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1. Voorwoord
In dit jaarverslag kijken we terug op het zesde jaar van het Atelier aan de Middendijk en het
vierde volledige boekjaar van de Stichting de Middendijk. 2016 was een tussenjaar met veel
veranderingen en relatief weinig projecten. In 2016 traden bestuurders Jan Rothuizen,
Maaike van Stiphout en Maartje Wildeman toe. Zij vormen nu samen met penningmeester
Remmelt de Jong het stichtingsbestuur. Een andere verandering: Joost Janmaat is als
coördinator/eigenaar vervangen door kunstenaar Arthur van Beek.
In 2016 formuleerden we een nieuw 5 jaar plan: Het Ware Noorden. Atelier aan de
Middendijk 2017 – 2022. We herhalen hier kort de visie zoals geformuleerd in het stuk:
“De ambitie van het Atelier voor de komende vijf jaar is om basis van de kennis en het
netwerk dat opgedaan tussen 2011 en 2016 betrokken te worden bij maatschappelijke
thema’s die lokaal spelen en ook het atelier aangaan. We zien in de maatschappij een
toenemend activisme, zeker rond “identity politics”, en een toegenomen bewustzijn over de
precaire staat van onze menselijke en natuurlijke toekomst als gevolg van de effecten van
klimaatverandering, overbevolking en voedselvraagstukken. Deze observaties creëren
tezamen een groot gevoel van urgentie over de vraag wat van waarde is in onze
samenleving. In het maatschappelijke en academische debat klinken steeds vaker termen als
bio-emancipatie, antropoceen, post-humanisme: het zijn voorbeelden van woorden
waarmee de mens zijn eigen positie probeert te onderzoeken en bediscussiëren.”
We kozen twee programmalijnen:
(1) biodiversiteit in relatie tot de landbouw en
(2) de impact van aardbevingen voor het Atelier en haar omgeving.”
Tot slot: de afhandeling van de aardbevingsschade bleef ook in 2016 een punt van zorg. Tot
op heden hebben we hier met de NAM en het CVW nog geen overeenstemming in weten te
vinden.
September 2017
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2. De organisatie
Stichting de Middendijk heeft als doel het cureren van een atelier en galerie in de Groningse
Noordpolder voor projecten waarbij kunst en techniek elkaar ontmoeten, met het oogmerk
de kwaliteit van de ontwikkeling van leven, werken en wonen in de regio van de Groningse
Noordpolder proefondervindelijk te bevatten en te beïnvloeden.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
-

Het bouwen van een atelier;
Het programmeren van het atelier, waarbij de kwaliteit van het Groningse
plattelandsleven en het verbeelden daarvan centraal staat;
Het creëren van een gemeenschap rond het atelier, bestaande uit bewoners uit de
regio, cultuurmakers uit binnen- en buitenland, beleidsmakers en
geïnteresseerden in kunst en landschap.

Bestuursleden in 2016 waren: Maartje Wildeman (voorzitter), Maaike van Stiphout
(secretaris), Remmelt de Jong (penningmeester) en Jan Rothuizen (bestuurslid).
In 2016 werd Atelier aan de Middendijk gecureerd, gerund en onderhouden door Christian
Ernsten, Thijs Middeldorp, Dirk-Jan Visser en nieuwkomer Arthur van Beek. Kunstenaar
Arthur van Beek verving per 1 juni 2016 Joost Janmaat. Arthur is echter al sinds 2011
bezoeker van het Atelier. Dirk-Jan Visser was gedurende 2016 een groot deel van het jaar in
Jeruzalem.
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3. Samenwerkingen 2016
Het Atelier aan de Middendijk werkte in 2016 met de volgende partijen samen:
•
•

Stichting het Aardappelfeest
The James Hutton Institute, Dundee, Schotland
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4. Activiteiten 2016
Het Aardappelcafé
Het in 2014 gestarte project Het Aardappelcafé kende in 2016 zijn derde fase. Christian
Ernsten raakte organisatorisch betrokken bij het Aardappelfeest en richtte samen met Erik
Wong van Wongema, Stephanie Kempert van het Welcome to the Village festival, en Wilbert
van der Kamp van de Youth Food Movement de Stichting het Aardappelfeest op. Met als
doel dat ondersteund door deze organisaties en het Atelier aan de Middendijk het
Aardappelfeest een op zichzelf staand evenement zal worden.

Christian Ernsten is tot medio 2018 bestuurder van de stichting en zal dan terugtreden. In
2016 had Stichting het Aardappelfeest een sluitende begroting.

