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1. Voorwoord
In dit jaarverslag kijken we terug op het zevende jaar van het Atelier aan de Middendijk en
het vijfde volledige boekjaar van de Stichting de Middendijk. 2017 was een jaar waarin de
basis werd gelegd voor twee grote nieuwe projecten. 2017 was ook het laatste boekjaar
onder het vertrouwde toeziend oog van de eerste penningmeester van de stichting de
Middendijk Remmelt de Jong.
In 2017 onderzochten we hoe we invulling gingen geven aan de twee gekozen twee
programmalijnen:
(1) biodiversiteit in relatie tot de landbouw en
(2) de impact van aardbevingen voor het Atelier en haar omgeving.”
We werkten in dit jaar opnieuw samen met Stichting het Aardappelfeest, in het kader van
het Aardappelfeest. Maar we gingen ook een samenwerking aan met de Reinwardt
Academie ten behoeve van een aardbevingswandeling door de provincie.
De afhandeling van de aardbevingsschade werd in 2017 nagenoeg afgerond.
2017 was helaas ook een jaar waarin het bestuur niet bijeenkwam als gevolg van gebrekkige
coördinatie van de conservatoren. Wel was er met afzonderlijke bestuursleden inhoudelijk
en project-gerelateerd contact en ook keurde de penningmeester tijdig het financieel
jaarverslag 2016 goed.
Mei 2018
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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 2017 waren: Maartje Wildeman (voorzitter), Maaike van Stiphout
(secretaris), Remmelt de Jong (penningmeester) en Jan Rothuizen (bestuurslid).
In 2017 werd Atelier aan de Middendijk gecureerd, gerund en onderhouden door Arthur van
Beek, Christian Ernsten, Thijs Middeldorp en Dirk-Jan Visser.
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3. Samenwerkingen 2017
Het Atelier aan de Middendijk werkte in 2016 met de volgende partijen samen:
•
•
•
•

Stichting het Aardappelfeest
Monnik, futuristen uit Amsterdam
Reinwardt Academie, Amsterdam Hogeschool voor de Kunst
CAB, onderzoekers uit Groningen
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4. Activiteiten 2017
Voorbereiding bevingswandeling
In mei 2017 begonnen Dirk-Jan en Christian met de voorbereidingen van een
aardbevingswandeling. Christian organiseerde in voorgaande jaren wandelingen in Zuid
Afrika (zie http://www.archaeologiesofmemory.org) en Dirk produceerde een multimedia
documentaire over een weg in Israel-Palestina (zie www.theholyroad.org).
Ons plan was een wandelroute langs opzienbarende locaties in het kader van de Groningse
gasbevingsproblematiek. Ze verkenden wandelpaden van Loppersum richting Huizinge en
vervolgens naar Winsum. Onderweg vonden ze onder anderen de houttorens van Klaas
Helmantel, de broer van de schilder.

Klaas Helmantel gebruikt geen aardgas, maar verwarmt en kookt op hout en kolen. De
houttorens bouwde hij om gekloofd hout te drogen. Te zien op de weg van Westeremden
naar Huizinge.
Ook zagen we in Rottum een ingepakt huisje. In samenwerking met het initiatief Breien met
Agnes, en mensen uit het hele land, is het kleinste huisje in Groningen, in dit plaatsje
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ingepakt met een deken van breiwerk met als doel aandacht te vragen voor het beter
isoleren van huizen zodat we geen gas meer nodig is uit Groningen.

Op 10 en 11 juni liepen Christian Ernsten en Dirk-Jan Visser, samen met deelnemers van
Wongema, de Reinwardt Academy en Imagine IC uit Amsterdam en mede georganiseerd
door professor Nick Shepherd van Aarhus University, langs een serie monumentale plekken
in Groningen die de recente gasbevingen ondervonden. We begonnen in Loppersum en we
stopten bij het museum van Henk Helmantel, het kerkje van Huizinge en het huiskamercafe
in Westerwijtwerd. Uiteindelijk stapten we in Onderdendam op een fluisterboot naar
Winsum. Dirk-Jan maakte de onderstaande foto-serie.
1) afgekeurde en nieuwe aardbevingsbestendige woningen in Loppersum

