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Foto voorkant: 
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WIE ZIJN WIJ

De stichting Veenkoloniaal Museum is in 1939 voortgekomen uit de ‘Vereeniging voor 
Veenkoloniale Oudheidkunde’. In 1941 organiseerden we de eerste kunsttentoonstelling. In 1947 
werd de draad weer opgepakt. We zijn gehuisvest in een monumentaal pand uit 1911. 

We vertellen al sinds 1939 het boeiende verhaal van onze regio, een verhaal dat veel meer is dan 
vervening en de turfgravers. De 19de eeuw is de Gouden Eeuw voor onze regio. Ooit kwam meer 
dan 60% van de Nederlandse zeegaande vloot uit de Groninger Veenkoloniën en werd ‘Koers Oost-
zee’ gezet. We vertellen ook het verhaal van de Gouden Aardappel die meer dan zetmeel opleverde, 
de Gouden Strohalm die strokarton opleverde, het verhaal van Lloyds uit Londen dat zich in Veen-
dam vestigde, maar ook over de historische verbinding met de Letse stad Riga. 
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VOORWOORD

´Investeren in cultuur´ is het motto van het be-
leidsplan voor de jaren 2017-2020. Voor de peri-
ode 2021-2025 voegen we het woord ‘duurzaam’ 
toe. Duurzaam, in het streven naar een duurzaam 
financieel fundament, een duurzame personele 
bezetting, maar ook duurzaam in het gebruik van 
materialen, het stimuleren van duurzaam toerisme 
en duurzame educatie en duurzame samenwerking. 
Voor ons gevoel zijn er wat dit laatste betreft te-
veel projecten, waar we bij betrokken werden, één-
dagsvliegen geweest zonder dat er een langeter-
mijnvisie achter zat. Dit is jammer van de energie 
die erin gestoken is. Duurzame plannen ontwikkel 
je met een oog voor de toekomst, zodat je er voor 
langere tijd de vruchten van kunt plukken.

Wanneer we terugblikken op het vorige beleids-
plan, dan hebben we dankzij de enthousiaste inzet 
van medewerkers en vrijwilligers alle tentoonstel-
lingen en activiteiten kunnen realiseren. Onze 
vrees dat de inzet van vrijwilligers een steeds 
zwaardere dobber gaat worden is helaas ook de 
waarheid geworden. De wereld om ons heen 
verandert in snel tempo, ook met betrekking tot 
de inzet van vrijwilligers. Hier zal men bakens 
moeten verzetten.

Bij een Geregistreerd Museum als het onze is vak-
kundig en betrokken personeel nodig. Kennis en 
expertise die binnen ons team van 4 fte te vinden 
is. Wil men het schip niet laten stranden dan is dit 
voor de komende beleidsperiode de bemanning. 
Zonder hen zijn uitgeschreven ambities niet waar 
te maken. Het voorbereiden van tentoonstellingen, 
het netwerken, de eerste contacten leggen met  
collega’s en uitwerken van tentoonstellingen kost 
veel tijd, maar vraagt ook kennis en inzicht.  
De tijd van met liefde en oud papier in eigen 
beheer opknappen van historische voorwerpen en 
schilderijen door vrijwilligers ligt al ver achter 
ons. Ook het met een aanhangertje ophalen van 
voorwerpen voor een wisseltentoonstelling is niet 
meer aan de orde. Het is inherent aan de Code 
Good Cultural Governance. 

Ook op het gebied van PR is het zaak de bakens te 
verzetten. Spraken we in de vorige beleidsperiode 
nog over Google +, Panoramio en Facebook, daar 

zien we nu dat de eerste twee al weer zijn verdwe-
nen en Facebook duidelijk op haar retour is. Met 
veel enthousiasme hebben we tijdens de vorige 
beleidsperiode de gratis Adwords van Google 
verworven. Het gaf ons de mogelijkheid om gratis 
te adverteren via Google. Daar hadden we hoge 
verwachtingen van, maar toch zien we ook hier dat 
alleen digitaal nog niet het wereldwonder is. We 
zien hier nieuwe kansen gedrukt op papier. 
 
Internationaal koersen we als museum nog steeds 
richting Oostzee, de regio waar intensieve  
handelscontacten mee bestonden. Het levert ons 
niet alleen bijzondere lezingen op, maar ook goed 
bezochte exposities en uitwisselingsprogramma’s. 
De uitnodiging voor het staatsbanket tijdens het 
Koninklijk bezoek aan Letland is voor ons een 
erkenning van de inzet en de inspanningen die  
we bij het opzetten van een goed netwerk heb-
ben verricht. Natuurlijk kijken we nog steeds 
over de grens in het aangrenzende Ost-Friesland 
en Emsland. De eerste samenwerkingsverbanden 
dateren al uit de jaren negentig en bestaan nog 
steeds.
  
Het Veenkoloniaal Museum is ook landelijk een 
zeer gewaardeerd museum. Kenners weten het;  
het Veenkoloniaal Museum beschikt over een 
unieke schat aan oude documenten en voorwerpen 
die voor het nageslacht niet verloren mogen gaan. 
Met deze documenten, verhalen en voorwerpen 
zetten we al sinds 1939 de regio op een positieve 
wijze duurzaam op de kaart. 

Hendrik Hachmer
Directeur Veenkoloniaal Museum   
Harrie Prins 
Bestuursvoorzitter 
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Tijdens de Letlandreis  
in 2020 brengen we o.a.  

een bezoek aan het 
Kuremäeklooster in de 

plaats Kuremäe in de 
Estse gemeente  

Alutaguse. 

RECENSIES

Uit het gastenboek beleidsperiode 2017-2020:
“Het gebouw ken ik, het is mijn oude school. 
De klaslokalen zijn als ruimte nog steeds herken-
baar. Ik weet nog steeds waar ik gymles heb gehad 
en wat goed dat ze de oude docentenkamer in ere 
hebben hersteld. Het is zo’n prachtige represen-
tatieve ruimte en die was voor 2017 altijd op slot, 
omdat de boekencollectie daar stond. Wel mis ik 
interactieve doe dingetjes voor de kinderen in de 
vaste opstelling.“

“Leuk ‘ouderwets’, museum en zo leren onze leer-
lingen nog eens kijken in plaats van turen” 

“De route naar het museum, maar ook de ingang 
zijn moeilijk te vinden, maar toen we binnen 
waren, waren we gelijk vol lof. Mooie winkel en 
een verhaal dat je niet bij het veenkoloniale zou 
kunnen bedenken”

“We willen u danken voor de indrukwekkende  
Letlandreis. We hebben ooit al eens de Baltische 
Landen bezocht, maar dit is totaal iets anders dan 
alleen maar toeristische highligts.” 

“Wat een leuk en intiem museum, waar de sfeer én 
de schoonheid van het harde leven van de vroegere 
Groningse veenkoloniën voelbaar en zichtbaar 
zijn. Mooie stijlkamers en interessante wisselende 
exposities. De museumwinkel met z’n vele geschie-
denisboeken is voor mij het adres voor originele 
cadeaus. Voor kinderen is de speelkamer erg leuk, 
met een levensgrote Winkel van Sinkel, speelhuis-
jes uit grootmoeders tijd en veel verkleedkleren.”

En hier worden we verlegen van; 
“Dit museum is veel leuker dan het  
Rijksmuseum!”
(Leerling groep 8, Inspecteur Amerikaschool, 
Noordbroek)

“Als ik in Veendam zou wonen, dan ging ik hier 
elke dag naartoe!”
(Leerling groep 6, Kindcentrum Noord, Delfzijl)
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SWOT

Terugblikkende op de vorige beleidsperiode 
komen we tot de navolgende samenvatting:
Alle tentoonstellingen wisten we te realiseren, 
alleen duurde de ombouw van de zetmeelzolder, 
door het overlijden en uitvallen van drie vrijwilli-
gers, langer dan gedacht en waren we genoodzaakt 
professionele krachten in te huren voor schilder- en 
timmerwerk. Het geeft wat ons betreft al aan waar 
we in de vorige periode op wezen. De inzet van 
vrijwilligers zal gezien de stijgende pensioenge-
rechtigde leeftijd en een andere invulling van vrije
tijd moeilijker worden. Vakkrachten vinden is nog 
moeilijker. Zelfs het bedrijfsleven zit te springen 
om mensen die vakkennis beschikken.

Het aantal vrienden van het museum is helaas nog 
niet toegenomen. Weliswaar steeg de gemiddelde 
bijdrage en wisten we het aantal te stabiliseren 
rond de 800, maar de gewenste 1000 hebben we 
nog steeds niet bereikt. 

