondsen. In 2022 moet blijken of de plannen
die alom gewaardeerd worden financieel haalbaar zijn.
In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de andere ontwikkelingen en de activiteiten
die wel gerealiseerd konden worden in 2021. De waren niet tot stand gekomen zonder de inzet van de directie en medewerkers, onze vrijwilligers, donateurs en sponsors. Daarvoor zijn
we zeer erkentelijk. We hopen in 2022 op ieders steun en inzet te mogen blijven rekenen.
Henk Poppen
voorzitter Stichting Streekhistorisch Centrum
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1. ORGANISATIE

1.1

Het bestuur

Bestuursleden van het SHC ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden, hebben geen nevenfuncties die strijdig
zijn met hun functie in het bestuur van het SHC, noch enig
privébelang.

Evenals in 2020 waren ook in 2021 de maatregelen tegen het
nog altijd rondwarende corona-virus voor een groot deel leidend voor wat kon en mocht. Ondanks dat het SHC de eerste
helft van het jaar dicht was voor bezoekers werd er, wanneer
Het rooster van aan- en aftreden van het bestuur ziet er als
dat kon, wel vergaderd in het SHC. Een enkele maal werd
volgt uit:
gebruik gemaakt van het vergaderprogramma
Teams waardoor bestuursleden digitaal aanwezig
Naam
Functie
Aantreden
Aftreden
Herkies
konden zijn bij de vergaderingen.
Voorzitter
Henk Poppen
16-03-2015
16-03-2023
nee
Op de agenda stonden naast de reguliere onder(1-5-2018)
werpen zoals de financiën en de verschillende
Alle Alserda
Penningmeester
19-10-2015
19-10-2023
nee
activiteiten van het SHC ook de voortgang van de
uitvoering van de Toekomstvisie en de wettelijke
Joke Velema
Lid
26-02-2018
26-02-2022
ja
maatregelen in het kader van de Wet Bestuur
Petri Velema
Lid
26-02-2018
26-02-2022
ja
en Toezicht Rechtspersonen, die op 1 juli 2021 in
Lizette Wassenaar
Secretaris
26-02-2018
26-02-2022
nee
werking trad. Hiertoe dienen de statuten van de
Stichting Streekhistorisch Centrum te worden
Anne-Greet Wilting
Lid
07-12-2020
07-12-2024
ja
aangepast. Deze nieuwe wet was voor ons mede
Jan Frankema
Lid
01-03-2021
01-03-2025
ja
de aanleiding om de Code Cultural Governance in
de statuten te verwerken. De concept-statuten werden in diverse vergaderingen besproken en zullen
waarschijnlijk in 2022 passeren bij de notaris.
1.2 Medewerkers
Het bestuur kwam in zeven reguliere vergaderingen bijeen.
Deze werden voorbereid en bijgewoond door directeur Helen
Het SHC kon ook in 2021 beschikken over drie betaalde medeKämink. Alle vergaderingen werden door haar genotuleerd.
werkers die een dienstverband hebben van in totaal 2,2 Fte.
De verslagen worden aan alle betrokkenen verzonden en na
Helen Kämink is als directeur 28 uur per week als enige rechtgoedkeuring bewaard in het SHC.
streeks in dienst van de Stichting Streekhistorisch Centrum.
Gesprekken met de gemeente en met Biblionet over de
Voor de salariëring wordt (op vrijwillige basis) de CAO Sociaal
toekomstvisie werden naar gelang het onderwerp namens
Werk gevolgd waarvan de administratie wordt uitbesteed
het SHC gevoerd door de voorzitter en/of de penningmeester,
aan Visma|Raet. Het SHC is voor de pensioenregeling aangemeestal ook in aanwezigheid van de directeur.
sloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Bert Roossien is educatief medewerker voor 32 uur per week.
De samenstelling van het bestuur wijzigde dit jaar door het
Hij wordt gedetacheerd via Wedeka/Stichting Baanderij.
toetreden van Jan Frankema per 1 maart. In de bestuursverHenk Krops is conciërge voor 20 uur per week vanuit Wedeka
gadering van juli gaf Lizette Wassenaar aan, na haar eerste
Detachering. In deze regeling hebben we de afspraak dat
termijn die afloopt in februari 2022, geen tweede termijn te
alleen de gewerkte uren worden gefactureerd. Tijdens de
willen. Om haar te kunnen vervangen, werd begonnen met
lange lockdown, stopten daardoor ook de kosten.
het opstellen van een bestuursprofiel voor haar functie van
contactpersoon Stelmakerij en gemeente Westerwolde. Deze
werd gepubliceerd op de Vrijwilligersvacaturebank en opge1.3 Vrijwilligers
hangen in de Stelmakerij. Deze werving leverde echter nog
geen potentiële nieuwe kandidaat op en dus zal de zoektocht
De vrijwilligers hadden het flink te verduren onder de maatin 2022 worden voortgezet.
regelen tegen corona. Door de lockdown die duurde van half
Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit de volgende
december 2020 tot begin juni 2021 waren de musea gesloten
leden:
en ook daarna gold het advies om zoveel mogelijk thuis te
werken. Dat is voor vrijwilligers in het Streekhistorisch Cen• Henk Poppen, voorzitter
trum niet of nauwelijks mogelijk, dus veel van hen konden
• Alle Alserda, penningmeester
hun werk niet doen. In onderling overleg werden de hoogst
• Lizette Wassenaar, secretaris
noodzakelijke taken wel gedaan, zoals het onderhoud van
• Joke Velema
de tuin en ook het tijdschrift Veerten bleef op de normale
• Petri Velema
momenten verschijnen. Geweldig dat we daarvoor wel een
• Anne-Greet Wilting
beroep op onze trouwe vrijwilligers konden blijven doen.
• Jan Frankema
Werkzaamheden zonder deadline, zoals een deel van de col6

lectieregistratie, en publieksactiviteiten lagen echter stil.
In de zomermaanden ging de maatschappij weer grotendeels
open, maar toch bleef het aantal bezoekers nu ver achter in
vergelijking tot het eerste coronajaar. De activiteiten in het
archief konden weer worden opgepakt, hoewel nog niet iedereen het aandurfde om weer terug te komen. Met maatregelen
zoals het ontsmetten van de bureaus en handen en voldoende afstand houden, konden de besmettingen binnen het
SHC vooralsnog worden voorkomen. Met gelatenheid werd
op de nieuwe maatregelen in het najaar gereageerd, toen de
besmettingscijfers weer opliepen en er opnieuw activiteiten
moesten worden geannuleerd.
Evenals in 2021 was het niet mogelijk om een vrijwilligersetentje en een kerstbijeenkomst te houden. Alle vrijwilligers
kregen per post een cadeaubon opgestuurd met kerst.
Deze vrijwilligers werkten in 2021 voor het SHC:
Administratie
Gea Prophitius verleent secretariële ondersteuning bij het
beantwoorden van post en mail en houdt de donateurs- en de
financiële administratie bij.
Zij werkte ook tijdens de lockdown 3 ochtenden per week op
basis van een zgn. werkervaringscontract (met behoud van
uitkering).
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. Ze deed dat na de lockdown twee
middagen per week.
Vormgeving
Jaap Kok is de vormgever van vrijwel alle drukwerk van het
SHC. Hij verzorgde als altijd, en ook tijdens de lockdown ons
tijdschrift Veerten, de donateurspassen en het programmaboekje met zondagmiddagactiviteiten. Daarnaast werd er
dit jaar weer een flyer gemaakt waarmee we het SHC konden
promoten bij de diverse verblijfsaccomodaties in de regio.
Roland Beyer ontwierp evenals vorig jaar de kerstkaart die
het SHC jaarlijks naar haar relaties verstuurt.
Social Media
Voor het bijhouden van de social media heeft het SHC een
vacature. Door de lockdown waren er lange tijd geen activiteiten te promoten. Door het vertrek van de vrijwilligster die dit
altijd deed, werden vanaf de zomer de website, Facebook- en
Instagrampagina’s bijgehouden door Helen Kämink.
Archief
Vrijwilligers zijn de motor achter het op orde houden van het
omvangrijke SHC-archief. Zij registreren nieuwe en eerder
nog niet ingeschreven collectiestukken en digitaliseren en
fotograferen de collectie. Hun werk is sterk plaatsgebonden:
aan een bureau in het kantoor van Huize ter Marse. Zij konden
lange tijd niet werken en verloren daarmee hun wekelijkse
routine en sommigen zelfs de structuur in hun week. Vanaf
juni mocht het weer onder voorwaarden en kwamen de al
vorig jaar geplaatste spatschermen tussen de bureaus en het
ontsmettingsmiddel voor de toetsenborden opnieuw van pas.

