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Woord vooraf

REDACTIE ERFGOEDPARTNERS

De Maand van de Geschiedenis heeft dit jaar als thema ‘Opstand’. Waar denkt u aan bij het
woord opstand? Grote kans dat oorlog en verzet of ‘de’ opstand in De Nederlanden (15681648) het eerst bij u opkomen. In deze Erfgoed inzicht zult u merken dat wij een gevarieerd
aanbod aan allerlei vormen van opstand verzameld hebben.
Van leerlingenprotest in Veendam in de roerige jaren zestig, opstand van een straat tegen
plannen van de gemeente Groningen, pubers die in opstand komen tegen het eten van
stamppot en de intrigerende zoektocht naar een Canadese verzetsstrijdster in de Tweede
Wereldoorlog, wier uniform zich bevindt bij het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.
Extra aandacht vragen wij voor de tentoonstelling in het Nederlands Stripmuseum in
Groningen over Albert Hahn. In de film, die u bij deze Erfgoed inzicht aantreft, wordt aan de
hand van zijn werk een beeld geschetst van het leven van deze bekende politiek-tekenaar.
Hahn (1877-1918) was een sociaal bewuste tekenaar afkomstig uit Groningen. Hij werd
bekend door zijn scherpe prenten met commentaar op de sociale kwestie, ondermeer voor de
socialistische krant Het Volk.

Wilt u meer ‘opstand’? Raadpleeg dan de website www.maandvandegeschiedenis.nl. Daar
vindt u de programma’s die in oktober in Groningen èn in andere provincies worden
aangeboden.
Wij wensen u veel lees- en luisterplezier.
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TEKST: JOHAN VAN DIJK / FOTO’S: ROBIN HUISMAN

Canadees vrouwenuniform
bij het OVCG

Opstand en verzet zijn van alle tijden. Vaak houden we het bij de verhalen over opstand en
verzet in de Tweede Wereldoorlog dicht bij huis, maar in het geval van een Canadees
vrouwenuniform ligt het allemaal net even anders. Hoe komt bijvoorbeeld een Canadees
vrouwenuniform terecht bij het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)? Anna van
der Molen en Klaas Niemeijer van het OVCG geven op deze vraag graag antwoord. En dat
mag met recht een bijzonder verhaal genoemd worden: over een jonge Canadese vrouw die
in de Tweede Wereldoorlog besloot om in opstand te komen. Erfgoed inzicht ging een kijkje
nemen om letterlijk van de hoed en de rand meer te weten te komen.

Het OVCG en de medewerkers
De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen is een zelfstandige organisatie, opgericht
in 1991. Het functioneert als een kleine afdeling binnen de Groninger Archieven en legt zich
speciaal toe op de periode 1940-1945, het tijdsbestek van de Tweede Wereldoorlog en de
bezetting in Nederland. “Eigenlijk houd ik me alleen nog maar met deze periode bezig”, legt
historica Anna van der Molen uit op de studiezaal. “Ook ik zou eens een uitgebreide rondleiding
moeten hebben door de archieven”, voegt ze er lachend aan toe. Maar de periode van de
Tweede Wereldoorlog houdt Van der Molen zoveel bezig dat ze daarbij onder andere wordt
geassisteerd door vrijwilliger Klaas Niemeijer. Niemeijer is jarenlang ‘wachtmeester der
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rijkspolitie’ geweest en hield zich in die hoedanigheid ook bezig met onderzoek, alleen dan wel
op een hele andere manier. “Na mijn pensionering heb ik geen geraniums gekocht, maar ben ik
me onder andere bezig gaan houden met genealogisch onderzoek.” Niemeijers interesse in
neergestorte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog bracht hem bij het OVCG. Toenmalig
coördinator Bettie Jongejan kon destijds wel hulp gebruiken en zo ging Klaas hier als vrijwilliger
aan de slag.

Opruimen
Anna van der Molen werkt sinds september 2016 bij het OVCG, als opvolger van Bettie
Jongejan. Al vrij snel besloot ze om samen met onder andere Klaas de collectie eens op te gaan
ruimen en beter te inventariseren. Bij deze opruimactie in het depot was het vooral een
kwestie van “wat bewaren we wel en wat bewaren we niet”, licht Niemeijer toe. En bij deze
actie kwam ineens een Canadees vrouwenuniform uit de Tweede Wereldoorlog naar boven. Dit
bijzondere uniform trok gelijk de aandacht van Niemeijer: hoe kwam het terecht bij het OVCG,
wie had het gedragen en wat was de connectie met Groningen? Een aanknopingspunt vormde
een nummer dat in de labels van zowel het jasje als de rok te vinden was. Na enig speurwerk
vond Niemeijer op het internet een magazine voor Canadese oorlogsveteranen. Hij stuurde een
oproep en was nog net op tijd voor de kopijsluiting van het meinummer van 2018.

Mildred Round
Het meinummer was nog maar nauwelijks uit of op 6 mei ontving Klaas Niemeijer een reactie
van een 95-jarige vrouw uit Canada: Mildred Carlson, geboren Round. Haar dochter zorgde dat
haar handgeschreven brief per e-mail bij het OVCG terecht kwam. Daarin vertelt de veterane
dat ze geboren en opgegroeid is in Toronto, de grootste stad van Canada. Toen de Tweede
Wereldoorlog al enige tijd aan de gang was besloot de Canadese overheid in september 1941
(dus nog voor de aanval op Pearl Harbor en de Amerikaanse betrokkenheid bij de Tweede
Wereldoorlog) ook vrouwen toe te laten tot het leger. Voor Mildred was de keuze
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snel gemaakt: haar broer diende bij de landmacht en ook zij meldde zich aan bij de ‘Canadian
Women’s Army Corp’. Ze schreef hierover het volgende:
“After basic training, I was assigned to coastal defence in Halifax, Nova Scotia. I worked in the G.O.R.
which is the gun operations room. Our headquarters were underground and we were responsible for
issuing the commands to the gun sights, both heavy and light artillery and the search lights. We were
trained in three different positions and worked the shifts to cover 24 hours a day. The plotting was
done on a huge map and any unknown planes or ships that were approaching our area had to
identify themselves. The switchboard was how we contacted all sights and the message board was
for incoming messages. Everything was connected to coastal defence. Radar had just come into life
around that time and was also in the G.O.R.”