Qua activiteiten zijn we ook in onze missie  
geslaagd. Het fundament voor de langeafstand 
wandelroute van Kamperveen naar Elisabethsfehn 
is gelegd en de Abel Tasmanvaarroute in samen-
werking met de Grommo (Groninger Maritieme 
Museum Overleg) gerealiseerd.

Dankzij de verhoging van de subsidie van de pro-
vincie zijn de eerste jaren op het vlak van de finan-
ciën goed verlopen, maar in de staart kwamen we 
toch weer in de rode cijfers terecht. Enerzijds komt 
dit door sterk stijgende vaste lasten zoals huur, 
energie en (energie)belastingen waarboven nog een 
loonsverhoging conform cao van 7 % kwam en 
anderzijds omdat de subsidie van de provincie niet 
geïndexeerd was en van de gemeenten lager dan de 
stijging van de kosten. Hierdoor teerde het muse-
um, ondanks alle inspanningen om meer sponsoren 
te werven en de entreeverhoging, weer in.  
Een verhoging van de entree boven de 10 euro lijkt 
ons ongewenst gezien de financiële draagkracht 
van velen in de regio. Het museum moet ook voor 
hen bereikbaar blijven. 

WAAR STAAT HET VEENKOLONIAAL MUSEUM IN 2025 

* Regionaal cultuurhistorisch museum met internationale uitstraling, grote naamsbekendheid en een  
   goede ambassadeur van de provincie Groningen en de Groninger Veenkoloniën in het bijzonder.
* Een museum dat voldoet aan de eisen van cultureel ondernemerschap: goed bestuur, adequaat  
   toezicht en transparante verantwoording.
* Een museum dat er nog steeds trots op is om anno 2025 een regionaal historisch museum te zijn.
* Met tevredenheid terug kan blikken op in samenwerking ontstane projecten ‘Die er toe doen’. 
* Een museum gesteund door een grote vriendenclub.
* Een museum met een geïnspireerde mix aan tentoonstellingen van historische verhalen en een  
   podium voor regionale kunstenaars.
* Een museum met een professioneel team dat minder afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers.
* Een museum dat zich gesteund weet door professionele partners op het museale vlak.
* Een “Veenkoloniale Volksalmanak” uitgegroeid als een podium voor regionaal historische auteurs  
   in de Groninger- en Drentse Veenkoloniën. 
* Een museum met een maatschappelijke functie voor snuffel- en maatschappelijke stages en  
   nieuwkomers.
* Een museum met een structurele band met zo veel mogelijk onderwijsinstellingen in het gebied.
* Een museum in de rol van moeder-dochter: voortzetting van samenwerkingsovereenkomst met het 
   Kapiteinshuis Nieuwe Pekela. 
* Een museum met nog steeds een groot interdisciplinair netwerk.
* Een museum dat samen met de partners van vanBeresteyn cultuur op de kaart zet.
* Een gerenommeerd museum met een positief imago en zich als Geregistreerd Museum en culturele  
   ANBI nog steeds weet te onderscheiden.
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SAMENGEVAT

Sterke punten:
•  Sterk gemotiveerde medewerkers
•  Geen 9 tot 5 mentaliteit
•  Ziekteverzuim ‘Japans’ laag
•  Gehuisvest in een monumentaal, representatief 
en herkenbaar gebouw gelegen in het centrum van 
Veendam en de Groninger Veenkoloniën en bereik-
baar per trein. 
•  Samen met cultuurcentrum vanBeresteyn ge-
huisvest in een multifunctioneel gebouw
•  Samenwerking met vanBeresteyn biedt de 
mogelijkheid tot het opzetten van een gezamen-
lijke vrijwilligerspool en ontwikkelen van nieuwe 
(educatieve)projecten
•  Goed geoutilleerd voor groepsbezoeken en toe-
gankelijk voor mindervaliden
•  Breed draagvlak in de regio (donateurs, vrijwil-
ligers, schenkingen, bezoekers)
•  Unieke speerpunten: de (pre)historie, de verve-
ning, de scheepvaart en de strokarton- en aardap-
pelzetmeelindustrie
•  Veelheid aan activiteiten
•  Nabijheid van andere attracties

Aandachtspunten:
•  Slechts 4 fte aan betaalde medewerkers
•  2 fte daarvan vormen het creatieve team 
•  Geen vaste educatief medewerker en geen pr-
medewerker
•  Geen fondsenwerver in dienst
•  Fonds- en subsidieaanvragen vaak te ingewik-
keld
•  Erg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers
•  Gelegen in een relatief (nog) weinig toeristisch 
gebied
•  Monumentale gebouw met hoge energielasten
•  Beperkte financiële middelen 
•  Sterk afhankelijk van subsidies
•  Beperkt aantal structureel ondersteunende  
bedrijven
•  Vaste lasten drukken zwaar op de begroting
•  Vergrijzing van de vriendenclub/vrijwilligers

Onze geheel vernieuwde 
Zetmeelzolder zal vanaf 

november 2019 weer 
volledig toegankelijk zijn 

voor het publiek
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MISSIE

Het museum staat permanent ten dienste van 
de gemeenschap en haar ontwikkeling, we zijn 
toegankelijk voor het publiek en verwerven, 
behouden, onderzoeken, presenteren de vroegere 
en hedendaagse culturele, sociale en economische 
ontwikkelingen van de Groninger Veenkoloniën. 

Identiteit 
Onze identiteit splitst zich formeel in twee  
elementen: Veenkoloniaal en Museum

Museum:
(ICOM-museumdefinitie) “Een museum is een 
permanente instelling ten dienste van de gemeen-
schap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het 
publiek, niet gericht op het maken van winst, die 
de materiële getuigenissen van de mens en zijn 
omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk on-
derzoekt, presenteert en hierover informeert voor 
doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Veenkoloniaal: 
Het Veenkoloniaal Museum in Veendam is een re-
gionaal museum met (volgens de statuten) als doel 
“het bevorderen van de kennis van de vroegere en 
hedendaagse culturele, sociale en economische 
ontwikkelingen van de Groninger Veenkoloniën”. 
Het museum tracht dit doel te verwezenlijken door 
het bijeenbrengen, onderhouden, presenteren en 
tentoonstellen van alles wat in de ruimste zin met 
betrekking tot de Veenkoloniën historisch van 
belang wordt geacht. 

Het Veenkoloniaal Museum beschouwt als haar 
unieke speerpunten (totems) de archeologie van  
de Veenkoloniën, de vervening en de daar aan  
verbonden en volgende veenkoloniale binnen- en  
zeevaart, de strokartonindustrie en de aardappel-
zetmeelindustrie. Deze totems zijn in de  
historische context gezien zeer nauw met elkaar 
verweven. Zonder het een valt het ander niet te 
verklaren. 

Van 13 oktober 2019 t/m 
26 januari 2020 presente-
ren we de tentoonstelling 

Voortvarende vrouwen 
in de 19de eeuwse Veen-

koloniale zeevaart
 

Zeer zeldzame ‘aan boord 
foto’ van Antje Zeven, 

vrouw van kapitein  
Jacob de Grooth uit 

Nieuwe Pekela. 
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Het Veenkoloniaal Museum wil in haar strategie 
voor de toekomst haar positieve en verrassende 
imago blijven behouden. Dat betekent: in al haar 
activiteiten, zowel intern als extern, binnen- en 
buiten de provincie Groningen, zal het Veenkolo-
niaal Museum zich presenteren als een onderne-
mend en professioneel museum, dat ervoor zorgt 
dat de bewoners trots kunnen zijn op hun ge-
schiedenis en het er daarmee toe bijdraagt van het 
negatieve imago van Oost Groningen af te komen. 
Bovendien bevordert het Veenkoloniaal Museum 
samen met het cultuurcentrum vanBeresteyn met 
haar activiteiten het economisch klimaat van de 
regio. Bedrijven zijn eerder bereid zich te vestigen 
in een regio met voldoende ontspanningsmogelijk-
heden voor haar werknemers. 

Samen met de partners van Cultuurcentrum 
vanBeresteyn speelt het museum daarin een grote 
rol. Aan de hand van de specifieke collectie, een 
belangrijk onderdeel van het Verhaal van Gronin-
gen, wordt aangetoond hoe rijk de Veenkoloniën 
eens waren, hoe belangrijk de economische bete-
kenis van de verrassende veenkoloniale zeevaart 
was, waardoor de promotionele betekenis van de 
collectie voor de provincie Groningen alleen maar 
toeneemt.