Enkelen schroefden hun aanwezigheid terug tot een dagdeel
per week. Vanaf november werden de maatregelen weer
aangescherpt, maar konden de musea vooralsnog open blijven. Onder de oude voorwaarden zoals handen en bureaus
ontsmetten en afstand houden, bleef het werk in het archief
doorgaan totdat in het weekend voor kerst alles opnieuw
werd stilgelegd vanwege de opmars van de Omikron-variant.
Officieel stonden op 31-12-2021 de volgende mensen als
archiefvrijwilliger te boek:
• Fiena Mooibroek: registratie van krantenknipsels in de deelcollectie Plakboeken;
• Koen Oosterhuis: documenten beschrijven en invoeren;
• Stefan Smit: scannen en registreren van foto’s en documenten, controle van de collectieregistratie en andere voorkomende computer- en opruimwerkzaamheden;
• Inge Balczun: invoeren, controleren en corrigeren van
beschrijvingen in Adlib;
• Eveline Smit: fotograferen en registreren van de voorwerpencollectie, 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, Kringloopwinkel en rommelmarkten in de gaten houden voor
relevante aanwinsten;
• Arie Stenekes: beschrijvingen controleren en digitale foto’s
koppelen aan de beschrijvingen in Adlib;
• Jaap Kok: foto’s en negatieven van JosPé scannen en
diverse voorkomende archiefwerkzaamheden;
• Jan Roorda: documenten en foto’s registreren in Adlib;
• Gosse de Kroon: indexeren van de gescande oorlogskranten;
• Bram Uneken (nieuw sinds 12 oktober): scannen van negatieven
• Helma Trox: volgde per 31 augustus Joop Lüchtenborg op
als onze Beeldbankmedewerker. Joop werkte haar nog
wel in op een aantal middagen.
• John Groenewold: is verzamelaar van foto’s en verwerkt zijn
aanwinsten thuis in een apart digitaal fotobestand, dat hij
regelmatig met ons deelt en in onze collectie aanvult.
Een aantal vrijwilligers zagen we na de lockdown niet meer
terugkeren. Van Herman Tuin, Jantje Warringa, Ieke van de
Wal en Joop Lüchtenborg zullen we op een later moment als
dat weer kan passend afscheid nemen.
Zondagmiddagvrijwilligers en de activiteitencommissie
De activiteitencommissie pakte na de zomer de programmering weer op van de zondagmiddagactiviteiten, maar in grote
onzekerheid over wat er mogelijk zou zijn qua beperkingen
voor bezoekersaantallen en het wel of niet doorgaan ervan.
Besloten werd om evenals vorig jaar in elk geval voor de
bibliotheek als locatie te kiezen vanwege de optimale ventilatie en de grotere ruimte. Een aantal activiteiten dat in het
seizoen 2020-2021 geannuleerd moest worden, kon worden
doorgeschoven naar het nieuwe seizoen. Veiligheidshalve
werd er voor het eerst om de week in plaats van elke week
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geprogrammeerd. Als er dan activiteiten geannuleerd zouden
moeten worden, trof dit dan minder mensen. Dat bleek vanaf
december dus ook het geval.
Op de eerste zondag van oktober werd pas de eerste activiteit van 2021 gehouden. Het was weer even wennen aan
de werkwijze in de bibliotheek. Hier moet per activiteit alles
vooraf nog zelf klaar gezet worden zoals het scherm, de
geluidsinstallatie en alle stoelen. Ook moest er rekening worden gehouden met de op dat moment geldende corona-voorschriften: of er wel of geen koffie mag worden geschonken,
moeten bezoekers een mondkapje dragen, wel of niet op
1,5 meter uit elkaar zitten. Tenslotte moesten de bezoekers
ook nog een geldig corona-toegangsbewijs tonen, wat inhield
dat de vrijwilligers de scan-app van de Rijksoverheid moesten
downloaden om van iedereen de QR-code te kunnen controleren.
Ondanks al deze maatregelen konden we binnen de groep
ook een nieuwe vrijwilligster verwelkomen in de persoon van
Tineke Mulder.
Vanwege de mondkapjesplicht in het OV en dus ook in het
touringcarvervoer en de overige beperkende maatregelen,
werd er dit jaar geen donateursreis gehouden. Ook een donateursavond was in ons eigen gebouw niet mogelijk.
Een overzicht van de wel georganiseerde activiteiten is te
vinden in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.
De activiteitencommissie bestond uit Helen Kämink, Bert
Roossien, Hans van de Wiel, Arie Stenekes en Roland Beyer.
Deze vrijwilligers vormden in 2021 het zondagmiddagteam:
• Aletta van Timmeren
• Tineke Reining
• Aly Lukens
• Ingeborg Houtwipper
• Christina Klarenbeek
• Gerda Melenberg
• Fabiola Oevermans
• Doetie Ketellapper
• Tineke Mulder (nieuw)
Huwelijksvoltrekkingen
De gastvrouwen hoefden ook dit jaar niet in actie te komen,
omdat alle huwelijken werden afgelast dan wel uitgesteld
vanwege het verbod op grote bijeenkomsten en de 1,5-metermaatregelen.
Normaal gesproken hebben we daar vier vrijwilligsters voor,
te weten Janny Venema, Fiena Mooibroek, Jeannet Nieweg en
Tineke Reining.
Tuinonderhoud
Jan Roorda hield dit jaar, ook tijdens de lockdown, de tuin bij.
BHV
In 2021 konden er vanwege de maatregelen geen BHV-trainingen gehouden worden. We zullen dit in het nieuwe jaar weer
oppakken met de medewerkers die nog over zijn:
Helen Kämink, Bert Roossien, Henk Krops, Roland Beyer en
Jan Roorda in Stadskanaal, en Lizette Wassenaar in Sellingen.
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Ambassadeur
Henk de Boer ondersteunt als ambassadeur van het SHC het
bestuur bij het werven van nieuwe donateurs, zowel bedrijven
als particulieren. Dit lag stil in 2021.
Redactie Veerten
De redactie van ons historisch tijdschrift kon vrijwel ongehinderd weer drie reguliere nummers uitbrengen. In oktober
verscheen zelfs een extra editie die geheel in het teken stond
van het 50-jarig bestaan van het SHC. Ook dit jaar bestond
de redactie van Veerten uit Henk Dekker, Helen Kämink, Jaap
Kok, Bert Roossien en Anne-Greet Wilting. Naast deze vaste
redactie verzorgden drie externe schrijvers (vrijwel) elk nummer ook een artikel. Dat zijn oud-journalist Hennie Lemein
voor de interviews, Roelof Pinxterhuis voor een Westerwolds
onderwerp en Jakob Been voor Ter Apel. Archiefvrijwilliger
Stefan Smit verzorgt een vaste foto-rubriek, Stefans selectie.
De opmaak en het drukklaar maken van het blad werden ook
dit jaar verzorgd door Jaap Kok. In december 2021 besloot het
bestuur tot de aanschaf van een speciale Apple-laptop om
Jaap in staat te stellen ook in het SHC zijn werkzaamheden
te kunnen verrichten, in plaats van dat altijd thuis te moeten
doen. Verder ontvangt geen van de redactieleden of auteurs
een (extra) vergoeding voor de werkzaamheden voor het
blad.
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. De bijdrage
van bedrijven is nadrukkelijk een donatie. Hier staat geen
tegenprestatie of invloed op het beleid tegenover al worden
de bedrijfsdonateurs wel vermeld in ons tijdschrift Veerten en
het programmaboekje. Het SHC is erkend als Culturele ANBI
onder RSIN nummer 3504918. Hierdoor zijn donaties aan het
SHC onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
Particulieren kunnen kiezen voor een individueel of een
gezinsdonateurschap voor resp. € 35,- en € 45,- per jaar.
In 2021 maakten 292 particuliere donateurs hun reguliere
bijdrage aan het SHC over.
24 bedrijven steunden het SHC als standaard bedrijfsdonateur, 1 bedrijf is vriend voor €250,- en 4 bedrijven doneren
€ 500,- als vriend. Rabobank Groningerland organiseerde
weer een Rabobank Clubsupport-actie. Afhankelijk van het
aantal stemmen dat wij zelf weten te ‘winnen’ door promotie
van deze actie onder onze achterban, maakt de bank dan een
bedrag aan ons over. De Rabobank steunt hiermee verenigingen, stichtingen en andere goede doelen in hun werkgebied
(als zij tenminste bij deze bank klant zijn).

ONTWIKKELING AANTALLEN VRIJWILLIGERS
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

38
46
44
47
40
37
36
37
35
34
34
32

LEEFTIJD VRIJWILLIGERS*

ARBEIDSSITUATIE VRIJWILLIGERS*
11,8%
18–45 jaar

23,5%

23,5%
46–66

11,8%
64,7%
67+

64,7%

Uitkering zonder sollicitatieplicht
Uitkering met sollicitatieplicht
Pensioen/geen kostwinner/baan

* Berekend op basis van het aantal vrijwilligers dat tenminste een dagdeel per week bij het SHC werkzaam is.

PARTICULIERE DONATEURS
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2. FINANCIËN

Evenals in het eerste coronajaar 2020, had de langdurige sluiting en het feit dat we
minder activiteiten konden organiseren, nauwelijks groepen konden ontvangen
en er geen huwelijksvoltrekkingen konden plaatsvinden, geen negatieve invloed
op onze financiën. Hoewel we het jaar begonnen met een begroot tekort van €
1973,- konden we afsluiten met een positief saldo van € 17.937,-. Een groot deel van
dit voordeel wordt gevormd door een onverwachte verrassing: in de zomer mochten we een anonieme gift ontvangen van maar liefst € 10.000,-, te besteden aan de
instandhouding van ons aandeel in ‘De Collectie Groningen’. Verder is dit resultaat
een optelsom van drie geldstromen die we apart moeten verantwoorden, namelijk:
- Activiteiten Streekhistorisch Centrum voor de gemeente Stadskanaal: voordelig
saldo van € 12.231,- Activiteiten dependance SHC de Oude Stelmakerij in Sellingen voor de gemeente
Westerwolde: voordelig saldo van 5805,- (zie voor een specificatie deel B van dit
jaarverslag)
- Uitgaven Comité Stolpersteine gemeente Stadskanaal: besteding van € 99,Voor de verdeling van deze geldstromen naar subsidieverstrekker wordt verwezen
naar bijlage 3 van de jaarrekening.
Het resultaat van SHC Stadskanaal over 2021 bedraagt € 12.231,-, begroot was een
tekort van € 1.973,-. Ten opzichte van de begroting was het werkelijk resultaat dus
€ 14.204,- voordeliger. Hieronder volgt een analyse:
Mutaties
Exploitatiepost
Gift (eenmalig)
Personeelslasten

voordeel €
10.000
8.400

Opbrengst activiteiten
Kosten activiteiten

6.300
1.600

Kosten huisvesting (o.a. huur Engelandln)
Bedrijfskosten
Overige afwijkingen

1.400
1.800
100
21.900

Per saldo

10

nadeel €

+ 14.200

7.700

Normaliter wordt het exploitatiesaldo van de activiteiten in Stadskanaal verrekend
met de algemene reserve van onze stichting. Voor het jaar 2021 vraagt het bestuur
de gemeente toestemming om het gehele voordelige saldo inclusief de eenmalige
gift te mogen toevoegen aan de bestemmingsreserve ‘Innovatie / Kofschip’. Met
deze eigen bijdrage maken wij onze aanvragen bij de fondsen voor de uitvoering
van ons toekomstplan, kansrijker.
Het verloop van het Eigen Vermogen ziet er dan als volgt uit:
Bestemming resultaat 2021
Reserves

01-01-2021

Stadskanaal

Westerwolde

Stolpersteine

Overboeking*

31-12-2021

Algemene reserve

9.082

Reserve vaste activa

9.214

-205

9.009

Reserve inventaris

8.285

-205

8.490

Reserve educatie

3.559

Reserve innovatie/Kofschip

7.495

Reserve Stolpersteine

1.937

Reserve Stelmakerij

9.082

3.559
12.231

4.410
43.982

19.726
-99

1.838

-99

61.919

5.805
12.231

5.805

10.215

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

In 2022 zal de kascontrole over 2021 worden uitgevoerd door twee leden van het
bestuur. Er wordt gekeken naar zowel de contante geldstromen als de facturen
en de boekhouding van het SHC. Door corona kon deze controle nog niet worden
uitgevoerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de financiën in 2021 verwijzen wij
naar het jaarrapport 2021 dat werd samengesteld door Accountantskantoor Ketelaar-Kroon op basis van de door het SHC aangeleverde stukken.
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Balans per
Debet
Vaste activa
Inventaris

31-12-2021 31-12-2020
€

9.214

796

544

Belastingen

4.044

2.674

Nog te ontvangen

2.287

2.244

Liquide middelen
Kas

1.292

731

Rekening courant

10.592

18.806

Deposito

50.555

25.204

1.839

1.938

80.414

61.355

2021

2020

€

€

Spaarrekening Stolpersteine

Exploitatierekening
Baten

31-12-2020

€

€

61.919

43.982

Crediteuren

4.391

6.202

Belastingen

6.683

6.750

Nog te betalen en overlopende
kosten

7.421

4.421

80.414

61.355

2021

2020

€

€

Credit
Eigen vermogen

9.009

Vlottende activa
Debiteuren

Lasten

101.623

99.200

Personeel

97.372

94.947

Overige subsidies

25.345

19.095

Activiteiten

23.406

38.750

Donaties particulieren

12.922

12.739

Huisvesting

14.244

9.503

4

8

Kantoor

8.293

8.133

20.366

20.770

Afschrijvingen

3.308

3.282

6.537

6.508

Overige kosten

Subsidies gemeente Stadskanaal

Rente
Opbrengsten activiteiten
Donaties bedrijven

166.797
Resultaat
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€

31-12-2021

+ 17.937

158.320

2.237

3.998

148.860

158.613
−293

OPBRENGSTENVERDELING

13,1%

4,1%

12,2%

8%

3,9%

7,8%

12,1%

62,7%

60,9%

15,2%
2020

2021
Subsidies gemeente Stadskanaal
Overige subsidies
Donaties particulieren, rente, giften
Opbrengsten activiteiten
Donaties bedrijven

KOSTENVERDELING

6%

5,1%

4,9%

5,6%

3,7%

9,6%

24,4%

59,9%

15,7%
65,4%

2020

2021
Personeel
Activiteiten
Huisvesting
Kantoor
Afschrijvingen, overige kosten
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3. COLLECTIE