Het uniform
Aanvankelijk zou je denken dat
het vreemd is dat een uniform van een
Canadese veterane die nooit in
Nederland gestationeerd is geweest,
toch in de collectie van het OVCG
terecht is gekomen. Mildred Round
wist hier het antwoord ook niet op te
geven. Toen de Groninger Menno
Huizinga in Canada op familiebezoek

[“Nadat ik de basisopleiding had gevolgd, werd ik toegewezen aan de kustverdediging in
Halifax, Nova Scotia. Ik heb gewerkt in de G.O.R. (gun operations room) de plaats
waar de aanvallen werden voorbereid. Ons hoofdkantoor bevond zich ondergronds
en we waren verantwoordelijk voor het doorgeven van de bevelen aan de
artillerie, zowel zware en lichte artillerie als de zoeklichten. We werden opgeleid
in drie verschillende posities en werkten in ploegendienst zodat er 24 uur per dag
bezetting was. De strategieën werden op een enorme kaart aangegeven en
onbekende vliegtuigen of schepen die ons gebied naderden moesten zich
identificeren. Via het schakelbord konden we contact opnemen met alle posities en
het mededelingenbord was voor inkomende berichten. Alles was gericht op de
kunstverdediging. Radar was rond die tijd net beschikbaar gekomen en kon bij de G.O.R.
worden ingezet.”]

Overzees
Voor Mildred Round bleven haar activiteiten niet tot Canada beperkt. Toen het Verenigd
Koninkrijk gedurende de oorlog behoefte had aan meer militairen om het land te beschermen
tegen de Nazi’s, werd ze overzees geplaatst en kwam in Engeland terecht. De lange bootreis
over de Atlantische Oceaan werd enigszins veraangenaamd door de aanwezigheid van een

was, kwam hij in contact met Mildred.
Huizinga verzamelde van alles en nog
wat op het gebied van de Tweede
Wereldoorlog. En zo nam hij Mildreds
uniform mee naar Nederland. Na het
overlijden van Huizinga schonk zijn
weduwe het uniform samen met
andere waardevolle spullen aan het
OVCG. En op die manier kwam dit
bijzondere uniform dus in Groningen
terecht.
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militaire kapel die door middel van muziek de stemming onder de soldaten goed wist te
houden. Mildred zelf is niet in Nederland gestationeerd geweest, maar meerdere militairen die
tijdens haar overtocht aanwezig waren, hebben een rol gespeeld in de bevrijding van
Nederland.

Cap
Daarmee lijkt het verhaal compleet, maar Mildred Round vond thuis nog de cap (pet) die bij het
uniform hoort. Toevallig ging een vriendin van Mildreds dochter naar Nederland op vakantie. De
betreffende vriendin vond het geen enkel probleem om een uitstapje te maken om ook de
bijbehorende cap (en de reserveknopen van het uniform!) naar het OVCG te brengen. Ze voelde
zich zelfs vereerd dat ze de beide onderdelen weer kon verenigen! Ze is begin juli 2018 door
Klaas Niemeijer en Anna van der Molen ontvangen. Anna moest overigens nog wel even aan de
juiste terminologie wennen: ze had het steevast over ‘het hoedje’ terwijl het volgens Klaas toch
echt cap moet zijn!

De toekomst

OVCG
Cascadeplein 4

Wat ooit begon met een opruimactie binnen het OVCG is uitgegroeid tot een bijzondere
correspondentie met een Canadese veterane die nog in leven bleek te zijn. Strikt genomen
maakt dit uniform geen deel uit van de collectie op het gebied van verzet en opstand in
Groningen, maar de geschiedenis is te bijzonder om het uniform zo maar van de hand te doen.
En dat zeker met het oog op de 75e herdenking van de bevrijding van Nederland en Groningen
over iets minder dan twee jaar. Wellicht dat het dan gebruikt kan worden voor een
tentoonstelling. Het is ook zeker representatief voor de Groninger bevrijdingsgeschiedenis:
diverse vrouwen uit het Canadese leger hebben als verbindingsmedewerker meegeholpen aan
de bevrijding van stad en provincie. Klaas Niemeijer straalt veel enthousiasme uit als hij over
het uniform vertelt. Iedereen die geïnteresseerd is in het uniform en de andere
werkzaamheden van het OVCG kan daarvoor terecht bij de Groninger Archieven. Voor meer
informatie over de collectie en de openingstijden kan een kijkje genomen worden op
www.ovcg.nl.

9726 AD Groningen
(050) 599 20 27
www.ovcg.nl
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TEKST: MIRIAM EN FRED OOTJERS

Oproer voor de schooldeuren

Reden voor de protestmars is het
beleid omtrent gedragsregels,
opgesteld door de toenmalige rector
van het lyceum, dr. P.C. Oudenaarden.
Daarin stond onder meer dat ‘van de
leerlingen verwacht mag worden dat
ze er verzorgd uitzien en passende
kleding dragen. Een middelbare school
is geen vakantiekamp of sportveld. Uit
de kleding moet blijken dat hij of zij
een waardig vertegenwoordiger van
de school wil zijn.’ Leerlingen die zich
hier niet aan hielden, riskeerden
verwijdering van school. Een stringent
beleid dat veel leerlingen -en hun

Het was meer een protest dan een echte opstand (hoewel de gevestigde orde van destijds
dat zeker zo geïnterpreteerd zal hebben). Tegen de achtergrond van het monumentale
gebouw van het Winkler Prins Lyceum (nu onderkomen van het Veenkoloniaal Museum) pikt
de middelbare schooljeugd van Veendam het in 1965 niet langer en loopt te hoop tegen de
in hun ogen onmogelijke kledingvoorschriften. Met de ‘opstand’ schrijven ze onbewust
geschiedenis. Ruim vijftig jaar later blikt Alfred Pop, een van de deelnemers, terug op die
roerige uren en vertelt Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum, over de
voor- en nadelen van het gebruik van een monumentaal cultuurhistorisch stuk erfgoed van
bouwjaar 1911.

Veendam had primeur met scholierenopstand
We schrijven een mistige dinsdagochtend in Veendam, 21 september 1965. Het normaal zo
rustige Raadhuisplein zoemt van de opgewonden stemmen van jongens en meiden in hun
zondagse kleding, die zich verzamelen voor een protestmars. Iets na achten komt de stoet van
ruim honderd leerlingen in beweging. Onder het scanderen van ‘Wij willen een spijkerbroek!’
wandelt de optocht door de Kerkstraat naar gebouw A van het Winkler Prins Lyceum.