HANDHAVEN VAN HET HUIDIGE HOGE 
KWALITEITSNIVEAU

Good Cultural  Govenance en Geregistreerd 
Museum
De Stichting Veenkoloniaal Museum is in 1939 
voortgekomen uit de Vereeniging voor Veenko-
loniale Oudheidkunde. De basis van het museum 
werd al in 1911 gelegd door burgemeester Eltjo 
van Beresteyn. Een van de mede-initiatiefnemers 
tot de oprichting van het museum zijn in 1939 bur-
gemeester F.J. de Zee en Ploeglid Geert Hendrik 
Streurman. Het museum is sindsdien uitgegroeid 
tot een professioneel museum. Good Cultural 
Governance is het museum op het lijf geschreven. 
Het Veenkoloniaal Museum was 2001 zelfs het 
eerste Geregistreerde Museum van de provincie 
Groningen. Dankzij deze status is het Veenkolo-
niaal Museum in staat om bruiklenen van andere 
Geregistreerde Musea te verkrijgen. Tweejaarlijks 
is er een herijking van deze status. Het is tevens 
een garantie voor particulieren die objecten en 
voorwerpen aan het museum afstaan, dat er als een 
‘goed huisvader’ over de schenkingen zal worden 
gewaakt. 

ANBI status
Het museum bezit daarnaast de ANBI status die 
het schenken aan het museum voor bedrijven en 
particulieren extra aanlokkelijk maakt. De ANBI 
status heeft er in geresulteerd dat bijna 25 % van 
onze ‘Vrienden van het museum’, haar bijdrage 
flink heeft verhoogd. 
Voor ons is het van groot belang om zowel de 
ANBI als de status van Geregistreerd Museum 
tijdens de komende beleidsperiode te behouden. 

Accountantsverklaring en budgetbewaking 
Ook op het gebied van de financiën stellen we 
hoge eisen aan onszelf. Er is een strenge externe 
budgetbewaking. Daarnaast sluiten we elk finan-
cieel boekjaar af met een officiële accountantsver-
klaring.

ORGANISATIE

De Stichting Veenkoloniaal Museum kent een 
Bestuur en een Raad van Advies. De dagelijkse 
leiding berust bij de directeur. De directeur weet 
zich gesteund door een administratief medewerker 

Uit de cijfers van de Museumvereniging  
TNS/NIPO blijkt dat de economische spin-off 
van het Veenkoloniaal Museum de laatste jaren 
rond de € 625.000 ligt. Geld dat de bezoekers 
van het museum in de gemeentes Veendam en 
Pekela besteden.  
Te denken valt aan horecabezoek, bezoek  
winkelcentrum en eventuele overnachtingen. 
Het cijfer is gebaseerd op het uitgavenpatroon 
van museumbezoekers. 

Verder blijkt dat slechts 30 % van ons publiek 
‘herhaal publiek’ is. We kunnen dus niet bij 
elke expositie, zoals een sportclub rekenen op 
een steeds terugkerende schare aan supporters 
die al onze wedstrijden, lees exposities, willen 
zien. Maar voor die overige 70 % aan bezoe-
kers is het Veenkoloniaal Museum een eerste 
kennismaking met Veendam en Pekela en voor 
het merendeel is onze regio een positieve  
verrassing.
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die ook veel vormgevingswerk verricht, een mede-
werker Publieksbegeleiding die ook de coördinatie 
van de vrijwilligers op zich neemt, een registrator 
die de collectie beschrijft en een conservator die 
naast collectiebeheer actief betrokken is bij de 
organisatie en het voorwerk voor tentoonstellin-
gen. Daarnaast is een parttime baliemedewerker 
aangesteld die ook de inkoop voor de museum-
winkel regelt. In totaal zijn 4 fte werkzaam in het 
museum. De functie registrator is een volledig 
gesubsidieerde baan. 

Directie 
De functie van directie is de enige fulltime baan. 
Daarnaast is de directeur actief als bestuurslid 
van de Museumvereniging (historische sectie), 
bestuurslid van de Nederlands Baltische Vereni-
ging en heeft hij zitting in de LAG (Leader Advies 
Groep). Dit zijn onbezoldigde functies. 
Naast de directiefunctie is hij actief betrokken bij 
het voorbereiden en inrichten van exposities en bij 
de werkgroep Familietrouw en is hij hoofdredac-
teur van de Veenkoloniale Volksalmanak.

Medewerkers
De conservator (32 uur) zorgt voor het collec-
tiebeheer en is tevens betrokken bij de inrichting 
van het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela en bij de 
voorbereiding van wisseltentoonstellingen. Tevens 
is de conservator actief betrokken bij de aansturing 
van Textiel- en digitaliseringswerkgroep. 
De registrator (32 uur) is verantwoordelijk voor 
de digitale registratie van de collectie en verzorgt 
de fotoredactie van het Omzien naar het Museum 
en de Veenkoloniale Volksalmanak. 

De administratief medewerker (36 uur) ver-
zorgt tevens het systeembeheer en de grafische 
vormgeving van tentoonstellingen en publicaties 
zoals het Omzien naar het Museum, Rederbulletin, 
Jaarverslagen en beleidsplannen. Daarnaast is de 
administratief medewerker actief betrokken bij de 
inrichting van exposities. 
De coördinator/planner (16 uur) verzorgt de 
planning van het groepsbezoek, het roosteren van 
de vrijwilligers, onderhoudt contacten met de 
rondleiderspool, is notulist tijdens vergaderingen 
en ondersteunt de redactie van de Veenkoloniale 
Volksalmanak. 
De baliemedewerker (12 uur) ondersteunt de vrij-
willigers bij de balie, zorgt voor de planning van 
deze baliepool, regelt de inkoop voor de museum-
winkel en coördineert de folderverspreiding van 
het Veenkoloniaal Museum en het Kapiteinshuis 
Pekela.

Bestuur en Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies en het Bestuur 
ontvangen geen vergoeding. Het zijn onbezoldigde 
functies en in deze hoedanigheid zijn het dus ook 
vrijwilligers van het museum. De Raad van Advies 
en het bestuur komen 4 x per jaar bijeen.

Vrijwilligers
Naast de betaalde medewerkers kan het museum 
rekenen op de inzet van een team van vrijwilligers. 
Een deel van de vrijwilligers is in zogenaamde 
werkgroepen ondergebracht die grotendeels zelf-
standig kunnen werken. 

Vrijwilligers van de 
Werkgroep Familietrouw 

houden het museumschip 
in de vaart
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Het museum kent navolgende werkgroepen:
Werkgroep Digitalisering/fotografie
Werkgroep collectie/bibliotheek 
Werkgroep Familietrouw (schippers en onder-
houdsteam voor museumschip)
Werkgroep Chevy (chauffeurs-technische dienst 
t.b.v. onze Chevrolet uit 1928)
Werkgroep Textiel 
 
Voorts beschikt het museum over een Rondleiders 
pool en een Baliemedewerkers pool. Elke werk-
groep komt minimaal 2 x per jaar bijeen. Alle 
vrijwilligers tekenen een vrijwilligerscontract en 
dienen een Verklaring Omtrent het gedrag te kun-
nen overleggen. Daarnaast bieden we de mogelijk-
heid om extern, via onder andere Erfgoedpartners, 
de Museumvereniging en de Groninger Archieven, 
cursussen te volgen die betrekking hebben op hun 
werkzaamheden. Een deel van de vrijwilligers 
bezit tevens een BHV diploma.

EEN MUSEUM IS MEER DAN EEN  
TENTOONSTELLINGS- EN  
ACTIVITEITENFABRIEK

Maatschappelijk betrokken 
Het Veenkoloniaal Museum ziet zich als hoeder 
van het Verhaal van de Groninger Veenkoloniën. 
We beheren en bewaren daarom ook voorwer-
pen om het verhaal aan navolgende generaties te 
kunnen door vertellen. Educatie voor jong en oud 
speelt daarbij een rol. Ook de bibliotheek in het 
cultuurcentrum beweegt zich als ‘erfgenaam’ van 
de oude Nuts bibliotheek op dezelfde lijn.  

Sterker nog, het heeft in Veendam dezelfde grond-
legger als het museum: de door cultuur begees-
terde burgemeester Eltjo van Beresteyn. Samen 
met de bibliotheek en in de lijn van het gedachten-
goed van Eltjo van Beresteyn willen we dit verhaal 
uitdragen en jong en oud bij cultuur betrekken. 
Binnen het cultuurcentrum bestaat overigens al 
jaren de doorlopende leerlijn, waarbij kinderen tot 
en met 12 jaar kennis maken met alle disciplines 
in het centrum. 

Samen met o.a. Mo(o)i Veendam presenteren we 
dit verhaal ook aan nieuwkomers in onze regio. 
De mogelijkheid bestaat ook dat ze hun verhaal 
vertellen. De Veenkoloniën kent al vanaf de 16de 
eeuw een traditie van nieuwkomers.

