Jaarverslag Werkgroep Collectie, 2019
Januari: Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Boelens, met optreden
van de Ol Eel cabaretgroep verzoek binnengekomen van P.A. Gjaltema,
handelend in naam van G. J. Bensink eveneens aanwezig inzake het
antiek porselein theeservies [decor van rose takjes ca. 1900 afkomstig
uit het vm. Meulmanshuis te Eelde], (een schenking aan Ol Eel, enkele
jaren geleden) om dit geheel van een theepot + kopjes en schotels aan
dhr Bensink retour te willen schenken, dit op argument van familiebezit,
emotionele gebondenheid met dit servies. Het verzoek voor kennisgeving
aangenomen en voorgesteld dit verzoek als punt van aandacht ter
vergadering van het SB op te nemen. Een verzoek tot retourschenking is
voor zover de kennis reikt nog niet eerder in de geschiedenis van Ol Eel
voorgekomen, wat gelet op de bestaande noodzaak tot kritische
heroverweging mbt de collectie niet uitsluit dat een hernieuwde
standpuntbepaling ten gunste van belanghebbende niet tot de
mogelijkheden zou kunnen behoren. Vraag dan ook of en in hoeverre het
verzoek op basis van een verzamel-ethische herijking van bestaande
normen zal kunnen worden gehonoreerd. Punt van nader overleg.
13 mrt. Op ingekomen verzoek namens het vrijwilligersteam
molenmuseum de Wachter contact gehad met Geert Rozenveld
(Broekstukken) tot bruikleengeving van een houten tweetandige
vlasvork (ca. 1900), voor tt. aldaar. Deze in begin dec. retour ontvangen,
met mededeling dat het een zeer succesvolle tentoonstelling is geweest,
over vlasteelt en -oogst, rond 1900.
April Taxatie dag in museum De Buitenplaats mmv Venduehuis Den
Haag, met o.m. Kunstexpert H. Leidelmeijer. Kleine afvaardiging van Ol
Eelers: Nico Harms ( met schilderij RJ Bekkering), Jur Eckhardt en Fenny
[kris, familie erfstuk] en KJ Westerhof: tekening vm Gemeentehuis ca
1939 en olieverfschilderij Huize Paterswolde. Laatstgenoemde naar
beoordeling van Drs. Marjolien Regout van het veilinghuis 'tientjeswerk,
vooral van lokaal historisch belang, groter dan geldswaarde.
Gemeentehuis: 'Verdienstelijk tekenwerk' zelfde verhaal, wat betreft de
waarde'.
22 juni Via C. Schaafsma schenking ontvangen van fam. A. Polling uit
Tynaarlo: 3 objecten: 1. 'wolf' houtje voor bijenkorven vlechten, ca
1900, 2. 'beroker' voor bijenteelt, ca 1900, 3. spaakschaaf ca 1900.
4 aug. 2 vierkante oude schoolborden schoongemaakt en gezwart.
Rommel in fietsenhok neemt toe door nachtelijk verblijf van jeugd;
melding bij Politie gedaan (Henk Veldman, wijkagent). Objecten onder
blauw zeil uitgezocht, schoongemaakt en bij wijze van preventieve
maatregel binnen gezet op de Deel. (waaronder deuren 'koetshuisje
(1888) resp. schilders werkplaats' Joh.Dekker).
2 okt. Op 'werkbezoek' bij mev. Kroeze te Assen (wijk Pittelo) , met P.
Kruit en R. Huizing, ter bezichtiging van omvangrijke privécollectie
schilderkunst van eigen hand: veel Drentse landschappen met o.a.

gezicht op Paterswoldsemeer, Bunne. Aanbod ter veiling, ten bate van
kas Ol Eel; geeft aan er voor dit doel om niet afstand van te willen doen.
Positief contact, wordt vervolgd.
3 okt. Op huisbezoek geweest bij mevr. M. Dost-Bontsema Hoofdweg
210 (in zuidgedeelte van haar woonboerderij jarenlang tandartspraktijk
Aalders gevestigd geweest). In verband met haar a.s. verhuizing naar
nieuw appartement aan de Hoofdweg in Eelde {t/o kledingatelier
Deknatel] enkele bijzondere historiezaken in de aanbieding: op zolder
aangetroffen: fraaie antieke schoorsteenmantel ('schouw') met
houtsnijkunst van rond 1900, afkomstig uit het oorspronkelijk interieur
van het voorhuis; deze aangetroffen op de hanenbalken, onder dikke
laag stof. Als schenking aanvaard, want voor de Paterswolder historie
belangwekkende tevens fraaie aanwinst (zie documentatie fam.
Waindrich, in 1813 vanuit Duitsland naar hier gevlucht en gevestigd als
timmerlieden, van wie een der laats levende telgen – ook timmermanaannemer – de boerderij bouwde). Details: Jacobusschelp en geteld
geld-motief (welstandsuitdrukking). Overigens: casco (voorhuis met
schuurgedeelte) van de boerderij, inmiddels eigendom van Ahold, blijft
bewaard, het interieur wordt voor bedrijfsdoeleinden aangepast, de
vrijstaande (veel jongere) schuur gaat eraf.
Schenking van W. Gjaltema-Olthoff: twee fraaie Poesiealbums uit de
schooljaren van Tiny Visser, 1931 en 1935.
26 okt. Schenking ontvangen van mevr. Dost, in aanvulling op
schenking in okt.: 1. spaarbusje Coop Boerenleenbank Eelde, ca 1960; 2.
een kinder-gereedschapskistje vv sjabloonschildering voorstellend een
eekhoorn op tak; uit leergang handen (hout-)arbeid (clubwerk) Ons
Dorpshuis Paterswolde, ca 1955-1965. 3. relatiegeschenk
brandstoffenhandel E. Dost Paterswolde idvv mini kolenkit van zwart
porselein zijnde een tafelstandaard voor sigaren/sigaretten, met asbakje,
tweedelig., ca 1960, met (4) twee bonnenboekjs wegens aan huis
afgeleverde brandstoffen, 1967.
Algemeen:
– Terzake acties-in-voortgang collectie documentatie: bezitscatalogus
+ beeldbijlage: informatie op basis van onderzoek tekstinhoudelijk
geactualiseerd, deels opgeschoond, met nieuwe teksten historie
informatie gebundeld in twee mappen.
– foto gemaakt door K. Essink, van ME potje (bezit KJW) tbv 'Groene
Boek'
– restauratie waterschade aan historisch foto's in J Kobes fotoarchief
(van nood een deugd: portret Cornelis Steringa van nieuw glas
voorzien, van andere (mobilisatie) Partout hersteld, e.a.
– 3 objecten in permanente opstelling Hesselinkzaal toegevoegd
(gedicht Kampinga 1869, raamblinde ca 1850 en
schoorsteenmantelpilaster met houtsnijkunst; Veendijk 1904)+
bijschrift; overigens bijschriften bij objecten aangevuld.(incl. Vitrine)

– Aanzet 75 jaar bevrijding jubileumtentoonstelling op 3 lokaties, in
april-mei 2020: pamfletten en documenten ingelijst +
publieksinformatie/bijschriften geschreven bij de objecten WO II; +
doc.op bladen van de vijf vliegtuigcrashes in Eelde 1940-'45.
– Vlaggenmast RLS: werkgroep (voortgang/acties: zie o.m.
Dorpsklanken, mast hersteld en weer rechtop gezet).
Ol Eel/KJW 30-12-2019