Generaties botsen
De jaren zestig waren een bijzondere tijd. De geest was uit de fles, het krampachtig
vasthouden aan de normen en waarden van de maatschappij van na de oorlog werd afgeschud
door een nieuwe generatie jongeren die zocht naar een eigen ik-zijn. Er stonden nieuwe helden
op als The Beatles, Stones en -meer regionaal - Cuby & Blizzards, vastgeroeste conventies

ouders- in het verkeerde keelgat
schoot.
De stoet op weg naar het
schoolgebouw.
Foto: Documentatiecentrum
Veenkoloniaal Museum.
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Solidariteit
Al leuzen scanderend maakten de
‘opstandelingen’, aangevoerd door de
Edens jongens, de tocht naar het
schoolgebouw, waar de stoet voor de
hoofdentree halt hield. “Al na een paar
minuten werden de jongens van
Edens naar binnen geroepen, de rest
bleef voor de school wachten. Maar al
snel kwam een van de leerlingen weer
naar buiten, verzocht om stilte en
deelde mee dat we binnen een paar
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wankelden, men ging op zoek naar nieuwe identiteit, nieuwe jeugdvormen. Jongens lieten hun
haar groeien en gingen zich kleden naar hun grote voorbeelden, meisjes lieten de rok in de kast
hangen en kozen voor (knie)broeken en kleurige korte truitjes. Er ontstonden jeugdgroepen als
de nozems en beatniks en nieuwe ideeën over vrije religie en liefde voor de natuur schoten
wortel. Met als bijna onvermijdelijke consequentie: een botsing tussen generaties. Die kwam
tot uitbarsting op het Raadhuisplein in Veendam, die kille dinsdagochtend in september 1965.
Alfred Pop stond daar tussen. “Ik zat op dat moment net drie weken op het internaat Edens
-een huiswerkinstituut- dat gevestigd was aan de Bocht Oosterdiep in Veendam,” vertelt de uit
Brabant afkomstige nieuwe leerling. “Het waren voornamelijk westerlingen die in Edens
verbleven om hun middelbare schooldiploma te halen. De betrokkenheid met het gebied was
nog niet heel groot. We merkten echter wel dat er iets broeide. En uiteraard wisten we van het
beleid van de rector. Een beleid waar we net als de Veendammers absoluut niet achter
stonden.”

Zondagse kleding
Wie de echte initiators van de protestmars waren, heeft Pop nooit zeker geweten. “Op de
maandag vóór de ‘opstand’ werd er in de klassen van het lyceum een briefje doorgegeven:
‘Kom morgen om 8:00 uur in zondagse kleding naar het Raadhuisplein.’ Een oproep waar we in
groten getale gehoor aan hebben gegeven. Daar aangekomen bleken er tientallen andere
Veendammer scholieren klaar te staan voor de protestmars. En ook de pers was geïnformeerd.
Niet alleen de regionale pers, maar ook de landelijke, waaronder iemand van de Volkskrant. Als
‘nieuwelingen’ in dit gebied hadden wij de pers niet ingeseind. Mogelijk dat de initiatiefnemers
dat hebben gedaan, wij in ieder geval niet.”

seconden in onze schoolbanken
moesten zitten. Zo niet, dan werden

“Wij willen een
spijkerbroek”

de Edens oproerkraaiers voor drie
maanden van school gestuurd. Ook
toen bleek de solidariteit groot: in een
ordelijke stoet zijn we kalm naar
binnen gegaan en naar de lokalen
gewandeld. En dat was het dan.”
De scholieren verzamelen zich in
1965 op het Raadhuisplein.
Helemaal links Alfred Pop.
Foto: Archief Alfred Pop.
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Eerste protestmars ooit
Voor de leerlingen had de protestmars
weliswaar geen disciplinaire
consequenties, maar voor de
geschiedenis wel. “Onze actie bleek
namelijk de eerste protestmars van
middelbare scholieren in Nederland
ooit te zijn. In Amsterdam broeide het
al wel een hele tijd en in Parijs barstte
de bom pas drie jaar later. Maar wij
hier -in Veendam nota bene- waren de
eersten die een vuist maakten tegen
de gevestigde orde. Dat is toch
geweldig? En ik had het voorrecht om
mee te lopen in die protestmars.
Weliswaar beseften we dat allemaal
pas later, maar dat doet aan het
wapenfeit niets af.
Rector Oudenaarden heeft overigens
enige dagen later een brief naar
leerlingen en ouders gestuurd met
daarin een uitleg. En de regels werden
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“De Veendammer leerlingen zagen een beetje tegen ons op; wij waren in hun ogen die
westerlingen met hun zelfverzekerde houding. En we waren ook allemaal wat ouder dan de
rest. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat wij van Edens best een beetje nerveus
waren. Zal het protest effect hebben? Maar vooral: heeft dit consequenties voor ons verblijf op
Edens? Het schooljaar was immers nog maar net begonnen en dan direct al meelopen in een
protest tegen het beleid, opgesteld door nota bene de rector zelf. Het zat ons niet echt lekker.
Maar samen sta je sterk, en niemand is onderweg afgehaakt.”

Reünie
Na het afronden van zijn opleiding in 1967 is Pop gaan studeren in Rotterdam. Maar Veendam
heeft hem nooit losgelaten. “Ik keerde er regelmatig naar terug omdat ik met een medeleerling
trouwde, die helaas in 1999 is overleden. En in 2016 ben ik met een deel van mijn Edens
vrienden voor de grote reünie naar Veendam gekomen. We hadden het idee om een ludieke
invulling te geven aan de dag. Waarom de protestmars niet nog eens dunnetjes overdoen? Zo
gezegd, zo gedaan. In de middag hebben we ons verzameld op het Raadhuisplein en zijn we
-compleet met borden, een spandoek en spijkerbroeken op een stok- door de Kerkstraat naar
onze oude school gelopen, het gebouw waar nu het Veenkoloniaal Museum in zit. Net als in
1965 schreeuwden we ‘Wij willen een spijkerbroek!’ Een geweldige belevenis, al die ruime
zestigplussers die joelend en enthousiast als middelbare scholieren door de Kerkstraat lopen
en roepen dat ze een spijkerbroek willen. De meesten droegen ook een spijkerbroek. De
verbroedering was er nog steeds. Ook dat hebben we aan die mistige ochtend in september
overgehouden. Het spandoek hebben we na afloop geschonken aan het Veenkoloniaal
Museum, waarmee de cirkel met onze oude school rond is.”

versoepeld. Ik denk dat hij, onder druk
van zowel leerlingen als ouders en de

De oud-scholieren verzamelen zich in 2016 nog eens op het Raadhuisplein.

pers, ook niet anders kon. De

De man in het midden met de rode jas is Alfred Pop. Foto: Henk Drenth.

‘opstand’ heeft dus wel degelijk effect
gehad.”
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TEKST: MIRIAM EN FRED OOTJERS / FOTO’S: ROBIN HUISMAN

Hendrik Hachmer:
‘Het is de hokkerigheid die ons
vaak parten speelt’

Op 25 april 1911 wordt de Rijks Hogere Burger School naar ontwerp van rijksbouwmeester
J.A. Vrijman officieel geopend en doet ze tot 1987 dienst als school. Er is een korte periode van
leegstand, totdat op 29 september 1990 aan de voorgevel de nieuwe bestemming wordt
onthuld: Veenkoloniaal Museum.