HET IN STAND HOUDEN EN BEHEREN 
VAN EEN VOOR DE REGIO UNIEKE 
COLLECTE

Het verhaal van de Groninger Veenkoloniën
Het Veenkoloniaal Museum is al in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw begonnen met zich toe 
te spitsen op de totems die binnen het verhaal van 
de Groninger Veenkoloniën passen. Het heeft in de 
jaren negentig voorwerpen afgestoten die niet in 
de collectie passen en bij collega musea onderge-
bracht. Het Veenkoloniaal Museum beschikt echter 
nog steeds over meer dan 50.000 objecten.  
Dit aantal groeit niet spectaculair, merendeels 
omdat we zeer kritisch naar schenkingen van voor-
werpen kijken. Het moet binnen het verhaal van de 
Groninger Veenkoloniën passen. 

Nieuwe inwoners van 
Veendam bezoeken via 
de stichting Mo(o)i het 

Veenkoloniaal Museum
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De collectie met betrekking tot de landbouwindus-
trie en de Veenkoloniale zeevaart, die in de 19de 
eeuw tot grote bloei kwam, is landelijk gezien 
uniek. De collectie vormt het fundament voor het 
verhaal van de Groninger Veenkoloniën, en is 
deels tentoongesteld over twee verdiepingen.  
Het Veenkoloniaal Museum focust op vier  
zogenaamde totems, namelijk de prehistorie (het 
Mesolithicum of middensteentijdperk), de wording 
van de Veenkoloniën (vervening), de veenkoloni-
ale zeevaart (19e eeuw)en de landbouwindustrie 
(strokarton- en aardappelzetmeelindustrie).  
Het zijn deze thema’s die het Veenkoloniaal  
Museum onderscheidt van andere ‘veenmusea’. 

Daarnaast wordt de collectie regelmatig tijdens 
wisseltentoonstellingen op zaal gepresenteerd, 
maar ook aan andere musea in bruikleen verstrekt. 
Zo is de collectie van Geert Teis Pzn. (Gerhard 
Willem Spitzen, Stadskanaal 1864-Ruurlo 1940) in 
langdurig bruikleen overgedragen aan het Streek-
historisch Centrum te Stadskanaal. 

Ook andere musea doen een beroep op onze  
collectie. 

Kunstcollectie van boven regionale waarde
Het museum beschikt over een omvangrijke col-
lectie schilderijen van kunstenaars- schilders en 
beeldhouwers die in deze regio zijn opgegroeid 
en landelijk faam hebben gemaakt. Te denken 
valt aan Bart Peizel (1887-1954), Geert Hendrik 
Streurman (1892-1976); lid van kunstvereni-
ging De Ploeg en docent Duits aan de R.H.B.S. 
Veendam, Hendrik Otto ter Reegen (1892-1973), 
Herman Mees (1880-1964). 

Daarnaast is er werk van de Veluwse kunstenaar 
Dorus Roovers (1897-1953) die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Groningen ondergedoken zat.  
Het Veenkoloniaal Museum beheert verder de col-
lectie van de Stichting Nico Bulder (1898-1964). 

Schrijvers uit de regio
Tot de kerncollectie behoren ook verzamelde 

Bart Peizel 
Thérèse Ansingh
olieverf op doek
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werken van schrijvers van naam, die in de regio 
ctief waren of er geboren zijn. Hieronder val-
len een letterkundige collectie en objecten rond 
Anthony Winkler Prins (Voorst 1817-Voorburg 
1908), Hendrik Jan Keuning (Veendam 1904-
Haren 1985), Fokke Jacobs de Zee (Oldeboorn 
1874-Groningen 1950) en Gerhard Willem Spitzen 
(Stadskanaal 1864-Ruurlo 1940). 

Boeken en documenten 
De afgelopen beleidsperiode is de museumbiblio-
theek opgeschoond en zijn er alleen nog boeken 
te vinden die betrekking hebben op de Groninger 
Veenkoloniën. Een groot deel van de afgestoten 
boeken is naar de Koninklijke Bibliotheek te Den 
Haag en de Groninger Archieven gegaan. Samen 
met de KB zal worden bekeken welke boeken 
interessant genoeg zijn om te worden gedigitali-
seerd. De krantencollectie van het Veenkoloniaal 
museum is de afgelopen beleidsperiode door de 
KB gedigitaliseerd.

Collectie registratie - Adlib
In samenwerking met Erfgoedpartners is het Adlib 
registratiesysteem weer bij de tijd. Tot nu toe zijn 
er 27.400 objecten op de computer beschreven en 
een gelijk aantal op de foto gezet. De totale col-
lectie omvat zo’n 50.000 objecten, exclusief zo’n 
8.000 dia’s en 20.000 foto’s. Registratie is een 
voortdurend proces. 

Depots
Alle depots bevinden zich in het museum. De 
laatste jaren heeft het museum flink geïnvesteerd 
in de depots en zich toegelegd op de kerncollec-
tie van vervening, landbouwindustrie, zeevaart. 
Evenals op werken van de schilders Geert Hendrik 
Streurman, Bart Peizel en Herman Mees alsmede 
de schrijver en encyclopedist Anthony Winkler 
Prins. Foto’s worden op een verantwoorde ma-
nier opgeborgen. We maken daarbij gebruik van 
het aanbod van de Groninger Archieven om hun 
verpakkingsmateriaal te gebruiken, zodat er een 
uniform opbergsysteem ontstaat.

Geluidsarchief
In de komende beleidsperiode willen we in samen-
werking met de GAVA alle oude interviews, zowel 
digitaal als opgenomen op grammofoonplaten of 
cassettebandjes, transcriberen en conserveren. 

Alle geluidsdragers worden daarna in langdurig 
bruikleen aan de GAVA overgedragen omdat de 
bewaarcondities daar optimaal zijn. 

Beeldbank Groningen
Deze beeldcollectie wordt in samenwerking met 
de Groninger Archieven gedigitaliseerd en is via 
internet zichtbaar voor het publiek (beeldbankgro-
ningen.nl). Wel stelde de nieuwe AVG ons en de 
Beeldbank Groningen voor problemen. In 2019 
werden alle foto’s die niet aan deze wet voldoen, 
weer van de beeldbank gehaald. Verder is ook het 
digitaliseren van dia’s en foto’s een doorlopend 
proces. 

HET IN DE VAART HOUDEN VAN HET 
OUDSTE, ORIGINELE TURFSCHIP VAN DE 
PROVINCIE

Het Veenkoloniaal Museum bezit sinds 1994 het 
oudste nog in originele staat verkerende turfschip 
van de provincie Groningen. Het schip werd in 
1894 bij scheepswerf Ten Horn te Veendam te wa-
ter gelaten voor de familie Drost uit Wildervank. 
Tot 1976 is het schip in bedrijf. In 1994, als het 
schip exact 100 jaar oud is, wordt de Familietrouw 
door de familie Ploeg, de laatste eigenaar van het 
schip, geschonken aan het Veenkoloniaal Museum. 
Het schip wordt sindsdien met vrijwilligers in de 
vaart gehouden en het wordt ingezet voor promo-
tie. De Familietrouw heeft een sterke educatieve 
functie. Sinds 1994 hebben al honderden kinderen 
dit schip bezocht. Daarnaast bezoeken we diverse 
maritieme manifestaties in het noorden van het 
land zoals ‘Meppel vol Vaart’ en manifestaties als 
‘Turfvaart’ in Appelscha en Donkerbroek. 

Het schip heeft een grote educatieve en promotio-
nele rol. 

Chevy 
Het zusje van de Familietrouw op de weg noemen 
we de uit 1928 daterende Chevrolet. In 2016 werd 
door enkele enthousiaste vrijwilligers onze oude 
Chevrolet gerestaureerd. De vrachtauto was in de 
jaren tachtig door expeditiebedrijf Jonker aan het 
Veenkoloniaal Museum geschonken. Nadat het 
jaren op een stoffige plek in depot heeft gestaan, 
hebben zich enkele vrijwilligers over deze bijzon-
dere vrachtauto ontfermd. Sinds 2017 is de 
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vrachtauto weer rijvaardig en gebruiken we de 
Chevy samen met de Familietrouw o.a. voor PR 
doeleinden. 

DUURZAAM PRESENTEREN

De laatste jaren zijn we ons bewust geworden dat 
musea heel veel verpakkingsmateriaal verspillen 
om voorwerpen en schilderijen te vervoeren. Bij 
het wisselen van exposities ging er soms een con-
tainer vol bouwmateriaal weg. Voor elke expositie 
werden de zalen opnieuw geschilderd omdat de 
exposant/vormgever weer een andere achtergrond-
kleur wilde. Ook werd veel verpakkingsmateriaal 
niet hergebruikt. Dit brengt niet alleen milieuscha-
de toe maar kost het museum ook extra geld. In af-
gelopen beleidsperiode is er daarom voor gekozen 
om de zalen in één uniforme kleur te schilderen en 
minder gebruik te maken van eenmalige decors. 