3.1

Huisvesting

De al in 2019 ingezette koers om Huize ter Marse te gaan verlaten om te gaan samenwerken en -wonen met de bibliotheek
in Stadskanaal komt langzaam maar toch stukje bij beetje
dichter bij realisatie. Het was dan ook een heel belangrijk
thema in 2021. In december 2020 werd de houtskoolschets
van hoe de gezamenlijke huisvesting van SHC en bibliotheek
in gebouw ‘t Kofschip kan worden, gepresenteerd aan de portefeuillehouders en beleidsambtenaren van de gemeente. De
hieruit voortvloeiende reacties gaven gelukkig aanleiding tot
het mogen doorontwikkelen van het plan. In de eerste helft
van het jaar werd samen met de mensen van Biblionet veel
tijd besteed aan het doorrekenen van de exploitatie op de
nieuwe locatie, de investeringskosten, het opstellen van een
risicoanalyse en het inventariseren van de mogelijke fondsen
waar om een bijdrage zou kunnen worden gevraagd. Het
uitgebreide plan leidde in juli tot de ondertekening van een
gezamenlijke intentieverklaring door zowel SHC, Biblionet als
ook de gemeente waarin de partijen zich committeren aan
het samenwerkingsplan. Met de intentieverklaring als onderbouwing kon het SHC zich gaan richtten op het uitwerken
van een projectplan voor de fondsen, waarbij de eerste grote
aanvragen in de tweede helft van 2021 ingediend werden, bij
Leader en het Mondriaanfonds. Het leidde dit jaar echter nog
niet tot concrete toezeggingen.
Ondertussen moesten er in Huize ter Marse verschillende
keren lekkages worden verholpen en muizen worden bestreden. In opdracht van de gemeente Stadskanaal werd aan
zowel Huize ter Marse als Huisje Manning een bouwkundige
inspectie verricht wat leidde tot de verontrustende maar niet
geheel onverwachte constatering dat de verdiepingsvloer van
Huisje Manning dusdanig zwaar belast wordt dat de muren
gaan wijken en deze dus dringend moet worden ontlast. Om
archief van de geklimatiseerde zolder weg te halen en naar
de Engelandlaan te brengen, moest echter eerst de temperatuur in de Engelandlaan naar beneden worden gebracht.
Nu dat redelijk in orde en stabiel blijkt te zijn, zal in 2022 deze
noodgedwongen verhuizing plaats vinden.
3.2

Collectieregistratie

2021 werd bijna een herhaling van het jaar ervoor: de
opnieuw langdurige sluiting zorgde ervoor dat de meeste
vrijwilligers niet konden komen werken aan de collectieregistratie. Vanaf de zomer keerden de meesten weer terug,
vrijwel zonder uitzondering gevaccineerd en wel. Aan het
einde van het jaar toen de besmettingen weer opliepen, werd
er opnieuw besloten om het werk stil te leggen. Toch zijn alle
collecties in 2021 opnieuw in aantal toegenomen.
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De volgende collecties stonden eind 2021 in Adlib geregistreerd:
Voorwerpen en textiel: groeide van 10.710 eind 2020 naar
10.997 begin 2022;
Documenten: van 37.534 naar 37.879;
Foto’s: van 30.333 naar 30.778;
Boeken: van 5.876 naar 5.938;
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: 420
Begin 2022 staan er 23.812 foto’s van het SHC op Beeldbank
Groningen, een toename van bijna 400 in een jaar wat na een
periode van stilstand door de lockdown en het inwerken van
Helma Trox als nieuwe vrijwilligster opnieuw een flinke groei
genoemd mag worden. Het SHC is na de Groninger Archieven nog steeds de grootste aanbieder van foto’s uit de eigen
collectie online. De collectie is zo via beeldbankgroningen.nl
altijd doorzoekbaar, te bekijken en digitaal te bestellen.
3.3

Collectiebeheer- en behoud

Voor het beheer en behoud van onze collectie is een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid van groot belang.
Voor zover dat binnen onze (technische) mogelijkheden ligt,
proberen we dat door middel van meetapparatuur in de
gaten te houden. Mogelijkheid tot ingrijpen hebben we echter
nauwelijks. Vrijwilligster Eveline Smit houdt deze gegevens op
onze verschillende locaties, zowel in depot als in de museale
ruimtes, nauwkeurig bij.
In de in 2020 in gebruik genomen lokalen aan de Engelandlaan bleek de temperatuur structureel te hoog. Die konden
we zelf niet aanpassen. In november is de verwarming door
de gemeente bijgesteld, zodat we daar nu een deel van het
archief uit Huisje Manning naar kunnen overbrengen. Het
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is een vervelende constatering dat juist waar ons archief
wel geklimatiseerd was, op de zolder van het Huisje, we de
collectie wegens overbelasting van het gebouw weer moeten weghalen met alle risico’s van dien. Zo is de kans op een
schimmeluitbraak niet ondenkbaar wanneer de dozen weer
in een ruimte met hogere luchtvochtigheid worden gebracht,
zeker in combinatie met de aanvankelijk te hoge temperatuur. Daarom moet dat nauwlettend in de gaten worden
gehouden.
Eveline Smit nam samen met Helen Kämink deel aan een
tweedaagse cursus Collectiewaardering en afstoten, georganiseerd door onze koepelorganisatie Erfgoedpartners. De
opgedane kennis komt goed van pas bij het aannemen van
schenkingen en de inrichting/opruiming van de opslagruimte,
zeker wanneer we op termijn gaan verhuizen. Een vervolgbijeenkomst van deze cursus werd op 9 september gegeven bij
ons in het SHC, waar aan de hand van objecten uit onze eigen
collectie de theorie nog eens in de praktijk werd gebracht.
Daar deden 10 vrijwilligers van andere musea in de provincie
aan mee.
3.4

Aanwinsten

In 2021 werden er 140 records in Adlib geregistreerd met een
verwervingsdatum in dat jaar. Op de zoekterm ‘verwervingsdatum’ is de complete lijst verworven objecten in 2021 te zien.
Waar mogelijk worden alle schenkingen vastgelegd in een
schenkingsovereenkomst waarop naast de naam- en adresgegevens van de aanbrenger ook de voorwaarden waaronder
we de schenking accepteren, vermeld staan. Het SHC doet
geen actieve aankopen om de collectie uit te breiden. Slechts
publicaties in de vorm van boeken voor onze bibliotheek
worden actief aangekocht. Voor alle aanwinsten geldt dat
streekgebondenheid een absolute voorwaarde is om in de
collectie te worden opgenomen.
Een paar bijzondere nieuwe objecten worden hieronder
uitgelicht:

Een houten prijzenkast van de bejaardenwandelclub de
Turftrappers met inhoud: medailles, bekers en vaantjes. Deze
prijzenkast stond in het huis Cereskade 8 en is gemaakt door
vader (Grote Harm) Davids. Samen met de bijbehorende
documentatie geeft de kast met inhoud een beeld van de
activiteiten van deze wandelclub die in onze regio in de jaren
50 en 60 van de twintigste eeuw actief was. Familie Davids
waren eigenaar van ons schip De Jatrie. De vele medailles
vormen een belangrijk aandeel in de 140 aanwinsten uit dit
jaar!
Een zwarte pelerine (cape of schoudermantel) met een
opstaande boord en ruche van kant. De cape is versierd met
florale motieven, zwarte kralen, pailletten en wordt met twee
haken en drie ogen gesloten. De oma van de schenker heeft
deze cape altijd bewaard en waarschijnlijk is deze cape van
de moeder van die oma geweest, Zwaantje Karskens uit
Onstwedde.
Een glazen bol die tijdens de Tweede Wereldoorlog door Otto
Wiegman (werknemer bij glasfabriek Meursing te Nieuw-Buinen) gemaakt is van de resten glas, die op het laatst achter
bleven in de oven. De vader van de schenker had gevraagd, of
hij de bol voor hem wilde maken. Deze bol wilde hij geven aan
de man die hem had vrijgelaten uit het Scholtenshuis, waar
hij gevangen was geweest. Deze man was de vervanger van
de beruchte SD-er Lehnhof bijgenaamd ‘de beul van Groningen’. Helaas heeft de schenker nooit kunnen achterhalen wie
die vervanger van Lehnhof is geweest en dus is de bol nooit
overhandigd.

15

Nieuwe aanwinsten

Object 8073
Glazen bol van Otto Wiegman, gemaakt in september
1943 bij glasfabriek Meursing
in Nieuw-Buinen.

Object 1818
Zwarte pelerine (cape of
schoudermantel) met een
opstaande boord en ruche
van kant uit de nalatenschap
van Zwaantje Karskens uit
Onstwedde.
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4. PRESENTATIE

Ondanks de lockdown in de eerste helft van 2021, zijn er
dit jaar twee wisseltentoonstellingen in het SHC geweest.
Opnieuw kon er dankzij externe fondsenwerving een editie
van Witte Olifanten plaats vinden en in het najaar speelden
we in op de onthulling van het monument voor de familie
Drenth met een expositie over het Stadskanaalster Achterhuis. De zondagmiddagactiviteiten gingen pas in oktober
weer van start en hadden sterk te lijden onder de maatregelen, ook wat publieke opkomst betreft. Veerten verscheen
daarentegen zelfs vier keer dit jaar, met in oktober een speciale extra editie vanwege ons 50-jarig bestaan.
4.1

Exposities

Witte Olifanten VIII: Joyce Zwerver met ‘Into Nowhere’
25 juni tot en met 24 september 2021
Witte Olifanten is een reeks solotentoonstellingen van keramisch beeldhouwwerk, opgezet als een jaarlijks terugkerende
manifestatie. Van 2013 tot en met 2017 werd deze reeks van
exposities in de Watertoren gehouden. Vanaf 2018 was Witte
Olifanten twee zomers lang te gast in de schuur bij de Oude
Stelmakerij en in 2020 voor het eerst in de tentoonstellingsruimte van Huisje Manning. Witte Olifanten wordt georganiseerd door een werkgroepje waarvoor Helen Kämink als
penvoerder fungeert namens het SHC en waarvan verder
Mirjam Veldhuis, kunstenaar en curator, en Jikke van der
Spek, kunsthistorica, deel uit maken. Witte Olifanten heeft een
eigen website en Facebookpagina, en bovendien een eigen
budget. De reeks wordt bekostigd door middel van externe
fondsenwerving. Er werden dit jaar bijdragen ontvangen van
Kunstraad Groningen, Beringer Hazewinkelfonds, Stichting
Van Achterbergh-Domhof en de Stichting Wildervankfonds.
Siebe Hansma, die de website host en beheert, sponsorde in
natura.
Het was een onzekere editie dit jaar. Natuurlijk moest de
fondsenwerving al in een vroeg stadium starten terwijl nog
helemaal niet zeker was of en wanneer de musea weer
open mochten voor publiek. Ook de fondsenwerving verliep
moeizaam, nadat een belangrijke aanvraag werd afgewezen.
Gelukkig kwam de Kunstraad ons tegemoet met een speciale
extra corona-bijdrage, waardoor de tentoonstelling toch in de
oorspronkelijke opzet kon doorgaan.
Dit jaar viel Joyce Zwerver de eer te beurt om de achtste
‘Witte Olifant’ te zijn. Zij maakt site specific werk, waarbij ze
met haar installaties ingrepen doet in de ruimte. Bezoekers
worden uitgenodigd het werk te betreden, te ontdekken en te
ondergaan. Ze zoekt naar contrasten - in kleuren, vormen en
materialen die afwijkend zijn van de locatie – en beoogt zo
spanning, verbazing en interesse op te roepen. Haar installaties worden opgebouwd met één materiaal (vaak van tactiele