Wanneer is het museum in het gebouw van de voormalige RHBS
getrokken?
“Officieel opende het Veenkoloniaal Museum in 1992 haar deuren voor het publiek. Maar
formeel huurt de Stichting Veenkoloniaal Museum het al vanaf 1989. In de jaren tot aan de
opening zijn er verschillende kleine kunstexposities gehouden, allemaal nog in de setting van
het oorspronkelijke schoolgebouw.”

Tot dan was het museum gehuisvest op de bescheiden bovenverdieping
van de bibliotheek. Waar haalde het museum de collectie vandaan om het
imposante schoolgebouw vol te krijgen?
“In die jaren hield het museum er vier depots op na: twee grote boerderijen, de kelders van
Schouwburg Veenlust en een depot in het museum zelf. Het was dus geen probleem het
gebouw vol te krijgen. Sterker nog: er bleef nog heel veel collectie over. Eerst als conservator

10

k

‹ TERUG NAAR INHOUD

en sinds een paar jaar als directeur, heb ik die collectie grondig gesaneerd. Met de beste
bedoelingen, maar er is in vroeger jaren gewoon veel te veel verzameld. Een collectiebeleid
ontbrak en alles werd maar aangenomen. Op dit moment hebben we alles onder één dak en
huren we geen depotruimtes meer.”

Is er nog iets terug te vinden
van de oorspronkelijke
structuur van de oude school?
“Het zal de liefhebber van authentiek
cultuurhistorisch erfgoed plezier
doen: de structuur van de oude RHBS
is vrijwel onaangetast. Suurling heeft
in de klaslokalen om en om
doorbraken in de muren gemaakt en
ook de oude gymzaal op de begane
grond en de tekenzalen boven zijn qua
vorm intact gebleven. Twee jaar
geleden was er een grote reünie van
het Winkler Prins Lyceum -de
vroegere RHBS- en alle reünisten
wisten feilloos hun weg (terug) te
vinden in het gebouw.”

Veenkoloniaal Museum
Veendam
Museumplein 5

Wie tekende voor het ontwerp van de nieuwe inrichting?
“In hoofdzaak Henk Suurling. Het meubilair en de verlichting is van Albert Geertjes. Beide
hebben een in principe tijdloze vormgeving toegepast, wat maakt dat aan de indeling en het
meubilair nauwelijks is getornd. In een later stadium hebben ook Jan Willem Dey en bureau
XRYPZ meegewerkt aan de vormgeving van het interieur.”

Als het Veenkoloniaal Museum nu voor de keuze stond, zou het dan kiezen
voor nieuwbouw of toch weer voor een cultuurhistorisch onderkomen?
“In de jaren tachtig is sprake geweest van nieuwbouw aan het Oosterdiep. Dat was misschien
beter geweest. Natuurlijk is het gebouw waarin we nu zitten een markant en beeldbepalend
onderkomen, maar het maakt wel verschil of je er leerlingen in onderbrengt of een museale
collectie. Het grootste probleem zijn de energiekosten: de helft van de subsidie die de stichting
ontvangt gaat op aan gas en elektra. En je hebt geen grote open ruimtes waarin je
wisselexposities kunt houden. De moderne museumbezoeker verwacht dat echter wel. Waar
bijvoorbeeld grote musea vaak met maar een bescheiden aantal objecten, maar met -zo als we
dit in de museumwereld zo mooi noemen ‘een enorme beeldspraak’ (dat wil zeggen een soort
behang en decor met enorme foto’s, blow ups van teksten en citaten)- de handen van het
publiek op elkaar krijgen, daar zegt diezelfde bezoeker dat er bij ons in de vier zalen
(voormalige klaslokalen) waarin soms tien keer zoveel originelen staan uitgestald, ‘maar zo
weinig te zien is’. Het is de, wat ik noem, ‘hokkerigheid’ van het gebouw dat ons in dat opzicht
parten speelt. Nee, ik blijf erbij: nieuwbouw was om veel redenen beter geweest.”

9641 AD Veendam
(0598) 36 42 24
www.veenkoloniaalmuseum.nl
Openingstijden
zaterdag, zondag en maandag
13:00 – 17:00 uur; dinsdag tot en tot
en met vrijdag 10:00 – 17:00 uur
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TEKST: DINEKE VAN DER WAL / FOTO: MARIJ KLOOSTERHOF

Gezocht:
een icoon voor opstand

Tijdens de Maand van de Geschiedenis vindt dit jaar voor de vierde keer de landelijke
verkiezing voor het Stuk van het Jaar plaats. Archiefinstellingen kunnen een topstuk uit hun
collecties voordragen rondom het thema Opstand. Het publiek kiest uiteindelijk het Stuk
van het Jaar. De Groninger Archieven doen mee aan de verkiezing met een foto uit de
collectie van Persfotobureau D. van der Veen.

Opstand in de collectie

Dineke van der Wal bekijkt
negatiefstrook

Persfotobureau D. van der Veen maakte in de jaren zestig en zeventig foto’s van kleine en
grote gebeurtenissen in stad en ommeland. De collectie bevat ook veel verschillende beelden
van opstand; studenten die demonstreren tegen de verhoging van het collegegeld en de
universiteit bezetten, Fré Meis die de stakers in de strokarton toespreekt, de vrouwen van
Optilon die het werk neerleggen en gelijk loon voor gelijke arbeid eisen. In de jaren zestig en
zeventig gaat de burger regelmatig de straat op en persfotobureau Van der Veen is vaak
aanwezig om de gebeurtenissen vast te leggen voor
het Nieuwsblad van het Noorden. Zo ook op
3 augustus 1972 wanneer bewoners van de
H.L. Wichersstraat de straat blokkeren omdat
ze éénrichtingsverkeer eisen. Vanwege de
aanleg van de zuidelijke ringweg is de
H.L. Wichersstraat doorgetrokken naar
de Verlengde Lodewijkstraat. Door de
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veranderingen komt er steeds meer verkeer door de straat. Volgens bewoners is de verkeerssituatie onveilig voor ‘kleine kinderen en oudjes’. De actie levert een treffende foto op van een
vrouw in werkschort, met haar handen in haar zij en de kin fier omhoog.
Als coördinator van Het beeld van Groningen krijg ik veel beeldmateriaal uit de jaren zestig en
zeventig onder ogen. Het beeld van Groningen is een nieuw Maak Geschiedenis project van de
Groninger Archieven dat op 13 oktober – tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis –
gepresenteerd wordt. Vanaf die dag kunnen belangstellenden via de crowdsourcingswebsite
www.velehanden.nl meehelpen met het beschrijven van circa 50.000 fotoreportages uit de
collectie Van der Veen. Maar voor het publiek aan de slag kan gaan met dit beeldmateriaal
moet er achter de schermen heel veel werk worden verzet. Het afgelopen jaar is door
meerdere mensen gewerkt aan het verpakken van de negatiefstroken, het scannen van de
beelden, het digitaal losknippen van negatiefstroken en het technisch ontwikkelen van onder
andere de website. Tijdens deze werkzaamheden komen er regelmatig aansprekende beelden
voorbij. Bij de foto’s van de actie in de Wichersstraat viel mijn oog direct op deze vrouw. Op dat
moment kende ik het verhaal achter de foto nog niet, maar ik had direct een associatie met
opstand. Later bleek dat beeld-collega Michael Hermse precies dezelfde foto wilde gebruiken
als promotiebeeld voor de Dag van de Groninger Geschiedenis die dit jaar ook in het teken van
opstand staat.