We willen in overleg met Erfgoedpartners onder-
zoeken of het mogelijk is om voor alle musea in 
Groningen zogenaamde turtels aan te schaffen. 
Dit zijn transportkisten die op maat kunnen wor-
den ingesteld. Verder willen we overleggen met 
een bedrijf in de regio of zij kans zien om een 
milieuvriendelijk alternatief voor noppenfolie op 
de markt te brengen. 

Publicaties 
Sinds 1989 is het Veenkoloniaal Museum de uit-
gever van de Veenkoloniale Volksalmanak. Onze 
grote wens is om samen met andere musea in de 
regio een platform te organiseren waarin gezamen-
lijke promotie centraal staat. Ook zou de Veenko-
loniale Volksalmanak kunnen uitgroeien tot een 
podium voor regionaal-historisch geïnteresseerde 
auteurs in de Groninger- en Drentse Veenkoloniën. 

Gastenboek Familietrouw
Geboren en getogen in Nieuwe Pekela, leek het ons een goed idee om op onze 50-jarige huwelijks-
dag terug te gaan naar de plaats waar het begon. Op zaterdag 7 september zijn wij met kinderen en 
kleinkinderen in Oude Pekela in de haven aan boord gegaan van de Familietrouw om Pekela vanaf 
het water te beleven. Voorzien van proviand klommen wij aan boord, waar de bemanning reeds 
op ons stond te wachten. 16 bruggen gingen voor ons open en vele herinneringen kwamen boven: 
zwaaiende mensen langs de kant, het leek onze schoolreis van vroeger wel. Bekende fabrieken en 
huizen werden genoemd, de kinderen en kleinkinderen genoten van onze verhalen. 
De vaartocht eindigde bij het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, waar wij van koffie of thee met 
een heerlijke koek werden voorzien. Ook de rondleiding en uitleg, dus een stukje historie over 
De Pekels, viel bij iedereen in de smaak. Door de medewerking van het Veenkoloniaal Museum en 
de vele vrijwilligers van de Familietrouw hebben wij en onze kinderen een dag beleefd die wij allen 
nooit zullen vergeten.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Onze ‘Chevy’ 
Merk: Chevrolet

Type: Capitol
Bijnaam: de ‘Pelikaan’

Bouwjaar: 1927/28
Cilinders: 4

Cilinderinhoud:  
niet bekend
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HANDHAVEN VAN EEN GEVARIEERDE 
MIX VAN REGIONAAL HISTORISCHE- EN 
KUNSTTENTOONSTELLINGEN

Wisseltentoonstellingen
Het Veenkoloniaal Museum organiseert sinds 1941 
met grote regelmaat wisseltentoonstellingen. Het 
is een middel om elke keer een specifiek deel van 
het verhaal, maar ook stukken uit de collectie te 
presenteren. Het museum beschikt over twee wis-
selexpositieruimtes, waarin we een goede mix van 
kunst- en regionaal-historische exposities realise-
ren. Tijdens de laatste beleidsperiode is gebleken 
dat we dankzij deze tentoonstellingen bezoekers 
uit heel het land weten te trekken. 

Er is daarbij ook oog voor de meer recente ge-
schiedenis, bijvoorbeeld met thema’s die betrek-
king hebben op de jaren zestig, zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw. 

De uitdaging van depots
Gemiddeld organiseren we tussen de drie en de 
vier tentoonstellingen per jaar binnen de museum-
muren en één daarbuiten. Ook tijdens komende 
beleidsperiode zullen we wederom een aanspre-
kende mix van kunst- en historische exposities 
presenteren. Deels putten we daarbij uit eigen 
collectie. Zo bezitten we een unieke collectie van 
de Veendammer beeldhouwer H.A. ter Reegen, 

die vele heiligenbeelden in Rooms Katholieke 
kerken in Noord Nederland heeft ontworpen en 
geschetst. Een collectie die we nog niet eerder 
hebben getoond en komende beleidsperiode zullen 
tentoonstellen. Voorts zullen we samen met de 
stichting Nico Bulder aandacht besteden aan de in 
Hoogezand geboren graveur en kunstschilder Nico 
Bulder (1898-1964). Bulder begon zijn carrière 
als scheepsbouwkundig tekenaar bij scheepswerf 
Gideon, maar dankzij zijn opleiding aan de Aca-
demie Minerva ontwikkelde hij zich tot gewild 
illustrator, graveur en lithograaf.

We gaan graag de uitdaging met het nieuwe mu-
seum aan het A-kwartier aan en willen daar in een 
wisseltentoonstelling zeker onze topcollectie aan 
kunst exposeren, waarvan een groot deel eveneens 
bij ons in depot is te vinden, maar we willen ook 
kunst uit de stad naar Veendam halen. Kortom, we 
gaan de komende beleidsperiode de uitdaging aan  
met de depots. We putten drie keer uit eigen depot: 
we halen de collectie Ter Reegen boven water, de 
collectie Bulder en presenteren onder de titel ‘Van 
pagodemouw tot Petticoat, de toppers uit onze tex-
tielcollectie. Maar we gaan ook de uitdaging aan 
met de depots van het Groninger Museum en de 
NAD in Nuis. Zo hangen en staan er in het depot 
van het Groninger Museum een keur aan voorwer-
pen die nog nooit zijn geëxposeerd. We willen die 
in Veendam voor het daglicht halen en presente-

Van 20 juni 2021 t/m  
31 oktober 2021 

 presenteren we de  
tentoonstelling 

Zout van de zee, 
Ploegschilders en  

coastervaart 
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ren. Nee, we willen niet de winkeldochters, maar 
de toppers uit de periode dat de in Pekela geboren 
Bram Westers directeur van het Groninger Mu-
seum was. We gaan hiervoor de samenwerking 
zoeken met het Groninger Museum. 
Ook gaan we de uitdaging aan om in samen-
werking met het archeologisch depot in Nuis de 
topvondsten uit onze regio te presenteren in een 
mooie archeologische expositie. 

In samenwerking met de Winkler Prins Scholen-
gemeenschap worden in het kader CKV projecten 
(Culturele en kunstzinnige vorming) met regel-
maat aanvullende tentoonstellingen georganiseerd. 
Ook hier willen we de leerlingen een expositie 
laten samenstellen met voorwerpen uit ons depot.

ACTIVITEITEN

Naast de vaste en wisseltentoonstellingen orga-
niseert het Veenkoloniaal Museum cursussen, 
workshops, lezingen, inspiratie- en doemiddagen, 
de Winkler Prinsdag en de regionaal-historische 
boekenmarkt. Cursussen, workshop en lezingen 
vallen ook in het stramien van de bibliotheek en 
het museum wil de samenwerking die in 2019 
tot stand is gekomen met de bibliotheek, verder 
uitbouwen door meer gezamenlijke projecten op te 
zetten. 

Thema-avonden 
In de herfst en winterperiode leggen we ons toe 
op lezingen in zogenaamde thema avonden. De 
maand oktober reserveren we voor archeologische 
lezingen, de maand november voor lezingen waar-
bij aandacht is voor de landen rond de Oostzee.  
De keuze voor de woensdagavond blijkt een goede 
te zijn. De lezingen trekken bovengemiddeld aan-
dacht en bezoek. 

Evenals tijdens de voorgaande periode zullen we 
de komende periode meer sprekers ‘van naam’ 
inhuren. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij een 
voor dit doel geoormerkte particuliere schenking. 
Zo konden we onder andere de bekende schrijver 
Jan Brokken uitnodigen om zijn boek ’De Recht-
vaardigen’ te bespreken. Ook in de komende peri-
ode zullen we deze ingeslagen weg vervolgen. 

EDUCATIE

In de komende beleidsperiode wil het ‘Veenko-
loniaal Museum de samenwerkingsverbanden 
die zijn ontstaan met o.a. de Winkler Prins Scho-
lengemeenschap te Veendam, het Alfacollege en 
de Hanzehogeschool te Groningen bestendigen. 
Projecten zoals ‘Ik wou dat ik twee hondjes was’, 
‘Het Joodse Leven in de Veenkoloniën’ en onder-
zoeken door de Hanzeghogeschool naar mogelijk-
heden naar PR en duurzaamheid slaan aan. 

Het Veenkoloniaal Museum blijkt ook een tastbaar 
museum. Niet alleen in figuurlijke zin, maar ook 
letterlijk. Dit is ook de Koninklijke Visio te Haren 
opgevallen. Samen zijn we er middels fondswer-
ving in geslaagd om een budget binnen te halen 
om ons museum, onder de titel ’Veenkoloniaal 
Museum, een tastbaar museum’, toegankelijk te 
maken voor visueel gehandicapten. 