kwaliteit) en vaak in een uitgesproken kleur. De monumentale
ruimtelijke vormen worden gekenmerkt door eenvoud, doordat ze opgebouwd worden vanuit één handeling, of één vorm.
Dit zorgt voor een samenhang en rust, binnen de ingrijpende
verandering die ze aanbrengt op de locatie. Voor deze expositie onderzocht Joyce Zwerver de ruimte van de voormalige
woning die nu expositieruimte is en nam deze tot uitgangspunt voor een installatie. Het onderzoek leidde tot een ‘gang’
door de ruimte, opgebouwd uit roze, zacht glanzende tegels
als ware het de glazuurlaag van tompoezen, in een maatvoering die was gebaseerd op een verdwenen raam in de ruimte.
De gang maakte een lichte knik, waardoor bij het betreden
nog niet duidelijk was waar je uit zou komen: Into Nowhere.
Kort na onze keuze voor Joyce als exposant werd bekend dat
zij het Hendrik de Vries-stipendium van de gemeente Groningen won. Dat was een mooie bijkomstigheid.
Op vrijdagmiddag 25 juni ging de tentoonstelling officieel van
start, maar helaas zonder feestelijke opening vanwege de
maatregelen tegen corona en in slechts klein gezelschap.
Bij de tentoonstelling verscheen een brochure die qua vormgeving aansluit bij de eerdere edities van Witte Olifanten.
Ondanks een lovende recensie in het Dagblad van het
Noorden door Joep van Ruiten, advertenties in diverse
kunstbladen, een ruime verspreiding van flyers en de grotere
bekendheid van Joyce Zwerver door het winnen van het Hendrik de Vries Stipendium - wat voor haar deze zomer ook weer
andere opdrachten in de openbare ruimte tot gevolg had (o.a.
bij het kerkje van Marssum nabij Appingedam) – trok deze
expositie teleurstellend weinig bezoekers.
Het Stadskanaalster Achterhuis
vanaf 25 oktober 2021
Ter gelegenheid van de onthulling van Monument21 werd
een tentoonstelling ingericht over het Stadskanaalster
Achterhuis. Hier wordt het verhaal verteld over Willem en
Hindertje Drenth die samen met hun dochters Lammie en
Fennie in de Tweede Wereldoorlog vanaf de zomer van 1942
onderdak hebben geboden aan zestien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst. Allen hebben de oorlog
overleefd. Het verhaal wordt in de expositie verteld aan de
hand van tentoonstellingspanelen die al voor een eerdere
editie van deze expositie in 2017 werden gemaakt. Ook is de
maquette van het huis aan de Krommewijk uit de collectie
van Herinneringscentrum Kamp Westerbork weer te zien.
Samen met een plattegrond van het huis wordt getoond hoe
de familie met hun onderduikers woonden en hoe weinig
ruimte ze tot hun beschikking hadden. Heel bijzonder is ook
de Yad Vashem-medaille, de hoogste onderscheiding van de
Israëlische ambassade, die Hindertje Drenth in 1979 kreeg
(en Willem postuum) voor hun hulp aan joden gedurende de
Holocaust. Deze medaille werd door de familie speciaal voor
de tentoonstelling aan het SHC uitgeleend.
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Tegelijk met de inrichting van het Stadskanaalster Achterhuis werd ook de wisselkamer weer veranderd. Nu we weer
terecht kunnen bij de objecten in de opslag, werden er objecten uitgezocht die lang niet te zien waren geweest, zoals de
bakfiets van de voormalige Woningstichting in Wildervank,
een oude kiep van een kiepkerel, diverse handgereedschappen, emaille reclameborden en jurken uit een schenking van
2020, gemaakt bij het Stadskanaalster kledingatelier Rival.
Streekkamer Simon van Wattum
De vitrines in de bibliotheek van Stadskanaal werden,
ondanks de goede voornemens dat wel weer te gaan doen,
dit jaar weer niet gewisseld. Er zijn er nog steeds enkele
huishoudelijke voorwerpen te zien van het inmiddels gesloten
Museum Musica, die zijn aangevuld met foto’s en documenten
van het SHC.
4.2

Zondagmiddagactiviteiten

Vanaf eind 2020 werd al het openbare leven stil gelegd om
verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Alle persconferenties ten spijt was lang onduidelijk wanneer er weer wat
georganiseerd kon worden met publiek. De maatregelen werden aanvankelijk alleen maar strenger tot de invoering van
een avondklok aan toe. Het in september 2020 opgestelde
programmaboekje, met daarin ook de activiteiten van de eerste helft van 2021, kon zo de prullenbak in. Voor veel culturele
instellingen bleek deze lange sluiting een gelegenheid om te
kijken of er ook online activiteiten konden worden aangeboden. Het SHC beschikt echter niet over de technische kennis,
menskracht en financiële middelen om zoiets te kunnen doen,
maar dankzij de bibliotheek bleek er echter wel wat mogelijk.
Zij organiseerden vanuit een speciaal daarvoor ingerichte
ruimte in de bibliotheek van Veendam livestreams via Facebook en YouTube. We kregen de kans om hier ook gebruik van
te maken. Hoewel niet elke spreker hier voor voelde, hebben
we zo toch twee activiteiten kunnen ‘uitzenden’ en er ervaring
mee kunnen opdoen. Bert Roossien stelde een themavoorstelling samen over auto’s in het straatbeeld, die hij op 7 maart
aan elkaar praatte in de ‘studio’ in Veendam en via zowel de
Facebookpagina van het SHC als die van Biblionet Groningen
te bekijken was, en nu nog steeds terug te kijken is. Een jaar
later staat de stand al op 712 weergaven, wat met een eenmalige beeldpresentatie met publiek uiteraard nooit gehaald
kan worden.
Op zondag 11 april hadden we een lezing over Anne Frank en
Etty Hillesum gepland door schrijfster Janny van der Molen.
Dankzij subsidie van het Letterenfonds kon ook deze lezing
online gehouden worden vanuit Veendam. Op verzoek van
de schrijfster, die haar verhaal uiteraard normaal gesproken
voor meerdere groepen door het hele land houdt, bleef deze
livestream een beperkt aantal dagen beschikbaar, maar ook
hier keken zowel live als achteraf meer mensen naar dan
normaal het geval zou zijn geweest.
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Hoewel het er even op leek dat in het najaar de mondkapjesplicht, de 1,5 meter afstand en andere maatregelen
afgeschaft zouden worden, werd dat toch weer teruggedraaid
vanwege de oplopende aantallen besmettingen. Daarom
besloten we tot een voorzichtige programmering, waarbij we
voor het eerst sinds 1996 niet meer elke week, maar om de 14
dagen een zondagmiddagactiviteit planden. Het programma
voor de tweede helft van het jaar was bovendien grotendeels
‘tweedehands’, bestaande uit activiteiten die in het voorafgaande seizoen moesten worden geannuleerd. En hoewel er
in tegenstelling tot 2020 geen maximum aantal bezoekers per
activiteit gold, kwam er als nieuwe maatregel dat iedereen
een vaccinatie- of herstelbewijs moest kunnen tonen in de
vorm van een QR-code. Deze moest door de vrijwilligers van
ons zondagmiddagteam worden gecontroleerd, waar niet
iedereen blij mee was.
We waren wel weer blij met de geboden gastvrijheid van de
bibliotheek, waar we opnieuw gebruik van konden maken.
Ook al voelt het er nog niet als ‘eigen’, als de keuze is daar
of helemaal niet, dan is het toch een uitkomst. Behalve de
beperkingen vanuit de landelijke richtlijnen, bleek het ook
elke keer weer spannend of het ingeroosterde personeel of de
beoogde spreker niet ziek zou worden of in quarantaine zou
moeten. Dat risico is er natuurlijk altijd, maar gold nu extra. In
december is om die reden een geplande beeldpresentatie niet
door gegaan.
Deze activiteiten gingen in 2021 nog wel live door:
3 oktober
50 jaar Streekhistorisch Centrum, 50 jaar Stadskanaal.
Aftrap van de jubileummaand SHC 50 jaar met een beeldpresentatie door Bert Roossien.
Aantal bezoekers: 17
10 oktober
Het landschap, de mensen.
Lezing door Auke van der Woud over zijn jongste boek waarin
hij schrijft over de wisselwerking tussen mens en landschap
van het midden van de negentiende eeuw tot aan de Tweede
Wereldoorlog. Van der Woud (1947) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie en was ruim twintig jaar in Amsterdam
en Groningen hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis.
Aantal bezoekers: 18
24 oktober
Romantiek met een grote en een kleine ‘r’
Lezing door Manuel Claasen over de verschillende betekenissen van het begrip ‘romantiek‘. Enerzijds hanteren we de
term in alledaagse taal, zoals bij ‘een romantisch dinertje’ of
‘een romantische bruidsjapon’, anderzijds kennen we de grote
19e-eeuwse Europese cultuurstroming, Romantiek met een
hoofdletter. Wat hebben deze twee begrippen met elkaar te
maken? Met voorbeelden uit kunst, literatuur en muziek.
Aantal bezoekers: 7

7 november,
Musselkanaal, Branbergen en Bruintje Beer
beeldpresentatie door Bert Roossien.
In 2020 was het de 100e verjaardag van Rupert, de stripbeer
die een koekjesbeer werd en Musselkanaal op de kaart zette.
Aantal bezoekers: 20
21 november,
Overgebleven in Stad en Ommelanden
Een programma met korte verhalen, liedjes en geprojecteerde
tekeningen over van alles wat bewaard is gebleven in het
Groninger landschap. Uitvoerenden: Nanne van der Werff,
piano; Floor Pots, zang; Fons van Wanroij, voordracht en cello;
Geert Schreuder, geprojecteerde tekeningen; Donald van der
Werff, gitaar.
Aantal bezoekers: 29
Totaal bezoekers zondagmiddagactiviteiten in 2021:
101, tegen 430 in 2020 en 736 in 2019.
Gerekend over slechts 5 activiteiten komt het gemiddeld uit
op 20 bezoekers per activiteit, wat 5 minder is dan in 2019
en 2020. Waarschijnlijk is het publiek toch voorzichtig in hun
bezoek aan samenkomsten geweest en mogelijk hebben ook
de restricties een rol gespeeld.
4.3

Donateursactiviteiten

Ook in 2021 konden er geen speciale donateurslezing en geen
dagexcursie georganiseerd worden.
4.4

Presentaties voor groepen

Op aanvraag verzorgt het SHC normaal gesproken voorstellingen op maat voor groepen, bijvoorbeeld voor familiedagen, vrouwenverenigingen en serviceclubs. Dat kan zowel op
locatie als in het SHC zelf. Gezien alle maatregelen vielen ook
deze activiteiten grotendeels weg in 2021. In de zomer, toen
activiteiten weer waren toegestaan, zijn er nog twee groepen
in het SHC geweest waarvoor Bert Roossien een voorstelling
heeft verzorgd. In oktober heeft Bert een lezing op locatie
verzorgd over Tweede Exloërmond.
In oktober startte de collegereeks die Bert Roossien geeft voor
de Stichting Sociaal Werk Oldambt in Winschoten wel weer
normaal op. Hij geeft dan twee middagen in de week geschiedenisles. De vergoeding die hij hiervoor ontvangt, komt ten
goede aan het SHC.
4. 5

Publicaties

Veerten
Sinds juli 2016 geeft het SHC haar eigen tijdschrift Veerten uit,
in 2021 verscheen jaargang 6. De redactie streeft naar het