5

Inhoudelijk droegen Dirk-Jan Visser en Christian bij aan het Aardappelfeest met opnieuw een
tentoonstelling over de aardappel een meer specifiek over de “Het mysterie van Dundee”.
Deze tentoonstelling, waarvoor Dirk en Christian gebruik maakten van de collectie van het
James Hutton Institute in Dundee, vertelde het verhaal van onder andere professor Jack
Hawkes (27 June 1915 – 6 September 2007) een van de eersten die in de jaren dertig op
aardappelexpeditie ging naar Latijns Amerika. Hawkes expedities vormen nog steeds de
basis van de Commonwealth Potato Collection. Het James Hutton Institute in Dundee
bewaren Hawkes dagboeken en zijn reisjournalen. Een van Hawkes’ dagboeken werd in 2003
gepubliceerd onder de titel Hunting the wild potato in the South American Andes: memories
of the British Empire potato collecting expedition to South America 1938-1939. Hawkes
werkte officieel in opdracht van het Britse Imperial Bureau of Potato Collection en reisde in
gezelschap van collega-botanisten maar ook met zijn vrouw en kinderen. Zijn vrouw tekende
de aardappelplanten en maakte de herbaria. We toonden een aantal herbaria en een serie
korte fragmenten uit de dagboeken. Zo ontstond een beeld van het avontuur van deze
aardappeljagers. Tot ver in de tachtig gingen botanisten op zoek naar wilde aardappelen in
Zuid-Amerika. Ook vanuit de Universiteit van Wageningen werden er in de jaren vijftig
expedities georganiseerd. Men vermoedt dat alle aardappelsoorten nu verzameld zijn.
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We lieten ook historische beelden zijn van een expeditie in februari 1960 naar Bolivia
georganiseerd door de Amerikaanse botanist Donovan S. Corell. Deelnemers waren de
Amerikaanse botanist Kenneth S. Dodds, maar ook Cesar Vargas, een bekende Peruaanse
botanist en de Boliviaanse botanist Martin Cardenas. Cardenas vergezelde eerder ook
Hawkes op zijn expedities. Ondanks dat deze expeditie maar twee weken duurde, bereisden
de mannen een enorm uitgestrekt berggebied, namelijk van het Titicacameer naar La Paz, en
naar Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosi, Tarija, Villazon en tenslotte ging men Argentinie
binnen bij La Quiaca.
Het mysterie van de aardappelcollectie is dat onderzoekers niet begrijpen hoe wilde
aardappels gecultiveerd konden worden. Dit klinkt simpel tot je weet dat de meeste wilde
aardappels zogenaamde “duploids” zijn, dat wil zeggen dat ze twee chromosomen strengs
per cel hebben. Gecultiveerde aardappels zijn “tetraploids” en hebben dus vier
chromosomen. Het vermoeden is dat toen de aardappels werden meegenomen van het
hoge Andesgebergte in Peru (het gebied rond de evenaar waar de dagen kort zijn), maar
zuidelijk gelegen gebieden in Chile (waar de dagen langer zijn), dat de knol zich heeft
aangepast. Zeker weten doet me niet. En nog steeds is het kruisen van wilde en
gecultiveerde soorten een grote uitdaging voor onderzoekers in Dundee.
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Vanuit de begroting van het Aardappelcafe – project kunnen we ook in 2017 en 2018 nog
een bijdrage leveren aan het Aardappelfeest.
Christian en Dirk-Jan waren te gast bij de talkshow van het Aardappelfeest om hun
tentoonstelling toe te lichten.
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5. Media
Over media-aandacht had het Aardappelfeest niet te klagen. Het Aardappelfeest
haalde zelf het NOS acht uur journaal. En verder: RTV Noord, Radio, Dagblad van het
Noorden, Lekkertafelen.nl, De-marne.nieuws.nl en de Ommelander Courant
6. Atelier aan de Middendijk, het pand en tuin:
Het pand:
In de 2e helft van 2016 maakten we een start met het herstellen van kozijnen die hier en
daar dreigden te gaan rotten. Bovendien werd een groot schilderweekend in het voorjaar
van 2017 gepland.
De tuin:
In de tuin maakten Arthur en Christian op advies van Maike een begin met het achterstallige
snoeiwerk. De boom aan de noordgevel van het huis werd gekapt. En ook de verwilderde
driehoek werd volledig afgemaaid. Tussen kerst en oud & nieuw kwam bovendien een
professioneel hovenier voor het snoeien van de fruitbomen.
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7. Aardbevingen en schade afhandeling:
Hoewel we ondertussen goed contact hebben met de Ombudsman is in 2016 weinig
voortgang geboekt op het bevings – en schadedossier. De ambitie is om in 2017 een plan te
schrijven waarin door een ontwerpend – resident wordt gereageerd op de bevingen en de
schade aan het atelier.
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