Kunst & Cultuur Assen 
Na een iets moeizame aanloopperiode zijn we zeer 
tevreden over de werkzaamheden van K. & C. 
Assen. Dankzij de bemiddeling van K. & C. is het 
aantal bezoeken van basisscholen van buiten onze 
regio enorm toegenomen. We trachten dit in de 
komende periode samen met K. & C. uit te breiden 
naar het voortgezet onderwijs en de basisscholen 
in de Drentse Veenkoloniën. 

Doorlopende leerlijn
In samenwerking met vanBeresteyn wordt de 
‘doorlopende leerlijn’ voortgezet. Elke leerling 
van een basisschool in de gemeente Veendam 
maakt kennis met alle cultuurdisciplines, zoals 
de bibliotheek, het theater, de Muziek-, Dans- en 
Theaterschool en het museum. Leerlingen van de 
bovenbouw brengen een bezoek aan het Veenkolo-
niaal Museum. 

Tiemo Tijdloos
In de jaren negentig introduceerde het Veenkolo-
niaal Museum Tiemo Tijdloos als mascotte voor 
leerlingen van de basisschool. Hij doet zijn naam 
eer aan en spreekt kinderen nog steeds aan. Afge-
lopen jaren kregen leerlingen na afloop van een 
museumbezoek een themakrant, bijvoorbeeld over 
de landbouw en SMS-taal op graven. 
De Tiemo Tijdloos-themanummers zullen we, 
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evenals in voorgaande jaren, blijven verstrekken. 
Verder zijn er plannen om samen met de biblio-
theek weer een jeugdclub op te zetten. 

Een schip vol verhalen 
Een belangrijke troef binnen het educatiebeleid 
is de in 1894 te Veendam gebouwde spitse praam 
Familietrouw. Dit is het oudste nog in originele 
staat verkerende turfschip van de provincie Gro-
ningen. In 1996 zijn we gestart met het project 
‘Een schip vol verhalen’ en dit is sindsdien een 
succesnummer en dit zal worden voortgezet. 
Honderden kinderen maakten zo kennis met het 
leven aan boord van een binnenschip aan het begin 
van de 20ste eeuw. Verder is in 2019 afgesproken 
met het Veenpark te Bargercompascuum dat we in 
samenwerking met hen, ook de basisscholen in de 
Drentse Veenkoloniën gaan bezoeken. 

FINANCIËN 

De afgelopen periode ontstond er dankzij de 
verhoging van het provinciale budget weer enige 
ruimte in de begroting. We hebben dit gebruikt 
om de problemen rond educatie en bemensing bij 
onze balie op te lossen, maar aan het eind van de 
beleidsperiode blijkt dat de vaste lasten zoals huur, 
daarmee samenhangende WOZ, stijgende
energielasten en lonen, ons inhalen. Toch hebben 
we er alles aan gedaan om onze financiële positie
verder te verbeteren. 

Zo slaagden we er in om meer bedrijven aan ons te 
binden die ons financieel ondersteunen. De ver-
hoging van de entree en een hogere gemiddelde 
bijdrage van de Vrienden van het Veenkoloniaal 
Museum vergrootten de inkomsten eveneens. 
Door alsmaar stijgende lasten zien we de meerop-
brengst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een 
troost is dat door deze extra inkomsten het tekort 
niet verder zagen oplopen, maar we voorzien bij 
gelijk blijvende budgetten in de toekomst grote 
financiële problemen op ons af komen. Dit heeft 
verstrekkend gevolgen voor collectiebehoud en 
beheer, maar ook voor de kwaliteit van exposities 
en de ambities. Bij gelijkblijvende budgetten en 
stijgende kosten komen o.a. educatie en activitei-
ten zwaar onder druk te staan. Verder inkrimpen 
van het aantal betaalde medewerkers is geen optie 
en staat verdere professionalisering, maar ook 
duurzame samenwerking met andere partners in 
de weg. Ambities hebben is mooi, maar ze kun-
nen uitvoeren minstens zo belangrijk en met inzet 
van alleen vrijwilligers, zo is ook in de afgelopen 
beleidsperiode gebleken, redden we het niet. 

Stabiliseren van de basis
De professionele bedrijfsvoering van het museum 
en de status Geregistreerd Museum komen bij ver-
dere lastenverzwaring in gevaar. Het beleid is nu 
gericht op het stabiliseren van de financiële basis. 
Het blijven indexeren van subsidies is nodig om 
niet verder in te teren. 

We zetten daarom tijdens de komende beleidsperiode navolgende stappen: 

- Het budget is nog steeds taakstellend 
- Verhogen van de entree van € 8,50 naar € 9,00 p.p.
- Terugdringen van energie verbruik
- Beperken van papierverbruik
- Besparen op drukwerk en kantoorkosten
- Beperken van verbruik van verpakkingsmaterialen tijdens reizende exposities
- Minder vaak schilderen van expositieruimtes
- Club van 100, sponsors en hoofdsponsors verder uitbreiden
- I.s.m. bedrijven verder vermarkten van het monumentale gebouw waarin o.a. de representatieve  
  voormalige lerarenkamer
- Groei van het aantal Vrienden van het Veenkoloniaal Museum door ledenwerfacties
- De sponoren van het museum zichtbaar maken en voor hen activiteiten organiseren 
- Vergroten van inkomsten door oormerken loten BankGiroLoterij
- Stimuleren van doelgerichte schenkingen (Familietrouw, restauratie van schilderijen)
- Aanhaken bij projecten-subsidieaanvragen die duurzaam zijn en ook van dienst zijn in de toekomst  
  van het museum en de kwaliteit kunnen verbeteren 
- Samenwerking met de partners van vanBeresteyn versterken om meer bezoekers te trekken 
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PROMOTIE (MARKETING)
Niets is zo vluchtig als de digitale wereld. Waar 
we in de vorige beleidsperiode nog Google+, en 
Panoramio noemden, zijn deze inmiddels al weer 
verdwenen. Twitter is voor ons, gezien de harde 
toon, niet interessant meer en Facebook is op haar 
retour. Instagram is ook al niet meer wat het ge-
weest is en nu zijn vooral onder de jongeren blogs, 
vlogs en influencers erg belangrijk. Voor een 
museum zonder PR medewerker is het bijhouden 
van deze media bijna onbegonnen werk geworden, 
maar we slagen er nog wel in. 
Nog steeds onderhouden we onze Facebook- en 
Instagrampagina, maar de spin-off, dus vertalen 
naar een daadwerkelijk bezoek, valt moeilijk te 
berekenen en is ook niet uit de enquêtes te halen 
die we bij de balie uitdelen. 
Flyers, folders, maar ook persberichten voor de 
dag- en weekbladen, spelen daarom bij de promo-
tie van het museum nog steeds een belangrijke rol, 
evenals het adverteren. Bij het adverteren beper-
ken we ons wel tot de bladen ‘die er toe doen’, dat 
wil zeggen die de doelgroep bereiken die geïnte-
resseerd is in musea en de thema’s van de wissel-
tentoonstellingen. 
Ons inzien is er op regionaal gebied veel te win-
nen als alle partners van vanBeresteyn zich kunnen 
presenteren in een cultuurcentrum vanBeresteyn-
gids en een gezamenlijke website waar alle activi-
teiten op zijn te vinden.
Op landelijk niveau spreken we de wens uit dat 
Marketing Groningen veel vaker in overleg gaat 
met partners in de regio, waardoor er missers zoals 
het altijd maar weer promoten van plaggenhutjes 
in de Veenkoloniën en historisch niet juiste verha-
len, wordt voorkomen. We richten ons niet voor 

niets op die dynamische 19de eeuw, De Gouden 
Eeuw voor de Groninger Veenkoloniën en lees 
het boek van Geert Mak (Lopen met van Lennep) 
er maar eens op na, dan blijven de Veenkoloniën 
verrassen. 
Het museum kent al een samenwerkingsverband 
met museum Royal Goedewaagen te Nieuw Bui-
nen, de STAR te Stadskanaal en het Kapiteinshuis 
Pekela te Nieuwe Pekela. Onzes inziens is verdere 
gezamenlijke promotie noodzakelijk en het zou 
goed zijn als ook andere musea en historische 
verenigingen zouden aanhaken. Het museum wil 
hierin het voortouw nemen. 

Wildgroei websites gestopt
In de vorige beleidsperiode onderhielden we nog 
diverse websites. Zo was er mesoliticum.nl; 
familietrouw.nl, grommo.nl; winklerpins.nl; sicco-
mansholt.nl. Kortom een wildgroei aan websites. 
Omdat in de praktijk het bijhouden en actueel 
houden van deze sites zonder vaste PR medewer-
ker moeilijk is, hebben we samen met het jonge 
bedrijf INTK uit Utrecht een geheel nieuwe web-
site opgezet. Tentoonstellingen en activiteiten die 
voorbij zijn verschuiven nu automatisch naar het 
archief. Verder is de informatie beperkt tot basisin-
formatie die de toerist verwacht. Extra historische 
informatie is op andere websites te vinden. Verder 
is de website voor museumschip Familietrouw een 
eigen pagina ingebouwd. 