publiceren van toegankelijke verhalen die voor veel mensen
(nog) herkenbaar zijn uit onze streek, de Veenkoloniën, Westerwolde en de Drentse Monden. Daarnaast wil het tijdschrift
laten zien waar het SHC voor staat. De naam Veerten staat
voor de culturele en historische verten of horizonnen die we
willen verkennen.
In 2021 verschenen er drie nummers van ieder 44 pagina’s,
en een extra editie in het kader van ons 50-jarig bestaan. Elk
nummer werd gedrukt in een oplage van 1000 stuks, waarvan
er bijna 500 werden verzonden aan donateurs, vrijwilligers
en andere relaties. De overige exemplaren zijn beschikbaar
voor de losse verkoop. Het tijdschrift wordt behalve bij het
SHC ook verkocht bij de Readshops in Stadskanaal en Ter
Apel, Primera in Musselkanaal en in de zomer ook bij SHC de
Oude Stelmakerij in Sellingen. Het aantal los verkochte nummers vertoont nog steeds een stijgende lijn. Bij de Readshop
Stadskanaal, Primera Musselkanaal en het SHC werden ook
oude nummers per twee stuks tegen een gereduceerd tarief
verkocht. De jubileumeditie was exclusief voor onze donateurs en relaties en kwam niet in de losse verkoop. De oplage
daarvan was 500.
Inhoud van de dit jaar verschenen nummers:
• Jaargang 6-1, maartnummer
Dit nummer verscheen tijdens de lockdown toen de
boekwinkels gesloten waren of alleen op afspraak te
bezoeken. Het voorjaarsnummer stond, al bijna traditiegetrouw, voor een groot deel in het teken van verhalen
over de Tweede Wereldoorlog:
• Kees Bosma uit Gouda beschreef het Joodse leven en
speciaal het onderwijs in de Kanaalstreek;
• Chiel Wilbrink uit Schiedam vertelde het verhaal
van een Schiedamse jongen die naar Musselkanaal
gezonden werd om aan te sterken;
• Jan Willem van de Kolk ging op bezoek bij Harm
Venema die onderzoek deed naar burgemeesters in
oorlogstijd;
• Jakob Been leverde weer een bijdrage uit Ter Apel. Hij
beschreef het leven van Ruud Hoppes die tijdens de
oorlogsjaren te werk gesteld werd in Duitsland, wat
invloed had op zijn hele verdere leven.
• Roelof Pinxterhuis beschreef hoe de grootschalige
ruilverkavelingen het landschap van Westerwolde
drastisch veranderden, en hoe deze ingrepen nu
gedeeltelijk weer ongedaan worden gemaakt voor
zover dat nog kan.
• Hennie Lemein interviewde oud-burgemeester Frits
Brink die, hoewel nog volop actief in functies over
de hele wereld, toch terugkeerde naar zijn vroegere
thuishaven Stadskanaal.
• Bert Roossien vertelde in ‘De Foto en het Verhaal’
over een historische optocht in 1910, waarbij kosten
nog moeite werden gespaard om de vaderlandse
geschiedenis uit te beelden ter gelegenheid van de
opening van een nieuwe spoorlijn.
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• Jaargang 6-2, julinummer
Het julinummer was een heel zomers nummer met de
volgende onderwerpen:
• Jan Mooibroek schreef over de roemruchte bioscoop
Luxor in Stadskanaal;
• Jakob Been belichtte het leven van Gradus ter Veen
uit Ter Apel;
• Hans Specker uit De Rijp vertelt uitvoerig de geschiedenis van een fietsenfabriek in Musselkanaal kort na
1900. Zijn grootvader produceerde fietsen en handelde later ook in motorfietsen en automobielen;
• Roelof Pinxterhuis schreef een verhaal over Ter Borg
en ’t Veerste Veldhuis;
• Bert Roossien haalde herinneringen op aan de oude
dierentuin in Emmen, als zomers uitstapje al tientallen jaren geliefd.
• Jaargang 6-3: decembernummer
Het decembernummer rolde vlak voor Sinterklaas van de
pers en lag dan ook net op tijd voor de decemberinkopen,
en voordat de winkels vanwege de nieuwe lockdown op
18 december weer moesten sluiten, in de winkels.
In dit nummer:
• Uitvaartbedrijven in Stadskanaal: Jaap Meijering
schreef over Willem Keizer en Hennie Lemein interviewde Jan Stout;
• Jakob Been onthulde dat de eerste voetbalclub van
Ter Apel niet STA was maar TVC (met unieke foto’s);
• Deel 2 van hoe het fietsenfabrikant H.T. Specker in
Musselkanaal verging door Hans Specker uit De Rijp;
• Bert Roossien schreef over een fenomeen in de jaren
zeventig en tachtig: Roeli Panneman, de rijdende
patatboer van Plan Ter Maars;
• Helen Kämink vertelde het verhaal achter Monument21: het Stadskanaalster Achterhuis;
• Jan Wilpshaar schreef een artikel over Westerwolde
Generaliteitsland, waarin hij uitlegt hoe het ook al
weer zat met dit bijzondere stukje Groningen.
In elk nummer ontbraken ook de vaste rubrieken niet, zoals
de column van Anne-Greet Wilting over het Veenkoloniale
leven, Museumschatten waarin een collectiestuk wordt
uitgelicht, Stefans selectie waarin een bijzondere foto wordt
besproken en Rennie en Route, over de belevenissen van de
bijzondere slager Rennie Dik uit Stadskanaal.
Op woensdag 6 oktober werd de extra editie van Veerten,
50 jaar Streekhistorisch Centrum tijdens een feestelijke receptie gepresenteerd aan wethouder Goziena Brongers. Alle
donateurs en relaties waren uitgenodigd om tijdens een soort
‘drive-in’-verjaardagsfeest het jubileumnummer in ontvangst
te komen nemen. Het terrein rond Huize ter Marse was daartoe feestelijk in herfstsfeer versierd met lichtjes en pompoenen, saxofoonkwintet Opus 5 zorgde voor vrolijke muziek en
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er werden kniepertjes gebakken en koffie en glühwein uitgedeeld. Hierdoor konden we toch op een veilige manier onze
verjaardag vieren. Er kwamen ruim 100 gasten op af. Bovendien was het 50-jarig bestaan een mooie aanleiding om ons
eigen verleden eens goed te onderzoeken en vast te leggen.
In de onvolprezen stijl van de reguliere nummers verscheen
een extra dikke Veerten van 64 pagina’s. De uitgave bevatte
een kroniek met de gebeurtenissen uit de afgelopen 50 jaar,
op themapagina’s werden in veel foto’s alle werkzaamheden
en activiteiten belicht en interviews met zowel oud-medewerkers en bestuurders als huidige vrijwilligers gaven een beeld
van wat er door de tijd heen veranderde. Het resulteerde in
een uniek naslagwerk dat door onze donateurs goed werd
ontvangen.
4.6

Educatie

Corona had ook grote invloed op het onderwijs. Scholen
waren langdurig gesloten en gaven hun lessen online.
Logisch dat de eerste prioriteit niet bij culturele uitstapjes lag.
Toch werd in 2021 nog wel medewerking verleend aan het
jubileum van de RK Willibrordschool. In juni hielden zij een
tentoonstelling waarbij ook oud onderwijsmateriaal uit de
SHC collectie werd tentoongesteld, en in het najaar besteedde
de school aandacht aan omgevingsonderwijs waarvoor
opnieuw objecten werden uitgeleend.
Ook het voortgezet onderwijs deed in het najaar een beroep
op het SHC. Bert Roossien verzorgde enkele lessen op de
locatie Maarsdreef van Ubbo Emmius. Ook leenden zij onze
tentoonstellingspanelen.
Op 2 november hield steuninstelling K&C een bijeenkomst
voor de cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs in het
SHC. Helen Kämink vertelde daarbij iets over de mogelijkheden van het SHC voor scholen en ook werd al een tipje van de
sluier opgelicht over onze toekomstplannen met de bibliotheek. Hier werd met enthousiasme op gereageerd door de
aanwezige scholen.
4.7

Open Monumentendag

De landelijke Open Monumentendag in het tweede weekend
van september kende dit jaar landelijk weer een aangepaste
vorm. We hebben contact gehad met een nieuwe ambtenaar
van de gemeente Stadskanaal die zich hier me bezig wil
houden maar het heeft nog niet geleid tot een nieuwe opzet.
De financiële reservering uit 2018 wordt daarom opnieuw
doorgeschoven, wellicht voor 2022.
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ACTIVITEITEN IN BEELD

Vanwege de maatregelen tegen de Corona-pandemie werd het activiteitenprogramma van het
SHC danig in de war gebracht. Sommige lezingen, voorstellingen en concerten werden meerdere
keren uitgesteld om uiteindelijk definitief afgelast te worden. Zo konden de herdenkingen en vieringen rond 75 jaar bevrijding in april en mei 2020 geen van alle doorgaan. De lezingen die wel
doorgingen, konden door minder belangstellenden worden bezocht. Op de volgende pagina's
ziet u een beeldverslag van activiteiten in de jaren 2020 en 2021 die gelukkig wel gerealiseerd
konden worden. Vervolgens ziet u een beeldverslag van twee edities van Witte Olifanten en van
de wisseltentoonstelling over het Stadskanaalster Achterhuis. In het huisje aan de Krommewijk
in Stadskanaal zaten tot wel zesftien mensen, meest joden, ondergedoken bij de familie Drenth.
Allen zouden de oorlog overleven. Tussen dochter Lammie Drenth en onderduiker Bennie Kosses
ontstond zelfs een relatie waaruit, nog tijdens de onderduik, baby Hennie werd geboren.

Het jaar 2020 begon nog gezellig
met de traditionele nieuwjaarsvisite. Zoals gebruikelijk
konden de bezoekers zich tegoed
doen aan kniepertjes, rolletjes,
boerenjongens en glühwein.
Directeur Helen Kämink en
voorzitter Henk Poppen hielden
toespraken. Bert Roossien zorgde
voor verantwoord vermaak met
een kwis. Uit het omvangrijke
beeldarchief van het SHC werden
historische foto's getoond en telkens was de vraag: waar is dit?

Ook de Warme Wintermiddag is
al weer enige jaren een terugkerende activiteit. Mensen worden
uitgenodigd om iets voor te dragen uit eigen werk of dat van een
ander rond een bepaald thema.
In 2020 was het thema 'School'.
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Begin maart bezochten scholieren van CBS Het Mozaïek
in Stadskanaal het SHC in het
kader van educatieproject Knoal!
Verdeeld in kleine groepjes deden
ze bij verschillende ‘stationnetjes’
opdrachten die met de streekgeschiedenis te maken hebben.
Tien dagen later werden de
eerste coronamaatregelen aangekondigd. Er zouden lange tijd
geen scholieren meer komen.

Op 12 maart 2020 kondigde
de regering de eerste coronamaatregelen aan. Mensen werd
geadviseerd om thuis te werken.
Voor het SHC betekende dit dat
nog slechts een handjevol medewerkers in het SHC zelf werkte.
Alleen de noodzakelijke werkzaamheden werden verricht,
zoals de administratie, werk
aan het tijdschrift Veerten en het
onderhoud aan de omvangrijke
tuin rondom Huize ter Marse.
Op de foto zien we van voor naar
achter: Jan Roorda, Eveline Smit
en Helen Kämink.
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En toen... Corona.
Op 12 maart 2020 kondigde de
Nederlandse regering voor het
eerst maatregelen aan om de
pandemie te bestrijden. Daarop
moest ook het SHC in actie
komen. Thuiswerken werd zoveel
mogelijk geadviseerd, maar sommige werkzaamheden moesten
wel op kantoor plaatvinden.
Om de kans op besmetting te
minimaliseren werden tussen de
werkplekken provisorische, maar
afdoende werkende spatschermen geplaatst.

Het museum mocht vanaf begin
juni weer open, na het nemen
van de nodige voorzorgsmaatregelen. Om opstoppingen te
voorkomen en afstand tussen
bezoekers te garanderen, moets
een looproute worden aangeven.

Onder de maatregelen die door
de regering werden afgekondigd,
viel ook het anderhalve meter
afstand houden van elkaar. Om
een indruk te krijgen hoe dat in
het SHC zou uitpakken, tekent
directeur Helen Kämink deze
afstanden met krijt af op de vloer
van Huize ter Marse.
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De maatregelen om bezoekers
te mogen ontvangen, werden
aangeplakt op de deuren van de
entree. Ook bij de balie werd een
spatscherm gebouwd.

Op 1 september 2020 kon eindelijk een nieuw depot betrokken
worden. Nadat het depot aan de
Schoolstraat in Musselkanaal
in 2018 verlaten moest worden,
stonden veel objecten sindsdien
opgeslagen bij verhuisbedrijf
obbe in Winschoten. Twee grote
vrachtwagens waren nodig om
de historische voorwerpen te
verhuizen.

Directeur Helen Kämink (rechts)
en vrijwilliger Stefan Smit
(links) sorteren de teruggekeerde
objecten en richten de lokalen
van het nieuwe depot zo ordelijk
mogelijk in.
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Op de plek waar het ‘Stadskanaalster Achterhuis’ van de
familie Drenth heeft gestaan is
in 2020 een monument opgericht
met de naam Monument21,
naar de 21 mensen die bij elkaar
woonden in het huisje aan de
Krommewijk. Er was een onthulling gepland, precies 75 jaar na
de bevrijding van Stadskanaal,
maar de corona-pandemie verhinderde dat. Wel werden er op
die dag bloemen gelegd door de
mensen achter het monument.
Op de foto zien we v.l.n.r.: initiatiefnemer Wim Lahpor, Helen
Kämink, kunstenaar Bernard
Winkel, Foppe Wesseling en Jaap
Duit.