Vrouw Kimkes als icoon
Voor ons is de vrouw op deze foto een aansprekend beeld. Zeker voor het thema Opstand. Ze
oogt als een vrouw die zich niet zomaar aan de kant laat zetten. Maar wie is ze? In de krant van
1972 luidt het bijschrift ‘De vrouw op de foto rechts lijkt vast van plan iedere auto tegen te
houden’. Haar naam blijft in de krant onbekend. Na een oproep op Facebook blijkt al snel dat
haar naam Kimkes is. Klasina Kimkes - Wolthers om precies te zijn, geboren op 19 september
1893. Ze groeide op in de Cubadwarsstraat, achter de veemarkt waar tegenwoordig het
cultuurcentrum Oosterpoort staat.
Op het moment dat de foto wordt gemaakt heeft Klasina al een heel leven achter zich, maar na
al die jaren staat ze nog steeds stevig in haar schoenen. Bovendien toont dit beeld dat niet
alleen jongeren in de jaren zeventig opkomen voor hun belangen. Steeds meer burgers eisen
inspraak. Ze willen meepraten en meebeslissen over hun eigen leefomgeving. Ook deze
volksvrouw laat van zich horen. Een geboren Oosterpoorter, sterk en onverzettelijk. Een icoon
voor burgers die in opstand komen en hun stem laten horen. Dat is vrouw Kimkes.
Laat net als vrouw Kimkes uw stem horen! En stem op Stuk van het Jaar. Meer informatie over
Het beeld van Groningen vindt u op de website van de Groninger Archieven.
Foto: Persfotobureau D. van der
Veen, Groninger Archieven,
Bewoners blokkeren de H.L
Wichersstraat op 3 augustus 1972.
Foto Vrouw Kimkes
Foto: Persfotobureau D. van der
Veen, Groninger Archieven, Vrouw
Kimkes tijdens de blokkade van de
H.L. Wichersstraat
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TEKST: GER TILLEKENS / FOTO: ELMER SPAARGAREN

Het getekend protest
van Albert Hahn

Albert Hahn (1877-1918) is bekend geworden als de politiek-tekenaar die de
ontwikkelingen in de woelige eerste decennia van de twintigste eeuw met zijn tekenpen
doeltreffend van kritisch commentaar voorzag. Tot en met 25 november van dit jaar biedt
het Nederlands Stripmuseum in Groningen zijn bezoekers een fraai inkijkje in zijn werk en
zijn tijd.

Nieuwe media
Albert Hahn wordt in 1877 geboren in Groningen, dan nog een rustige provinciestad met zo’n
40.000 inwoners. In zijn jeugd heeft hij te kampen met tuberculose, een ziekte waaraan hij
uiteindelijk in 1918 zal overlijden. Hij woont dan al jaren in Amsterdam en heeft zich
ontwikkeld tot Nederlands meest populaire en gevreesde politiek tekenaar. Zijn bekendheid
dankt hij vooral aan zijn werk voor de zondagsbijlage van de linkse krant Het Volk en het
roemruchte satirisch weekblad De Notenkraker.
Nederland is in die tijd onderworpen aan een proces van industrialisering en verstedelijking en
onderhevig aan sterke sociale en politieke tegenstellingen. De kranten en weekbladen
begeleiden dat proces met informatie en commentaar en scheppen al doende een eigen
achterban. Kranten en tijdschriften zijn in die jaren nieuwe media. Rond de overgang van de
negentiende naar de twintigste eeuw verschijnen in Nederland een hele reeks nieuwe kranten
en tijdschriften. Ze verdelen de samenleving in segmenten.
Voor de elite waren er al bladen als Het Algemeen Handelsblad (1828) en de Nieuwe
Rotterdamsche Courant (1843). De antirevolutionairen lazen De Standaard (1872) en voor de
populaire liberalen was er De Telegraaf (1893). Aan het begin van de twintigste eeuw, met de
opkomst van de arbeidersbeweging, kwamen daar Het Volk (1900) en De Tribune (1907) en
later De Waarheid (1940) bij. De emancipatie van het katholieke volksdeel schiep een
lezerspubliek voor de Volkskrant (1919), het blad van de roomse zuil. In dit verzuilde geheel
geven Hahns tekeningen uiting aan het politieke protest van het linkse, socialistische
volksdeel.

Gansch het raderwerk
Hahn had weinig moeite om onderwerpen te vinden voor zijn tekeningen. Er waren redenen
genoeg voor protest in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Denk aan de strijd voor het
algemeen kiesrecht, voor de invoering van een ouderdomspensioen en tegen de gruweldaden
in Nederlands-Indië en de Eerste Wereldoorlog. Over al deze onderwerpen maakte Hahn
meerdere tekeningen. Ook de vele grote stakingsgolven vormden een dankbaar gegeven.
Vanzelfsprekend laat de tentoonstelling de bekende prent zien over de Spoorwegstaking, die
op 31 januari 1903 eindigde in een overwinning voor de stakers. Hahns prent met daaronder
de woorden van Troelstra – ‘Gansch het raderwerk staat stil, als Uw machtige arm het wil’
– geeft krachtig uitdrukking aan de gevoelens van zelfrespect en zelfbewustzijn die met deze
overwinning gepaard gingen.
Een terugkerend thema, zo laat de expositie zien, vormen ook de schrijnende armoede en de
erbarmelijke leefomstandigheden waaronder een groot deel van de bevolking te lijden had. Op
dit punt moeten allereerst de prenten worden genoemd die Hahn aan het begin van zijn
loopbaan maakte van de erbarmelijke leefomstandigheden in de vele Amsterdamse krotten en
sloppen. Waar deze tekeningen eerst en vooral commentaar geven door de feitelijkheid van
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In 1984 verscheen een
documentaire over het leven en
werk van de politiek tekenaar
Albert Hahn (1877-1918). Het geeft
een goed beeld van de drijfveren
van Hahn die vooral de sociale
misstanden door middel van zijn
tekeningen aan de kaak stelde.

hun beschrijving, is zijn latere werk bijtender. Met het nodige venijn stelt Hahn dan op allerlei
manieren vooral de onverschillige onwetendheid van de beter gesitueerden aan de kaak.