Piets scheepsindex (www.scheepsindex.nl)
Het Veenkoloniaal Museum zal in 2020 de zeer 
populaire website Piets scheepsindex overnemen. 
Deze door Piet Potjer, nazaat van een zeevarende 
familie uit Sappemeer, opgebouwde site, bevat een 

Piets scheepsindex 
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schat aan historische informatie over de zeevaart 
in de 19de eeuw. Piet Potjer zal zelf de website 
blijven beheren. Het museum zal deze site tij-
dens de komende beleidsperiode aanvullen met 
scheepsportretten uit de collecties van het Kapi-
teinshuis Pekela en het Veenkoloniaal Museum. 
Daarnaast zullen andere maritieme musea worden 
benaderd of men de medewerking aan deze site 
wil verlenen zodat een nagenoeg compleet beeld 
van de 19de eeuwse zeevaart ontstaat. 

PUBLICATIES

Veenkoloniale Volksalmanak 
Deze almanak is een sterk nummer. Sinds 1989 
geeft het Veenkoloniaal Museum jaarlijks de Veen-
koloniale Volksalmanak uit. De almanak die gratis 
aan de Vrienden wordt verstrekt, leidde tot een 
flinke groei van het aantal Vrienden.
De inhoud is een mengeling van populairweten-
schappelijke artikelen en persoonlijke belevenis-
sen van regionale auteurs. Hierdoor heeft het een 
meerwaarde op het gebied van de regionale histo-
rische verslaglegging. In de vorige beleidsperiode 
is geprobeerd om samen met musea in de Gronin-
ger- en Drentse Veenkoloniën tot één Veenkoloni-
ale Volksalmanak te komen. Tot nu toe willen o.a. 
het Kapiteinshuis Pekela en het Streek historisch 
Centrum Stadskanaal hun eigen uitgaven behou-
den om hun eigen identiteit te bewaren. We nemen 
echter nogmaals de handschoen op, omdat onze 
overtuiging is dat een gezamenlijke publicatie de 
band met de regio zal versterken. 

Rederbulletin 
Ten behoeve van de redercedulle-houders die 
betrokken zijn bij museumschip Familietrouw, 
verschijnt twee maal per jaar een Rederbulletin. 
Dankzij jaarlijkse bijdragen van de reders was het 
Veenkoloniaal Museum in staat om hiervoor een 
financiële reserve op te bouwen. Het aantal reders 
is groeiende. Omdat we de club exclusief willen 
houden streven we naar maximaal 38 reders. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Inleiding
Het Veenkoloniaal Museum kent een uitgebreid 
netwerk van strategische partners die elkaar aan-
vullen en versterken, soms eenmalig op projectba-

sis. De laatste jaren heeft het museum veel energie 
gestoken in het opbouwen van een netwerk in het 
aangrenzende Duitsland en in de Baltische Lan-
den. Het onderhoudt goede banden met de Letse 
ambassade in Den Haag en met de Nederlandse 
ambassade te Riga. De spin-off bestaat uit bijzon-
dere exposities en de samenwerking voedt onze 
lezingen. 

Aanhaken bij projecten die de stad en provincie 
gelijkwaardig op de kaart zetten
De afgelopen beleidsperiode bleken veel projecten 
alleen stadsgericht, of vanuit een stadse gedachte 
opgezet. Onze deelname aan ‘Leeuwarden cul-
turele hoofdstad van Europa’ deed ons de ogen 
openen. Zo kan het ook. Een project dat in de 
gehele provincie plaats vond, door de hele regio 
werd gedragen en duizenden toeristen op de been 
bracht. In elk dorp werden we met ons museum-
schip Familietrouw enthousiast ontvangen. 
Dit moet in Groningen ook kunnen. Spinbarg, 
waarbij we met een schip vol verhalen door heel 
Groningen voeren, is ook zo’n geslaagd voorbeeld, 
maar er zijn ook andere- en grotere projecten en 
grotere mogelijk.

Een voorbeeldproject is WinterWelvaart. Een 
project dat nu op de stad is gericht met in de week 
ervoor een paar schepen in de provincie. We ne-
men graag komende beleidsperiode de handschoen 
op, om in overleg met de partners van de Grommo, 
WinterWelvaart uit te laten groeien tot meer dan 
een braderie met schepen. Eén groot provinciaal 
spektakel met schepen in Groningen, Veendam, 
Delfzijl en Zoutkamp. Een spektakel dat we in 
samenwerking met Marketing Groningen dan 
landelijk op de kaart zetten, waarvoor schepenlief-
hebbers ook naar de provincie komen. 

Aanhaken bij projecten die de regio positief op 
de kaart zetten
Mannenkoor Albatros, het Veenkoloniaal Symfo-
nieorkest en het Veenkoloniaal Museum zijn allen 
professionele organisaties waar de stad zijn vin-
gers bij af kan likken. Het is een uitdaging om die 
Stadjers naar de provincie te lokken. Duurzaam, 
dat wel, met de trein hierheen. Wat ons betreft 
halen we de Stadsjers ouderwets met de stoomtrein 
en kortingskaarten. Arrangementen samen met de 
theaters. Landschapsgidsen waar de stadsmens 
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eens gezonde plattelandslucht kan opsnuiven en 
genieten van hoogwaardig provinciale cultuur. 
Nee, we zijn niet ingedut en zeker niet amateu-
ristisch en weten zeker dat het in samenwerking 
met culturele partners uit de regio een succes kan 
worden.

Geen ééndagsvliegen
We werken graag mee aan projecten, maar niet 
met ééndagsvliegen. Te vaak zijn er projecten 
voorbijgekomen die een stille dood zijn gestorven. 
Dat kost tijd en energie, maar het is bovenal 
frustrerend. Een project moet soms ook zijn tijd 
krijgen. Het project Culturele mobiliteit met de 
Erfgoedbus van K. & C. Assen had een moeilijke 
start maar met gezamenlijk schaven en schuren 
is er iets moois ontstaan. Al honderden kinderen 
hebben nu kennis gemaakt met musea in stad en 
provincie. Een ander goed voorbeeld is Tocht om 
de Noord. Na afloop van deze activiteit blijft de 
wandelroute bestaan zodat de spin-off meerdere 
jaren merkbaar is Aan dit soort duurzame projec-
ten werken we graag mee. 

KANSEN BENUTTEN BINNEN CULTUUR-
CENTRUM VANBERESTEYN

Graag benutten we de kansen die er zijn om met 
de participanten samen te werken, daarbij wel 
rekening houdende dat de diverse partners diverse 
doelgroepen aanspreken. Zo is het museum bij de 
lezingen en activiteiten vooral regionaal actief, 

maar met de tentoonstellingen juist landelijk 
georiënteerd. De helft van de bezoekers komt niet 
uit onze regio maar we zien binnen het cultuurcen-
trum kansen die we graag benutten op het terrein 
van educatie, PR en inzetbaarheid van vrijwilli-
gers.

Educatie
De eerste stappen zijn in 2019 gezet om samen 
met medewerkers van de bibliotheek te werken 
aan het organiseren van gezamenlijke (educatieve)
(kinder)activiteiten zoals bij het project ‘Gein op 
het Plein’. Dit is mogelijk geworden omdat er 
binnen ons vrijwilligersteam een groep enthou-
siastelingen is opgestaan die kinderactiviteiten 
willen ondersteunen. Vijftien jaar geleden kende 
het Veenkoloniaal Museum de zeer actieve Tiemo 
Tijdloos Themaclub. Een jeugdclub met zo’n 40 
jeugdleden. Na het vertrek van de betaalde edu-
catief medewerker hield een groep enthousiaste 
vrijwilligers de club zo goed en kwaad als het ging 
in stand, maar vanwege de vergrijzing haakten 
steeds meer vrijwilligers af waardoor de activitei-
ten binnen de Tiemo Tijdloos Club nagenoeg stil 
kwamen te liggen. We hopen in 2020 samen met 
de medewerkers van de bibliotheek weer een stap 
voorwaarts te zetten. 

Een team van vrijwilligers 
Landelijk lopen alle organisaties aan tegen een te-
rugloop van vrijwilligers. Vooral in de periode van 
april tot en met oktober is de inzetbaarheid van

Bouwen, klimmen,  
maken, spelen en ontdek-

ken. Tijdens Gein op het 
Plein wordt het Museum-

plein in Veendam omge-
toverd in een speelplein. 