Vanwege de corona-pandemie en
met de toekomstige samenwerking in het achterhoofd, werden
de zondagmiddagactiviteiten na
de afgelastingen in de eerste helft
van 2020 vanaf oktober dat jaar
gehouden in de Bibliotheek van
Stadskanaal. Een van de eerste
en meest langdurige maatregelen was de anderhalve meter
afstandsregel. In het SHC was
daarvoor niet genoeg ruimte en
in de bibliotheek wel.
Op 4 oktober 2020 trapte Bert
Roossien het nieuwe activiteietenseizoen in de Bibliotheek af
met een beeldpresentatie over de
horeca in de Kanaalstreek.

In oktober 2021 was het dragen
van een mondkapje nog niet
verplicht. Wel moesten bezoekers
hun coronatoegangsbewijs tonen
en moest er voor deelname aan
de activiteiten worden gereserveerd. Dat kon via een portal die
was opgezet door Erfgoedpartners. Directeur Helen Kämink
leverde de teksten en informatie
voor de portal aan. Op de foto is
te zien hoe ze de bezoekers bij de
entree controleert en informeert.
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Een lezing van Manuel Claasen
is nooit zomaar een lezing.
Het zijn voorstellingen met een
vleugje theater. Op 18 otober
2020 vertelde hij over wilden,
zotten, narren en andere ‘buitenbeentjes’ in de geschiedenis. Het
was een van de laatste zondagmiddagactiviteiten voor de
maatregelen verdere activiteiten
onmogelijk maakten.

Vanwege de Corona-maatregelen
was het lange tijd niet mogelijk
om activiteiten te organiseren
met publiek. In het voorjaar
van 2021 stelde de bibliotheek
het SHC in staat om bepaalde
voorstellingen live te ‘streamen’
via de Facebookkanalen. Op 7
maart 2021 gaf Bert Roossien
zo een beeldpresentatie rond het
thema ‘Auto’s in het straatbeeld’.
De presentatie werd opgenomen
in de studio in de bibliotheek van
Veendam.
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Dankzij de inspanningen van
de Rotary Stadskanaal en met
name Jaap Meijering heeft het
SHC inmiddels een uitgebreide
verzameling negatieven, grootbeeldfoto’s en glasnegatieven
uit de nalatenschap van JosPé,
uitgever van prentbriefkaarten.
Op 10 juli 2020 mocht het SHC
een aanzienlijke aanvulling op
de collectie in ontvangst nemen.
Op de foto zien we v.l..n.r.:
Helen Kamink, Peter Drenth en
Jaap Meijering poseren voor de
persfotgrafen.

De laatste aanvulling op de collectie JosPé betrof voornamelijk
een serie glasnegatieven, foto’s
en kunststof negatieven van
afbeeldingen die nog niet in het
archief van het SHC aanwezig
waren.

Chonda Luring-te Velde schreef
het boek De muren hebben oren,
over Onstwedde tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Aan de
hand van interviews en foto’s
wordt het verhaal van Onstwedde en vooral ook Onstwedders tijdens de bezettingsjaren
verteld. Op 1 april 2021 bood ze
het eerste exemplaar aan aan
Helen Kämink.
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Naar aanleiding van berichtgeving over de onthulling van
Monument21 werd directeur
Helen Kämink gebeld door de
redactie van het Radio 1-programma Dijkstra en Evenblij
ter Plekke met de vraag of zij
geschikte uitzendlocaties wist
voor het programma dat een
halve week later zou worden
uitgezonden vanuit Stadskanaal. Het was even spannend,
maar uiteindelijk werd gekozen
voor het SHC. Dat vergde de
nodige, accute voorbereiding,
ook van Helen, ten aanzien van
het gereedmaken van de zaal
van Huize ter Marse, het regelen
van de catering, de opvang van
medewerkers en gasten. Op de
foto informeert Erik Dijkstra de
gasten over het verloop van de
uitzending.
Foto: Helen Kämink

Op zondagavond 24 oktober 2021
werd vanuit het SHC een mooi
programma uitgezonden met
aandacht voor o.a. het Stadskanaalster Achterhuis, waar
tijdens de Tweede Wereldoorlog
veel joodse en andere mensen
onderdak hadden gekregen bij de
familie Drenth aan de Krommewijk. Op de foto zien we v.l.n.r.:
Wim Lahpor, initiatiefnemer
voor Monument21, beide presentatoren Erik Dijkstra en Frank
Evenblij, Hennie Helwig-Kosses,
als dochter van Bennie Kosses
en Lammie Drenth tijdens de
onderduik aan de Krommewijk
geboren en Helen Kämink.
Screenshot van de Radio 1-uitzending.

Jan Willem van de Kolk heeft
meerdere keren gepubliceerd
in Veerten (tijdschrift van het
SHC). Via voorouderonderzoek
kwam hij op het spoor van
verzetstrijders als Marinus Post,
diens vrouw Annie Post en Thie
Brouwer. In het derde nummer
van de vijfde jaargang van Veerten schreef Jan Willem over Thie
Brouwer, die een bescheiden,
maar niet onaanzienlijke rol
speelde binnen het verzet in de
Tweede Wereldoorlog. Het eerste
exemplaar werd in het museum
van het verzetsdorp Nieuwlande
aangeboden aan Jetta Kleinsma,
commissaris van de Koning in
Drenthe door Arie Brouwer, de
zoon van Thie.
29

ONTHULLING MONUMENT 21
Op zeker moment tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam iemand in het huisje van Willem Drenth
aan de Krommewijk in Stadskanaal met het verzoek om onderdak te bieden aan een Jood. Echtgenote Hindertje Drenth reageerde: “Je hebt toch zeker wel Ja gezegd?” Willem had inderdaad
Ja gezegd en er zouden nog vele onderduikers volgen. In totaal vonden 16 mensen onderdak in
het ‘Stadskanaalster Achterhuis’.
Om deze moedige, onbaatzuchtige, belangrijke daad te herinneren, werd Monument21 opgericht. Oorspronkelijk stond de onthulling gepland voor april 2020, maar door de corona-pandemie kon die niet doorgaan. Uiteindelijk vond de ceremonie plaats op 25 oktober 2021. Er waren
toespraken van Commissaris van de Koning René Paas, onderduiker Leo de Levie, ‘baby’ Hennie
Helwig-Kosses, Jaap Duit namens de stichting Drenth Monument en de kunstenaars Bernard
Winkel en Leo Kaldenbach. De groep FATH bracht het lied Hoeske Aan De Krommewiek van Jan
Henk de Groot ten gehore.

Er was veel publieke belangstelling voor de onthulling van
Monument21. Ook de pers was
massaal aanwezig.

Commissaris van de Koning
René Paas sprak o.a. over de
gelijkenis van de onderduikers
van toen met de vluchtelingen
van nu. De Joden van toen, voor
wie de concentratiekampen en de
gaskamers wachtten. De familie
Drenth die vanwege de hulp zelf
ook gevaar liep. De Afghanen van nu die alleen met de
kleding die ze droegen tijdens de
vlucht, soms zelfs blootvoets, in
Nederland arriveren om veilig te
kunnen zijn. Zeggen wij nu Ja?
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Leo de Levie (links) zat als jongetje ondergedoken bij de familie
Drenth. Hij hield een emotionele
toespraak over zijn herinneringen aan de onderduik in het
huisje van de familie Drenth.
Hoe hij bijvoorbeeld opnieuw
had moeten leren lopen, omdat
in het huis aan de Krommewijk
nauwelijks bewegingsruimte
was. Na hem sprak zijn zoon
Ori (rechts) nog enige woorden,
als één van inmiddels zeventig
nakomelingen. Wie één mens
redt, redt de hele mensheid.

In het ‘Stadskanaalster Achterhuis’ kreeg dochter des huizes
Lammie Drenth een relatie met
onderduiker Bennie Kosses.
Lammie was uitgenodigd voor
de oorspronkelijke onthullingsplechtigheid in 2020 die door de
coronapandemie niet door kon
gaan. Helaas overleed Lammie
in januari 2021, waardoor ze de
onthulling niet meer mee kon
maken.
Nog tijdens de oorlog kregen
Lammie en Bennie een dochter:
Hennie. Zij kon wel bij de ceremonie in 2021 aanwezig zijn.
Hennie Helwig-Kosses (links) gaf
een bewogen toespraak, waarin
ze memoreerde aan haar ouders
en grootouders. Ze werd terzijde
gestaan door dochter Margo van
Strijp.

Leerlingen van de Piet Prinsschool konden na geduldig
wachten in de kou en motregen
eindelijk Monument21 onthullen.
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50 JAAR STREEKHISTORISCH CENTRUM
In oktober 1971 werd het Streekhistorisch Centrum opgericht op instigatie van W.H. van der
Ploeg. Precies vijftig jaar later, op 6 oktober 2021 werd dat gevierd in Huize ter Marse, op een
manier die paste binnen de coronamaatregelen.
Voor de viering van het jubileum werd een feestcommissie samengesteld bestaande uit
bestuursleden Anne-Greet Wilting en Joke Velema en directeur Helen Kämink.
Hoogtepunt van de middag was de presentatie van de extra editie van Veerten, waarin de
50-jarige historie van het SHC in woord en beeld is beschreven. Het eerste nummer werd overhandigd aan cultuurwethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal. Deze editie
werd exclusief door de redactie van het tijdschrift gemaakt voor de donateurs en relaties van het
SHC. Natuurlijk ontbraken de hapjes en drankjes niet: in de voorkamer stond de koffie met speciale petit fours met het jubileumlogo klaar en in de tuin van Huize ter Marse werden kniepertjes
gebakken en glühwein geschonken.
Na de plechtigheden gaf Bert Roossien een lezing over de 50-jarige geschiedenis in de Trouwzaal. In Huisje Manning konden de bezoekers kijken naar een doorlopende fotopresentatie. Op
het terras was er muziek van saxofoonkwintet Opus Five.

Het eerste exemplaar van het
jubileumnummer van Veerten
werd aangeboden aan Goziena
Brongers, cultuurwethouder van
de gemeente Stadskanaal.
Foto: Roland Beyer

Bert Roossien gaf een beeldpresentatie over de vijftigjarige
geschiedenis van het SHC.
Foto: Roland Beyer
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Saxofoonkwintet Opus Five trad
op onder een overkapping naast
Huisje Manning, en vanwege
de kou later ook nog binnen in
Huize ter Marse.
Foto: Roland Beyer

In de Wisselkamer konden de
aanwezige donateurs en relaties
hun jubileumnummer van
Veerten ophalen. Bestuursleden
Anne-Greet Wilting en Lizette
Wassenaar (beide rechts) hielpen
mee met de uitgifte daarvan.

In een houten marktkraam in de
tuin van Huize ter Marse werden
kniepertjes gebakken door Janna
Groenwold en Rika van Til.
Foto: Roland Beyer
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Naar een idee van Mirjam Veldhuis organiseert het SHC jaarlijks Witte Olifanten, een podium
voor keramische sculptuur. Het
begon in de watertoren, maar
na de verkoop daarvan moest
het noodgedwongen uitwijken.
Sinds 2020 zijn de exposities in
Huisje Manning, naast Huize ter
Marse. In 2020 exposeerde Alida
Everts (foto) haar ode aan de
bloemen- en plantenwereld.

Versteende groei
2017-2020
keramiek
140 × 180 × 50 cm.
Een van de werken van Alida
Everts in Huisje Manning.