Parallellen met het heden
De expositie over Hahn is niet de enige lopende tentoonstelling die in het museum te zien is.
Naast de permanente opstelling, die een blik biedt op de geschiedenis van het Nederlandse
stripverhaal, verschaft het museum de laatste jaren onderdak aan zo’n vijf grote en kleine
wisseltentoonstellingen. De inhoud van de betreffende ruimtes wordt twee, soms zelfs drie
keer per jaar ververst. Dat levert heel wat werk op, maar het blijkt de moeite waard. Aan de ene
kant maken de exposities de veelvormigheid van de Nederlandse stripproductie zichtbaar.
Daarmee vergroten ze de binding met de stripwereld. Aan de andere kant trekken de
wisselende onderwerpen nieuwe bezoekersgroepen of verleiden ze incidentele bezoekers tot
een hernieuwde bezoek aan het museum.
De ideeën voor de wisseltentoonstellingen komen van allerlei kanten. Soms komen ze vanuit
de boezem van de tentoonstellingscommissie die over het een en ander gaat. De meeste
voorstellen zijn echter afkomstig van vertegenwoordigers van de Nederlandse stripwereld.
Maar ook komen de voorstellen soms vanuit de groep van vrijwilligers die zich voor het
museum en zijn collectie inzetten. In dit geval kwam het voorstel van Gijs-Job ten Berge, een lid
van het dozijn vrijwilligers dat zich bezighoudt met het behoud van de indrukwekkende en nog
steeds uitdijende collectie stripbladen, stripverhalen en originele tekeningen van het museum.
Een belangrijke reden voor het museum om zijn voorstel te honoreren waren de parallellen die
Ten Berge schetste tussen heden en verleden. Wat nu de sociale media zijn, zo
beargumenteerde hij, was toen de papieren pers. De bloggers en vloggers van nu vonden hun
tegenhangers in de cartoonisten van toen. In de inrichting van de expositie is daarom getracht
om de bezoeker terloops attent te maken op de verschillen en overeenkomsten. Zo opent de
tentoonstelling met een korte reeks filmbeelden van de stad Groningen uit de eerste decennia
van de twintigste eeuw. De sfeer van authenticiteit wordt verder versterkt door originele
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kranten, affiches en ander materiaal, waarvoor een dankbaar beroep werd gedaan op het
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, een onderdeel van de Rijksuniversiteit
Groningen.

Wordt vervolgd
Ten Berge leverde niet alleen de tekst van de informatieborden bij de tentoonstelling, maar
schreef ook de meer uitgebreide teksten voor de fraaie, 60 pagina’s tellende catalogus van de
expositie. Het is helaas het laatste deel van de korte serie van catalogi die de afgelopen jaren
door het museum in eigen beheer werd uitgebracht. Volgend jaar maart sluit het museum
namelijk de deuren van het pand aan de Westerhaven, waar het dan zo’n vijftien jaar
gehuisvest is geweest. Gelukkig is dat niet het eind van de aanwezigheid van het museum in
de stad Groningen. Zoals het een stripmuseum betaamt, wordt het verhaal vervolgd. Een half
jaar later opent de opvolger van het Stripmuseum namelijk zijn poorten op de zesde verdieping
van het nieuwe Groninger Forum en wel onder de nieuwe naam Story World.
Ger Tillekens is medewerker van het Nederlands Stripmuseum in Groningen

Nederlands Stripmuseum
Westerhaven 71
9718 AC Groningen
(050) 317 84 70
www.stripmuseum.nl
Openingstijden
buiten vakanties
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 12:30 – 17:00
uur; zaterdag en zondag 10:00 –
17:00 uur
Tijdens de vakanties
maandag 12:30 – 17:00 uur; dinsdag
tot en met zondag 10:00 – 17:00 uur

Gijs-Job ten Berge, die met het idee
kwam een tentoonstelling over
Albert Hahn te maken
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TEKST: TINY SMIT / FOTO’S: ANJO DE HAAN

Opstand tegen stamppot
in de Melkfabriek
Garmerwolde

Dit jaar doet het kleine museum Melkfabriek Garmerwolde voor de
eerste keer mee met de Maand van de Geschiedenis.
Melkfabriek Garmerwolde is een klein museum, gevestigd in de voormalige
melkfabriek van Thesinge-Garmerwolde aan de Dorpsweg in Garmerwolde.
Daar wordt het verhaal verteld van de lokale zuivelgeschiedenis: van boter en
kaas maken op de boerderij vroeger tot de productie van zuivelproducten in de fabriek
tegenwoordig. Het gebouwtje waarin de kaasmakerij was gevestigd, is nog volledig in tact. Er
ligt een prachtige getegelde vloer in en ook de kaaskelder met de pekelbaden is nog zoals het
honderd jaar geleden werd verlaten. Omdat het museum onverwarmd is, worden de
activiteiten van april tot en met september gehouden. Maar vanwege de Maand van de
Geschiedenis is dit jaar de Melkfabriek ook in oktober open. Naast de zuivelgeschiedenis
organiseert Melkfabriek Garmerwolde activiteiten die over eten gaan. Kaas en boter zijn
namelijk erg bepalend in onze Nederlandse eetcultuur. Met zelfgemaakte zuivelproducten en
streekgerechten, vergeten groente en ouderwetse recepten komen bij de bezoekers de tongen
los en de herinneringen boven.