Toegang en deelname  
is gratis
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vrijwilligers zeer beperkt. Dit is merkbaar bij 
de inzet van vrijwilligers bij de balie, maar ook bij 
de TIP (Toeristisch Informatie Punt) die eigenlijk 
gedurende het gehele zomerseizoen bemand zou 
moeten zijn. In praktijk zal men op papier een veel 
grote vrijwilligerspool moeten hebben waar men 
uit kan putten, maar als kanttekening plaatsen we 
wel dat niet iedereen inzetbaar is. Kassa- en balie-
werk blijkt vaak voor vrijwilligers zeer complex, 
maar ook het visitekaartje voor een instelling. 
Collectiebeheer en het varen met een museum-
schip vraagt eveneens om specialisten, maar op het 
gebied van ontvangst van publiek, gastheren- en 
vrouwen en onderhoudsmensen valt zeker nog 
veel te winnen. Evenals vrijwilligers die bereid 
zijn om schoolgroepen te begeleiden.

PUBLIC RELATIONS
Tot slot zien we een kans in gezamenlijke promo-
tie in de regio. De gids van vanBeresteyn is nu nog 
een theatergids en de website een theaterwebsite, 
maar zou onzes inziens kunnen uitgroeien tot een 
gids en een website waar alle activiteiten van de 
participanten in worden opgenomen. Te denken 
valt aan de reeds genoemde kinderactiviteiten, ten-
toonstellingen in het museum, maar ook de door 
ons en de bibliotheek georganiseerde lezingen. 

Klassieke Academie Groningen
De Klassieke Academie in Groningen heeft in cul-
tuurcentrum vanBeresteyn een podium gevonden. 
In 2019 is afgesproken om eens in de drie jaar een

thematisch kunstproject te organiseren dat zowel 
in het Veenkoloniaal Museum te Veendam als ook 
in het Mencendorfa nams museum te Riga zal 
plaats vinden. We willen zo de verbinding leggen 
met het land waar intensieve handelscontacten 
werden onderhouden en in kunstzinnige lijn voort 
zetten. Het Veenkoloniaal Museum ondersteunt de 
academie bij het organiseren van een cultuureis. 

Kapiteinshuis Pekela te Nieuwe Pekela
Het Veenkoloniaal Museum ondersteunt op directe 
wijze het Kapiteinshuis Pekela te Nieuwe Pekela 
met de digitalisering van de collectie en met de 
inzet van vrijwilligers. Komende jaren wordt hard 
gewerkt aan de digitalisering van de zeer bijzon-
dere fotocollectie van het Kapiteinshuis Pekela. 
De gedigitaliseerde foto’s worden via de Beeld-
bank Groningen online gezet. 

Musea in het buitenland 
Musea in het aangrenzende Ost-Friesland en 
Emsland, maar ook in Letland zijn belangrijke 
partners. Er zijn veel dwarsverbanden in de histo-
rie, zoals de vervening, de arbeidsmigratie en de 
scheepvaart. Concreet bestaat de samenwerking uit 
het gezamenlijk opzetten van tentoonstellingen en 
het plegen van historisch onderzoek. 

In Duitsland werkt het museum samen met het 
Emsland Moormuseum te Groß Hesepe en het 
Heimatmuseum in Leer. 
In de vorige beleidisperiode is het fundament 

Het Emsland  
Moormuseum te  

Groß Hesepe
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gelegd voor de langeafstandswandelroute  
‘Van Kamperveen tot Elisabethfehn’. 

Aan Duitse zijde kan men starten in Leer. Het tra-
ject tot aan het Veenpark te Barger-Compascuum 
is aan Duitse zijde zo goed als uitgestippeld. Door 
wisselingen in de wacht zijn er aan Nederlandse 
zijde enige wijzigingen. Het museum in Veen-
huizen valt af en we verleggen daarom de route 
richting stad Groningen waarbij ze natuurlijk door 
de Turftorenstraat moeten wandelen. 

In Letland wordt al sinds 2004 samengewerkt met 
het Mencendorfa nams Museum, het Openlucht-
museum te Bergi en de Latvian Maritim Acedemy. 
In Estland is er samenwerking met de Universiteit 
van Tartu (Dr. Jürgen Beyer). Het resultaat hiervan 
is terug te vinden in exposities en publicaties, o.a. 
in de Veenkoloniale Volksalmanak, waarmee we 
het ´Verhaal van Groningen´ aanvullen en verster-
ken. 

Duurzaam denken 
In de inleiding noemden we het al. We willen het 
museum ook duurzamer maken. Duurzaam op 
inzet van personeel, duurzaam op het terrein van 
energie- en materiaalgebruik, maar we rekenen er 
ook op dat bezoekers zich meer bewust worden 
van hun impact op het milieu. Een overvolle con-
tainer met plastic wegwerpverpakkingen en

drinkkartons na een week lang schoolgroepen 
ontvangen zette ons aan het denken. Dit moet 
anders kunnen. 

Ook bij ons eigen personeel valt meer in duur-
zaamheid te winnen. Elke dag een plastic weg-
werpflesje met drinkwater mee naar het museum 
zorgt bij 4 fte al voor 1200 flesjes op jaarbasis. 
Getallen die tot nadenken stemmen. Ook kan 
het licht in het museum uit als er geen bezoekers 
lopen. 

Op het gebied van wisseltentoonstellingen heb-
ben we de eerste stappen al gezet naar een meer 
duurzaam beleid. Bij het opzetten van wisselten-
toonstellingen denken we er gelijk over na welke 
elementen we kunnen hergebruiken in onze vaste 
expositie. Zo zijn elementen uit de expositie ‘Ik 
wou dat ik twee hondjes was’, ondergebracht in 
de vaste expositie. Verder gebruiken we minder 
decorstukken die slechts eenmalig worden ge-
bruikt en dan in de container belanden. We hopen 
al tijdens de komende beleidsperiode de vruchten 
te kunnen plukken en gaan voor een duurzaam 
museum. 

Ook werken we samen 
met de Universiteit van 

Tartu, de grootste en 
oudste universiteit van 

Estland
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SAMENVATTING VAN ONZE BELANGRIJKSTE BELEIDSVOORNEMENS:

• Handhaven van het huidige hoge kwaliteitsniveau 
• Aandacht blijven besteden aan collectiebeheer- en behoud
• Het museum is meer dan een tentoonstelling- en activiteiten fabriek 
• Bij bestuurswisselingen bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan jonge en/of  
 vrouwelijke kandidaten
• Het behouden van de certificaten Geregistreerd Museum en culturele ANBI
• Bestaande (inter)nationale netwerken handhaven en waar mogelijk uitbouwen
• Inkomsten genereren via de nieuwe GeefWet
• Stabiliseren en het liefst groei van het aantal Vrienden van het Museum
• Financiële positie verbeteren door realisatie van club van 100, sponsoren en hoofdsponsors
• De contacten met het bedrijfsleven verbeteren
• Het duidelijker zichtbaar maken van deze sponsoren
• Aanhaken bij projecten die duurzaam zijn en geen ééndagsvliegen
• Aanhaken bij projecten die de regio positief op de kaart zetten
• Aanhaken bij projecten die niet alleen de stad, maar ook de provincie op de kaart zetten 
• Daarbij rekening houdende met het aantal beperkte uren dat beschikbaar is om de werkdruk  
 niet onnodig te verzwaren
• Handhaven van de bestaande mix van regionaal-historische kunsttentoonstellingen waarbij  
 meer de nadruk op de contemporaine geschiedenis komt te liggen
• Het, in samenwerking met partners in de regio, verdiepen van de inhoud van het  
 Pronkjewail Pad
• Het verder uitwerken van de langeafstandsroute ‘Van Kamperveen tot Elisabethfehn’
• Het samen met de Grommo partners inhoudelijk verder verdiepen van de Abel Tasman  
 vaarroute 
• Het in de vaart houden van het oudste, originele turfschip van de provincie
• Voortzetting van de digitalisering van de boeken- en fotocollectie
• In samenwerking met Cultuurcentrum vanBeresteyn komen tot een gezamenlijke  
 vrijwilligerspool van gastheren/vrouwen, PR en educatie
• De contacten met de scholen via K. & C. verbeteren
• Scholen ‘duurzaam’ het museum laten bezoeken
• Bezoekers die op een duurzame wijze het museum bezoeken belonen
• Energie- en materiaalgebruik beperken
• Medewerkers en vrijwilligers bewust maken van onnodige verspilling en vervuiling
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Foto achterkant: 
Sinds 1962 is bij de  

monumentale zwevende  
trap in het museum,  

de toenmalige R.H.B.S.,  
dit schitterend glas-in-lood-

raam te bewonderen.