Voor de achtste editie in 2021
werd Joyce Zwerver gevraagd een
installatie te bouwen in Huisje
Manning. De opening vond
buiten in kleine kring plaats.
V.l.n.r.: Jikke van der Spek,
Mirjam Veldhuis, Joyce Zwerver
en Helen Kämink.
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Kunstenaar Joyce Zwerver bezig
met de afronding van haar
installatie Into Nowhere: een
gang door de ruimte zonder te
weten waar je uitkomt.
Foto: Siebe Hansma

Into Nowhere was niet alleen
om visueel te ervaren, maar
ook tactiel. De bezoeker werd
uitgenodigd om de snoeproze
tegels aan te raken, te strelen.
Tijdens de opening deed Mirjam
Veldhuis het even voor.
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EXPOSITIE: HET STADSKANAALSTER ACHTERHUIS
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5. SAMENWERKING

Het SHC vindt het belangrijk om midden in de samenleving
te staan om onze doelstelling te bereiken. 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 ondersteunen 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. 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 2021 bleef deze participatie
ongewijzigd en 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 evenals in 2020 ook
in 2021 slechts eenmaal in vergadering bijeen. Hierin werd
o.a. gesproken over de juridische relatie tussen de Stichting
Jatrie en de stichting Snikkevaart. Het is voor het SHC van
groot belang dat de risicospreiding tussen eigendom en
exploitatie gescheiden blijft. Beide stichtingen zullen in stand
worden gehouden en dat het bestuur van de stichting Snikkevaart gaat bestaan uit het bestuur van de Stichting Jatrie. Er
wordt geen nieuwe beheersstichting opgericht. Dat betekent
dus dat het SHC via de stichting Jatrie ook betrokkenheid
krijgt bij de exploitatie van de Snikke Dieverdoatsie. Het is de
bedoeling dat de Jatrie vooral museumschip wordt en slechts
incidenteel -zonder opvarenden- vaart naar bezichtigingslocaties zoals het STAR-station of de Snikkeweek in Musselkanaal en dat met de Snikke vaartochten over het Stadskanaal
kunnen worden geboekt op aanvraag of volgens een nog op
te zetten dienstregeling. In 2022 zullen de eerste echte tochten
worden ondernomen, hopelijk zonder corona-restricties. Voor
de Jatrie is in 2021 contact gelegd met Kirsten Bos als projectontwikkelaar voor educatie in het basisonderwijs en met
CBS de Maarsborg als pilotschool. Met inzet van CMK-subsidie zal er een lesbrief worden gemaakt waarmee scholen de
Jatrie kunnen gaan bezoeken en er ook nog wat van kunnen
opsteken.
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
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overgebleven budget voor het leggen van de stenen wordt de
website in de lucht gehouden en incidenteel worden andere
activiteiten uitgevoerd die passen bij het idee van de Stolpersteine.
In 2021 werd de 4 mei-herdenking opnieuw zonder publiek
gehouden door middel van online beelden op RTVeen. In
samenwerking met de bibliotheek en de herdenkingscomités
is er echter wel een route gemaakt, waarbij de deelnemers
langs verschillende herdenkingsplekken lopen en daar met
behulp van een QR-code een filmpje met informatie over deze
locatie te horen en te zien krijgen. Het startpunt voor deze
route was de bibliotheek, die vanwege de lockdown gesloten
was maar waar achter de grote ramen tentoonstellingspanelen waren neergezet. Helen Kämink sprak namens het SHC,
de stichting Drenth Monument en de werkgroep Stolpersteine
de filmpjes in over het verzetsmonument in het Julianapark
en over Monument21 aan de Barkelazathe. De kosten kwamen
voor rekening van de bibliotheek.
5.3.

Parels in het Veen

Het initiatief tot deze samenwerking werd genomen in 2016
en bestond bij de oprichting uit de volgende partners:
Historische vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen, Glaswerk
Nieuw-Buinen (privéverzameling Henk Brans), Keramisch
Museum Goedewaagen, Stelmakerij Wever in Mussel, Stichting Jatrie, Museum Philips Stadskanaal, Museum Musica,
Museumspoorlijn STAR en het Streekhistorisch Centrum. Sinds
2018 vormen zij samen de vereniging Parels in het Veen.
De coronamaatregelen lijken een fatale uitwerking te
hebben op de vereniging Parels in het Veen. Het dagelijks
bestuur, bestaande uit Jan Haikens, voorzitter namens de
HV Nieuw-Buinen/Buinerveen, Jaap Duit, penningmeester
namens de stichting Jatrie en Helen Kämink, secretaris
namens het SHC, had in het afgelopen jaar slechts contact
over de vereniging per e-mail.
De eind 2020 ingediende aanvragen bij fondsen voor een
gemeenschappelijke boekingswebsite voor de Parels werden
afgewezen. Dat in combinatie met drukke werkzaamheden
bij de leden afzonderlijk èn de onmogelijkheid voor het
opzetten van arrangementen omdat er toch geen bezoekers
konden worden ontvangen, zorgde ervoor dat de aandacht
voor samenwerking op een laag pitje belandde. Het contact
bleef bij een enkele mededeling per mail maar kwam er geen
bijeenkomst of initiatief om weer wat te organiseren. Hopelijk
zorgt 2022 voor nieuw elan.
5.4. Stichting Drenth Monument
Het jaar 2021 begon voor deze stichting, waarin Helen Kämink
namens het SHC secretaris is en het SHC postadres, met een

Het eindresultaat: Monument21 ter herinnering aan 'het Stadskanaalster Achterhuis'.
Het kunstwerk van Bernard Winkel en Leo Kaldenbach refereert aan de 21 personen,
onderduikers en gezinsleden, die in het huisje van de familie Drenth bij elkaar woonden.
Elk persoon is een boek. Het geheel doet denken aan de stoet die na de bevrijding uit het
huis naar het centrum van Stadskanaal trok.

droevige gebeurtenis. Op 24 januari overleed Lammie Kosses-Drenth op 93-jarige leeftijd. Zij kon de onthulling van het
monument voor haar en haar familie dus niet meer meemaken.
Omdat de in tweede instantie geplande onthullingsdatum, op
12 april 2021, door corona nog niet haalbaar bleek, werd de
onthulling opnieuw vooruitgeschoven en nu naar maandag
25 oktober. Dit is eveneens een betekenisvolle dag, namelijk
de 100e geboortedag van Bennie Kosses, de al in 2016 overleden echtgenoot van Lammie en één van de onderduikers in
het Stadskanaalster Achterhuis.
In de aanloop naar deze datum zat de stichting Drenth
Monument niet stil. Er werd contact gelegd met de Hanzehogeschool in Groningen met het verzoek of er studenten
waren die zich wilden bezighouden met een communicatie/
marketingplan voor de promotie van het monument en of er
een documentaire over het verhaal achter het monument kan
worden gemaakt als studie-opdracht.
Op beide verzoeken kwam respons. Een groep internationale
derdejaarsstudenten boog zich met geheel eigen ideeën over
de documentaire, wat resulteerde in een ruim 20 minuten
durende film waarin zowel de historische achtergrond, het
verhaal zelf in nagespeelde scenes, als de effecten van onderduik op de betrokkenen aan bod kwamen door middel van
interviews met deskundigen. Deze studenten werden door
hun begeleider bekroond met een 10 voor het resultaat. De
documentaire is te bekijken via de website monument21.nl
en ook in de expositie over het Stadskanaalster Achterhuis in
Huisje Manning.
Helaas waren de suggesties van de studenten die zich over
de marketing van het monument bogen, erg voor de hand
liggend en niet bruikbaar voor verdere uitvoering.
Op 30 april werden er in het kader van een alternatieve
provinciale herdenking van 76 jaar Vrijheid, filmopnames
gemaakt bij het monument voor RTVNoord en De Verhalen
van Groningen.

Verder werd er gewerkt aan een lesbrief voor zowel het basisals voortgezet onderwijs om het verhaal achter het monument ook onder de aandacht van het onderwijs te brengen.
Op 25 oktober 2021 was het dan eindelijk zover dat het monument kon worden onthuld. De ontvangst van alle gasten werd
verzorgd door camping De Kapschuur die naast het monument ligt. In aanwezigheid van Hennie Kosses die in de oorlog
uit de onderduik werd geboren en haar familie, onderduiker
Leo de Levie met zijn familie die speciaal voor de gelegenheid
uit Israël overgekomen was, de Commissaris van de Koning
René Paas en het gemeentebestuur van Stadskanaal trokken 40 leerlingen van basisschool Piet Prins ieder een doek
van de 21 elementen van het kunstwerk af. Daarmee werd
Monument21 officieel aan de openbaarheid gegeven, opdat
iedereen die er nu langs komt, zich de vraag stelt: “Had ik wel
Ja gezegd?” Na afloop van de onthulling werd opgetreden
door folkband FATH, die een speciaal voor de gelegenheid
geschreven lied over het Stadskanaalster Achterhuis ten
gehore bracht. De tekst van het lied was van de hand van Jan
Henk de Groot, de muziek van de bandleden zelf.
’s Middags bracht een deel van de aanwezigen bij de onthulling een bezoek aan het SHC waar ze de tentoonstelling
over de familie Drenth bekeken. Ook de delegatie uit Israël
mochten we daar verwelkomen.
De onthulling van het monument kreeg landelijk veel
media-aandacht. Het was voor BNN-VARA een reden om het
radio 1-programma Dijkstra en Evenblij ter Plekke op zondagavond 24 oktober live vanuit het SHC uit te zenden, wat veel
reuring met zich mee bracht. Ook op 25 oktober zelf waren
items in het NOS radiojournaal te horen over de onthulling
en gaf Helen Kämink ’s avonds op radio 5 nog een telefonisch
interview.
Het bestuur van de Stichting Drenth Monument bestond in
2021 uit Jaap Duit, voorzitter, Helen Kämink, secretaris, Wim
Lahpor, penningmeester en Foppe Wesseling.
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drie edities van het directeurenoverleg, die
online gehouden werden via Zoom. Naast de
cursus van het platform Collecties die Helen
en Eveline Smit volgden, bezocht Helen ook
een ervaringsdag over bezoekers met een
visuele handicap in musea en wat musea
voor hen kunnen betekenen. Deze werd in
oktober gehouden in Museum Martena in
Franeker.
Het Nationaal Programma Groningen riep
in 2020 mensen met een goed idee voor de
provincie of regio op om hun ideeën in te
sturen om in aanmerking te komen voor
een aanzienlijk subsidiebedrag binnen het
project Toukomst. Samen met anderen uit
het museale veld kreeg het project ‘Sterke
musea voor een sterk Groningen’ een positieve beoordeling waardoor er een coöpeJaap Duit spreekt tijdens de onthulling van Monument21 de belangstellenden
ratie kon worden opgericht van waaruit
toe. Hij is op tal van manieren betrokken bij diverse samenwerkingsprojecten
kleine musea tijdelijk extra hulp in de vorm
met het SHC.
van advies en menskracht kunnen krijgen
om de kwaliteit van presentatie en dienstBernard Winkel, ontwerper van het monument, is adviseur,
verlening van die musea te verhogen. Helen Kämink werkte
evenals historicus Geert Volders die manager is van de Stichmee in de voorbereiding en woonde daartoe in 2021 diverse
ting Folkingestraat Synagoge.
onlinevergaderingen bij. Uiteraard werd het SHC ook lid van
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit Dirk Mulder, oud-dide coöperatie.
recteur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Frits
Brink, oud-burgemeester van de gemeente Stadskanaal en
In juni verleende het SHC medewerking aan opnames voor
Jur Stavast, eveneens oud- burgemeester van de gemeente
het televisieprogramma Andere Tijden dat in het teken stond
Stadskanaal.
van de NSB. De zoon van NSB-kopstuk Carel Huygen was tijInformatie over het monument is te vinden op monument21.
dens de nadagen van de oorlog ondergebracht bij de familie
nl en op de Facebookpagina van Monument21. Deze worden
Maarsingh in Huize ter Marse en zijn herinneringen als kind
bijgehouden door Helen Kämink.
werden voor een deel op onze locatie gefilmd.
5.5. Overige presentaties en samenwerking
Behalve in de hierboven genoemde projecten manifesteerde
het SHC zich in 2021 op de volgende manieren:
Het SHC is aanwezig op Facebook en Instagram. Aan het
eind van 2021 staat het aantal volgers op Instagram op 477
tegen 440 een jaar eerder. De in oktober 2013 aangemaakte
SHC-Facebookpagina had aan het eind van 2021 852 volgers
tegen 635 een jaar eerder. Hier worden nieuwtjes en vooral
activiteiten aangekondigd.
Het SHC verleende ook in 2021 onderdak aan de bijeenkomsten van de Stadskanaalster Leeskringen. Deze groepen staan
onder leiding van Adriaan Wiersma en zijn oud-collega van de
bibliotheek Frank Meijer.
Het SHC is lid van de koepelorganisatie voor o.a. musea Erfgoedpartners Groningen. Helen Kämink nam dit jaar deel aan
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In april en mei werden objecten uit onze collectie uitgeleend
aan Woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek voor
een expositie over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.
Deze uitleen kwam tot stand dankzij een werknemer van
Gockingaheem die in Stadskanaal woont.
Op 15 september werden objecten en foto’s uitgeleend voor
een Oud-Hollandse dag in MFA de Bolster in Onstwedde. Deze
dag was een samenwerking tussen alle ‘bewoners’ van deze
MFA, waaronder de Bibliotheek.
Van 25 november tot en met 13 december plaatsten we oranje
filters over onze monumentenverlichting om in het kader van
‘Orange the World’ aandacht te vragen voor geweld tegen
meisjes en vrouwen in de wereld. Deze actie was een initiatief
van de Soroptimistclub De Veenkoloniën. In dit kader waren
binnen de gemeente Stadskanaal ook Theater Geert Teis en
fietsbrug De Rode Loper oranje uitgelicht, evenals veel gebouwen in heel Europa.