Publiciteitsmachine
Meedoen met een landelijke activiteit heeft het voordeel dat ook een klein museum kan
meeliften op een grote publiciteitsmachine, die een kleine onderneming nooit zelf kan
genereren. Wel is de Melkfabriek al jaren deelnemer aan Open Monumentendag. Bezoekers
komen dan vanuit de hele provincie, soms zelfs van veel verder weg, bijvoorbeeld uit Gouda.
Maar ook uit de stad Groningen is er belangstelling voor wat er in het stads-omringende
gebied te doen is. In zo’n weekend komen soms wel 300 mensen langs. Voor een klein
museumpje is dat heel veel.
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Inspiratiebijeenkomst
Vorig jaar ben ik naar de inspiratiebijeenkomst geweest van Erfgoedpartners. Het thema
‘Geluk’ sprak me wel aan. Maar ik ontdekte ook dat de voorbereiding best wat vraagt van je
organisatie. En zo groot zijn wij ook niet dat we zomaar in een paar maanden een bijzonder
programma uit de grond kunnen stampen. Dus vorig jaar hebben we niet meegedaan, maar ik
heb me dit voorjaar wel weer opgegeven voor de Erfgoedpartners-bijeenkomst. Ik merk dat
het handig is om je te laten inspireren door mensen die ook nadenken over hoe zij vanuit hun
erfgoed aansluiting kunnen vinden bij het thema; om met andere ogen naar de boodschap van
je museum te kijken. Nu werd ik in eerste instantie niet zo warm van het thema ‘Opstand’.
Want wat moet ik daarmee met het melkfabriekje? Een opstand in de zuivel? Verzet van
fabrieksarbeiders? Ik kreeg het niet echt scherp. Ook omdat we nog steeds de voorbereiding
met een heel kleine groep moeten doen, konden we het ons niet permitteren veel
archiefonderzoek te doen en materialen te verzamelen voor een thema-expositie.

Opstand en verzet

voor kinderen doen: voorlezen over

Maar op de inspiratiemiddag viel wel het kwartje bij mij, want ‘Opstand’ kun je ook opvatten als
je ergens tegen verzetten. En dat bracht me bij Bartjes ‘Ik bid niet voor bruune bonen’. Daarmee
komt de eetcultuur waar we met onze activiteiten veel mee werken, om de hoek kijken. Ik had
net een boek gelezen van Jacques Meerman over de geschiedenis van hutspot. Dat bracht me
op het idee om het dit jaar te gaan hebben over veranderingen in je eten en waardoor die
veranderingen in gang worden gezet. Welke invloeden zijn er op ons eten en waar komt ons
huidige eetpatroon vandaan? Dat zijn vragen waarop ik met onze activiteit antwoord hoop te
vinden. Op vrijdag 19 oktober houdt Carolina Verhoeven een lezing over de ontwikkeling van
onze eetcultuur en hoe we van aardappels/groente overstapten op andere gerechten. Met
vrijwilligers gaan we voorafgaand aan de lezing een stamppotmaaltijd in elkaar zetten.
Belangstellenden kunnen daarvoor intekenen. Geleidelijk aan is er een groep vrijwilligers aan
ons museum verbonden die heel uiteenlopende werkzaamheden verzorgt, vooral gericht op
eten.

eten. Allerlei kinderboeken vertellen

Tiny Smit is bestuurslid van Stichting Melkfabriek Garmerwolde

Ook voor kinderen
Museum Melkfabriek Garmerwolde
heeft een uitgebreide collectie
puddingvormen en ook pofferttrommels. Daarmee is ook in de
collectie aansluiting te vinden in
eetcultuur. Dit jaar gaan we ook iets

over eten, zoals Winnie the Pooh over
honing en Harry Potters
kerstmaaltijden op Zwijnstein. We
combineren voorlezen voor
verschillende leeftijden met eten
proeven.

Museum Melkfabriek
Garmerwolde
Dorpsweg 41a
9798 PD Garmerwolde
06 514 96 070
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TEKST:

MARTIN PANMAN / FOTO’S: ROBIN HUISMAN

Dr. Schmidt-Marlissa:
een markant Duits organist
in Veendam

De man die in een kleine plaats koning
wilde zijn en die kleine plaats werd
Veendam

In verzet
In het begin van de Tweede
Wereldoorlog kreeg Schmidt-Marlissa
een conflict met zijn vrouw over hun
houding ten opzichte van de bezetter.
Het ging om hun zoon Chris, die zich
vrijwillig had aangemeld bij de Waffen
SS. De organist vond dat zijn zoon niet
mocht vertrekken, zijn vrouw echter
was van mening dat Chris zijn
vaderlandse plicht moest vervullen.
Als gevolg van dit meningsverschil
volgde een scheiding van tafel en bed.

Op het kerkhof van Veendam ligt een opmerkelijk graf: In memoriam Dr. Fried SchmidtMarlissa; in leven organist te Veendam; geb. 27-7-1894 overl. 28-5-1946; van zijn
vrienden. Over het leven van deze markante organist werd op 8 september een boek
gepresenteerd. Wie was deze musicus uit Berlijn, hoe kwam hij in Veendam terecht en
waarom staat er in de Grote Kerk aldaar zo’n opvallend orgel?

Friedrich Schmidt-Marlissa (1894-1946)
Het leven van Friedrich Schmidt-Marlissa begint en eindigt in een trein. Op 27 juli 1894 zag hij
het levenslicht in een trein in Berlijn. Zijn laatste adem blies hij uit op 28 mei 1946 toen hij
vanuit Workum per trein op weg was naar Warns. Schmidt-Marlissa was organist, koordirigent,
kapelmeester, componist en zanger in Berlijn. Ook was hij programmabegeleider bij een
grammofoonplatenmaatschappij; er zijn zelfs grammofoonplaten van hem. In 1923 kwam hij
naar Hoogezand, waar onder zijn leiding in Hotel Faber een muziekuitvoering werd gegeven.

Veendam
Friedrich Schmidt-Marlissa ging in het
verzet en hielp mee Joodse
geschriften uit Hoogezand te
verbergen onder de kerkbanken.
Later werd hij gearresteerd en naar
Duitsland teruggestuurd. Na de oorlog
zou hij terugkeren en zijn de

Op 1 juni 1925 werd Schmidt-Marlissa als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente/
Grote Kerk Veendam. Zijn vrouw, de alt Martha Gelzenleuchter (1887-1972) met wie hij in
1925 was getrouwd, ontwikkelde zich verder als zangeres en zangpedagoge. Ze zei over haar
man: “Mijn man kon niet één van de velen zijn in Berlijn. Hij wilde in een kleine plaats koning
zijn en de kleine plaats werd Veendam.” Schmidt-Marlissa werkte ook aan de muziekscholen
van Veendam en Hoogezand.

verborgen papieren uit de kerk

Opvallend

gehaald. Zijn zoon Chris sneuvelde op

Schmidt-Marlissa wilde de Duitse Evangelisch-Lutherse kerk-muzikale traditie in het
calvinistische Nederland introduceren en uitbouwen. Dat deed hij onder andere door gewijde

11 oktober 1944 in Noord-Italië.
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muziekavonden te organiseren. Die kenden veel variatie: koor, orgel en orkest, naast vocale- en
instrumentale solisten. Dit alles in een wisselende bezetting, waarbij ook de gemeente door
het zingen van kerkliederen werd betrokken met steeds een korte ‘nabetrachting’.

Het orgel

Marlissa-Gelzenleuchter, Veendamse

Herbouw orgel

musici op de grens van twee

Het orgel in de Grote Kerk van Veendam werd in 1824 gebouwd door de Groninger
orgelbouwer Johan Wilhelm Timpe, die ook voor de Nieuwe Kerk in Groningen een orgel
bouwde. Het instrument werd in 1847 verbeterd en uitgebreid door Petrus van Oeckelen, die in
1837 het bedrijf van Timpe overnam. Schmidt-Marlissa vond het orgel van Timpe echter ‘te
klein’. Hij wilde een groot concertorgel en gaf in 1927 opdracht aan de Duitse firma Faber &
Dienes uit Salzhemmendorf om een groot orgel te bouwen. Schmidt-Marlissa kende de
orgelbouw-literatuur en liet zich vooral inspireren door de inzichten van Albert Schweitzer, die
naast tropenarts in Lambarene-Afrika ook Bach-kenner en orgelbouwadviseur was.

werelden’ over het echtpaar SchmidtMarlissa gepresenteerd. Auteur is de
in 2012 overleden Herman S.J. Zandt,
die helaas niet meer de eindredactie
voor zijn rekening kon nemen. Zijn
zoon, Herman Zandt jr., heeft het
manuscript geredigeerd.
Het eerste exemplaar werd aan
wethouder Jaap Velema overhandigd.

Symfonieorkest

Prof. dr. Hans Fidom uit Houwerzijl,

Het werd een pneumatisch kerk- en concertorgel, met veel speelhulpen en mogelijkheden een compleet ‘symfonieorkest’. Het front van Timpe bleef staan en achter het front werd met
gebruikmaking van Timpe’s materiaal en nieuw materiaal in vier orgelkamers een nieuw groot
orgel gebouwd. Onder het orgel kwam een kamer waarin de speeltafel werd geplaatst en waar
plaats was voor koren. Het orgel werd ingewijd op 4 april 1928.

hoogleraar orgelkunde aan de VU te
Amsterdam, werkte door middel van
een videopresentatie aan de bijeenkomst mee. Matthijs de Vreugd
bespeelde het orgel.

Gebreken
De poestetreder of orgeltrapper werd rond 1924 vervangen door een windmachine, waarbij de
lucht van buiten wordt aangezogen. Als gevolg daarvan kwam er teveel vocht in het geheel
mechanische orgel; er ontstonden steeds meer gebreken in tractuur, windladen et cetera wat
werd verergerd door achterstallig onderhoud.
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Onderhoud 1992
Het onderhoud aan het orgel werd niet altijd stelselmatig uitgevoerd. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw bleek de techniek van het orgel steeds meer gebreken te vertonen: pneumatiek is
kwetsbaar. Er werden plannen gemaakt voor restauratie. De kosten om het kerk- en
concertorgel in stand te houden zijn te hoog; monumentensubsidie kon niet worden verkregen,
daarvoor is het orgel te jong. De kerkenraad koos ervoor, om het orgel primair bespeelbaar te
houden voor de begeleiding van de zondagse gemeentezang tijdens de eredienst.
Na grondige voorbereiding werd het orgel in 1992 gerestaureerd waarbij het ‘concert-’gedeelte
werd weggehaald en het orgel eenvoudiger gemaakt. De pneumatiek werd grotendeels
verwijderd en vervangen door elektro-pneumatiek en de speeltafel werd aangepast.

Plannen voor groot onderhoud 2015
In 2015 komen kerkrentmeesters tot de conclusie, dat het orgel groot onderhoud nodig heeft.
Veel pijpwerk moet worden hersteld, diverse balgen, windladen en windkanalen zijn lek. Ook de
elektro-pneumatiek met z’n honderden relais wordt steeds storingsgevoeliger en vraagt
dringend om aandacht. Op 6 juni 2016 is er overleg met Henk de Vries, rijks-orgeladviseur. Het
rapport van De Vries volgde in oktober 2016: het orgel heeft inderdaad dringend groot
onderhoud/reconstructie nodig. De adviseur omschrijft het orgel en presenteert een aanpak in
fasen met een begroting. Uitgangspunt is het Faber- en Dienesorgel 1928 (en dus niet Timpe/
Van Oeckelen 1824). De kostenindicatie komt uit op ruim een ton.

De kerkrentmeesters hebben wel voor regulier onderhoud geld gereserveerd
maar niet voor groot onderhoud.
In oktober 2017 dragen kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam de
voorbereiding en uitvoering van een eventuele restauratie/reconstructie over aan Stichting
Vrienden van de Grote Kerk Veendam. Hun argument is dat het in standhouden van een
kerkelijke gemeente veel tijd, aandacht en geld vraagt en dat daar hun prioriteit ligt. Daarnaast
kost restauratie/reconstructie veel geld en is fondswerving noodzakelijk. Men vindt het beter
en zuiverder dit door de Stichting Vrienden te laten doen, die het behoud van kerk en interieur
in hun doelstelling hebben staan. De Stichting Vrienden wordt verzocht een ‘plan de campagne’
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te maken en mag daarbij, onder eindverantwoordelijkheid van de eigenaar van het orgel, de
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam, eigen wegen kiezen.

Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam 2017
De Stichting neemt met waardering kennis van het rapport van Henk de Vries. Er is dan nog
veel onduidelijk over de staat van het orgel in relatie tot het belang van een restauratie of een
reconstructie. De Stichting wil meer weten over hetgeen er tussen 1925 en 1928 is gebeurd.
Wat heeft dr. Friedrich Schmidt-Marlissa gedaan en vooral waarom. Verder wil de Stichting ook
een afweging maken: is dit orgel het nog waard om veel geld in een restauratie/reconstructie
te steken.
Deze vraag beantwoordt Hans Fidom met een volmondig ‘ja’. Prof. dr. Hans Fidom uit
Houwerzijl, hoogleraar orgelkunde aan de VU te Amsterdam, promoveerde in 2002 op Duitse
orgels als het Faber- en Dienesorgel. Fidom komt naar Veendam, onderwerpt het orgel een
aantal malen aan een uitgebreid onderzoek en is zeer enthousiast. In het najaar publiceert
Hans Fidom een rapport van zijn bevindingen
Kosten voor restauratie worden geschat op zeker € 150.000,-. De Vrienden van de Grote Kerk
Veedam hopen met de verkoop van het boek een deel van dat bedrag binnen te krijgen. Ook
wordt een beroep gedaan op fondsen en subsidies. De kerk, die er vroeger alleen was voor
rouw-, trouw- en erediensten, zal vaker worden opengesteld voor concerten en exposities.
Meer informatie:
www.grotekerkveendam.nl
Faceboek: @FSMboek
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