6. HUWELIJKEN

Ook huwelijksvoltrekkingen werden onder de coronamaatregelen aan
regels gebonden. Door de beperkingen werden overal veel huwelijksvoltrekkingen uitgesteld en ook in het SHC werd geen enkel huwelijk
voltrokken in 2021.

7. BEZOEKERS

2021 gaat de boeken in als dieptepunt wat betreft het aantal bezoekers.
Er werd wel een nieuwe flyer gemaakt de onder verblijfsaccommodaties
en folderpunten in de regio werden verspreid, maar dat mocht helaas niet
baten. Er kwamen slechts 549 bezoekers.
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B. SHC DE OUDE STELMAKERIJ

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 dit stichtingsbestuur.
Binnen het bestuur heeft één lid als speciaal aandachtspunt
de Stelmakerij. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling van bestuursleden uit de gemeenten
Stadskanaal en Westerwolde.
Het bestuur kwam dit jaar 7 maal in vergadering bijeen. De
vergaderingen werden bijgewoond en voorbereid door directeur Helen Kämink.
Bestuursleden van het SHC ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden.
Het bestuur bestond op 31 december 2021 uit:
• Henk Poppen (Stadskanaal), voorzitter
• Alle Alserda (Stadskanaal), penningmeester
• Lizette Wassenaar (Sellingen), secretaris, contactpersoon
SHC de Oude Stelmakerij
• Joke Velema (Smeerling)
• Petri Velema (Groningen, werkzaam in Ter Apel)
• Anne-Greet Wilting-van der Wal (Stadskanaal)
• Jan Frankema (Stadskanaal)
Het beheer van de Stelmakerij wordt gecoördineerd door de
directeur van het SHC, Helen Kämink, voor 0,1 Fte.
Op 26 oktober kon er weer een evaluatiegesprek plaatsvinden met de gemeente Westerwolde over het te voeren beleid
in SHC de Oude Stelmakerij en de ontwikkelingen bij de
gemeente. Helen Kämink en Lizette Wassenaar gingen met
cultuuurambtenaar Jochem Abbes in gesprek. Hierin kwamen
o.a. de activiteiten van het SHC in de Stelmakerij en het museumbeleid van de gemeente aan de orde.
Vrijwilligers
De dependance van het SHC in Sellingen draait vrijwel
volledig op vrijwilligers. Zij geven informatie over de tentoonstelling en de historie en verzorgen de toeristische informatievoorziening voor de Stichting Promotie Westerwolde als
officieel informatiepunt.
De SPW voorziet ons informatiepunt van alle benodigde kaarten en folders. Wat betreft de SPW-activiteiten in de Stelmakerij worden de vrijwilligers begeleid door Barbara Speelman,
coördinator van de SPW.
Ook behoort het tot de taken van de Stelmakerij-vrijwilligers
om bezoekers aan het archief van de Historische Vereniging
Westerwolde te ontvangen, dat sinds eind 2016 op de bovenverdieping van de Stelmakerij is ondergebracht. Hiervan
wordt maar sporadisch gebruik gemaakt.
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Vanwege corona waren niet alle vrijwilligers bereid mee te
draaien in het rooster voor de bemensing van de Stelmakerij.
Het seizoen liep van 27 mei tot en met 30 oktober. Per 27 mei
mochten wel de winkels, maar nog niet de musea weer open.
Aangezien SHC de Oude Stelmakerij ook de baliefunctie heeft,
als Toeristisch Informatiepunt konden we daardoor vanaf dat
moment als ‘winkel’ open. Enkele vrijwilligers waren toen nog
niet volledig gevaccineerd en wilden wachten met ingeroosterd worden tot ze dat wel waren.
De Stelmakerijgroep werd in 2021 gevormd door:
• Bouwie Huiting
• Daan Buijten
• Diny Nijland
• Flip Heuving
• Gerard Arends
• Greet Postma
• Lizette Wassenaar
• Loes de Priester
• Anneke Kuperus
• Harm Jan Luth
Twee vrijwilligsters stopten met hun werk voor de Stelmakerij.
We mochten ook een nieuwe Sellinger verwelkomen in de
persoon van Menco Venhuizen. Met de beschikbare mensen
konden we de bezetting nèt rond krijgen, maar we zullen volgend jaar actief op zoek moeten naar nieuwe vrijwilligers.
Helaas kon er weer geen gezamenlijke seizoensafsluiting
worden gehouden. In plaats daarvan ontving iedereen een
cadeaubon aan het einde van het jaar.
2.

Financiën

De gemeente Westerwolde stelt een exploitatiesubsidie
beschikbaar aan het SHC die speciaal voor SHC de Oude Stelmakerij wordt aangewend. Dit bedrag wordt niet vermengd
met de kosten die in Stadskanaal gemaakt worden, behalve
waar het de coördinatie-uren betreft. De kosten van de directeur worden voor 0,5 dag per week betaald vanuit dit budget. Overige kosten 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 2021 werden er helaas geen extra activiteiten ontplooid.
De onzekerheden over de openstelling waren in het voorseizoen te groot waardoor er niet geïnvesteerd is in een nieuwe
expositie of andere activiteiten in de Stelmakerij. Dat betekent dat er geld werd overgehouden van het budget dat de
gemeente Westerwolde beschikbaar stelt. Dat bedrag zal

Exploitatierekening
Baten
Subsidies gemeente Vlagtwedde
Huur Tourist Info

2021

2020

€

€

15.345,00

15.000,00

Personeel

Lasten

2021

2020

€

€

6.727,69

6.400,00

1.500,00

1.500,00

Activiteiten

365,30

12.661,33

Verkoop winkelartikelen

519,00

1.196,61

Huisvesting

4.232,07

3.395,21

Donaties en sponsoring

69,00

64,20

-

2.189,00

Huishoudelijke kosten

159,59

307,43

Inkopen kaarten en boeken

143,55

415,64

11.628,20

25.368,61

17.433,00
Resultaat

17.760,81

-7.607,80

+5.804,80

worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve van SHC de
Oude Stelmakerij. Die bedraagt daardoor nu € 10.215,- Het is
de bedoeling daar weer nieuwe exposities en activiteiten uit
te kunnen betalen zodra daar gelegenheid voor is.
Hierboven staat een specificatie van de inkomsten en uitgaven van SHC de Oude Stelmakerij. Voor een totaalbeeld van
de financiën van de Stichting Streekhistorisch Centrum, zie
het jaarrapport 2021 dat is opgesteld door Ketelaar-Kroon
Accountants in Stadskanaal.
3.

Inrichtingskosten

Activiteiten en promoties

SHC de Oude Stelmakerij was in 2021 opnieuw korter open
dan in een jaar zonder beperkende maatregelen. Omdat
winkels eerder open mochten dan musea, konden we in
Sellingen, als balie van Tourist Info Westerwolde, al op 27
mei open. Formeel konden we toen nog geen publiek voor de
expositie toelaten. Gelukkig mocht dat met ingang van het
eerste weekend van juni wel weer. Het seizoen duurde dit jaar
tot en met de laatste dag van de herfstvakantie, 31 oktober. Er
was dit jaar geen nieuwe tentoonstelling te zien. De vorig jaar
eveneens in coronatijd opgehangen tentoonstelling Groeten
uit Sellingen bleef nog een jaar langer in de schuur hangen.
Groeten uit Sellingen
In deze expositie waren oude ansichtkaarten en foto’s te zien
van het dorp Sellingen en de directe omgeving. Deze foto’s
zijn door vormgevers Dik Koopmans en Liesbeth van Dalen
op thema gerangschikt en geprint op vlaggendoek die aan
staaldraad in de schuur werden opgehangen. Op deze manier
nodigden de foto’s uit tot verder kijken en waren ze bovendien
bestand tegen de omstandigheden in de schuur. Hier is namelijk geen verwarming of isolatie aanwezig, de wind waait er
vrij onder de toegangsdeuren door naar binnen. Dat maakt
de schuur ook een lastige locatie voor het organiseren van
nieuwe exposities.
De aanleiding voor de tentoonstelling was een schenking
van een collectie oude foto’s door de Rotary aan het SHC van
ansichtkaartenmaker JosPé uit Arnhem. In deze collectie
zaten ook veel foto’s van Sellingen uit de jaren zestig. Voor de
tentoonstelling is verder dankbaar gebruik gemaakt van de
verzamelingen van Geert Drenth en de familie Hoomoedt.

Het bij de tentoonstelling vervaardigde magazine waarin alle
foto’s zijn afgebeeld kon nog steeds in de Stelmakerij worden
aangeschaft en als souvenir bewaard worden om thuis nog
eens terug te kijken.
Cultuurplatform Westerwolde
Op 23 september werd er door het Cultuurplatform Westerwolde een bijeenkomst gehouden in het MoW waarin ontmoeting van de diverse organisaties en verenigingen en de
nieuwe cultuurnota in wording van de gemeente Westerwolde
centraal stonden. Helen Kämink nam namens SHC de oude
Stelmakerij deel aan deze bijeenkomst.
SPW
SHC de Oude Stelmakerij is een officieel Toeristisch Informatiepunt van de Stichting Promotie Westerwolde. 2021 was
waarschijnlijk het laatste jaar waarin deze opzet geldt, omdat
er gesproken wordt over een nieuwe toeristische marketingorganisatie voor heel Zuidoost Groningen.
SHC de Oude Stelmakerij heeft een eigen, zelfstandige vermelding in het Westerwolde-magazine dat door de SPW in
samenwerking met Marketing Groningen wordt uitgegeven.
Museummagazine
Ook in het Museummagazine voor Noord-Nederland en aangrenzend Duitsland dat wordt uitgegeven door Erfgoedpartners in Groningen (waarvan het SHC lid is), heeft SHC de Oude
Stelmakerij een eigen zelfstandige vermelding.
4.

Bezoekers

SHC de Oude Stelmakerij is gratis toegankelijk voor publiek,
om de drempel om verder te lopen dan de balie met toeristische informatie zo laag mogelijk te maken. In tegenstelling
tot vorig jaar konden we in 2021 niet profiteren van de vele
toeristen die in eigen land en ook in Westerwolde op vakantie gingen. In totaal hebben de vrijwilligers 572 bezoekers
ontvangen, tegen 998 een jaar eerder toen het ook een kort
seizoen was.
De Facebookpagina van SHC de Oude Stelmakerij had op
31-12-2021 424 volgers, een toename van 125 ten opzichte van
een jaar eerder.
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