6

2) het Museum Helmantel in Westeremden

3) De in staat van ontbinding zijnde Plaats Melkema in Huizinge
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4) kerkje van Huizinge

5) een serie beschadigde gebouwen tussen Huizinge en Onderdendam
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6) een waterpompstation nabij Winsum.
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Ook namen Dirk-Jan en Christian deel aan 7) de stille tocht ter herdenking van de zwaarste
aardbeving tot op heden, namelijk op 16 augustus 2012 in Huizinge. De route van de stille
tocht werd onderdeel van de geplande wandeling.
7) de stille tocht

In juni werd ook het Atelier naar ontwerp van Arthur van Beek geschilderd. Een
voorbijganger zal het Atelier niet meer ontgaan.
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In september wandelden weer door het bevende landschap nu met de Zuid Afrikaanse
bewegingskunstenaar Nicola Visser, archeoloog Nick Shepherd, en Master studenten van de
Reinwardt Academy. Het was ruig weer. We maakten dit keer persoonlijk kennis met Henk
Helmantel, maar ook met Agmar van Rijn van Stichting Oude Groninger Kerken.
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Op 8 oktober maakten Dirk-Jan en Christian in het kader van het Aardappelfeest in
samenwerking met Edwin Gardner van Studio Monnik de tentoonstelling “De toekomst is
een aardappel”. Deze tentoonstelling over de toekomst van het Groningse platteland
presenteerden we langs een tijdslijn van 2017 tot 2071. We gingen in op de impact van
langzame en snelle trends, van automatisering tot klimaatverandering. Hoe zullen
toekomstige bewoners van de regio – van robots tot hipsters – de plattelandscultuur
veranderen? Heeft het basisinkomen invloed op het plattelandsleven? Wat zijn de
consequenties van verzilting en CO2 opslag?
Christian en Dirk-Jan maakten in 2017 beiden nog deel uit van het bestuur van stichting het
Aardappelfeest. In 2018 zal Christian het bestuur na drie jaar verlaten. In 2018 maken Dirk
en Christian ook voorlopig voor de laatste keer een tentoonstelling als onderdeel van het
feest.
Zie bijlage voor Verslag van het Aardappelfeest
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In november experimenteerde we met natuur inclusief tuinieren. Maike van Stiphout, vroeg
ons voor wie doen jullie het beheer van de tuin? Voor Jos Nienhuis was de slak de eerste
bewoner. Maike vroeg ook: Hoe kun je condities scheppen waardoor ecologische cirkels
kunnen sluiten? En voor wie doe je dat? Met wie ga je samenleven? Wie zijn de
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vluchtelingen van het platteland? Wie zijn de onbewust onbekwamen? De leeuwerikken? De
bijen? De vlinders? Hoeveel ruimte hebben ze nodig?
Op basis van bovengenoemde onderzoeksactiviteiten ontwikkelde we eind 2017 en begin
2018 twee nieuwe projecten.
1. Nieuw Groningens Peil
NGP is een plan voor een interactieve wandeltocht door het aardbevingsgebied waarbij in
onze optiek Groningen het voorland van het antropoceen in Nederland is: het nieuw tijdperk
waarin het ons hele eco-systeem de gevolgen ondervindt van menselijke activiteit. In het
najaar van 2017 hebben we het project fijn geslepen in samenwerking met een nieuwe Artist
in Residence, radiomaker Marten Minkema.
Marten maakt radio voor de VPRO over het onverwachte. Of het nou gaat over het
uitbundige leven in een waterdruppel, de taal van olifanten of over de geheimen van de
uitgestrekte stadsbuizenpost onder het vooroorlogse Berlijn: de kern van zijn documentaires
is steeds nieuwsgierigheid naar alles wat een andere kijk geeft op de wereld. Als Artist in
Residence van Atelier aan de Middendijk zal hij de audio verzorgen voor dit nieuwe project.
Zie bijlage voor verdere toelichting op het project.
2. Vluchtelingen van het Antropoceen
Op welke manier kan een erf een schuilplaats zijn voor de vluchtende natuur?
Het Atelier aan de Middendijk gaat in samenwerking met Thijs de Zeeuw tijdens dit project
proefondervindelijk antwoord geven op deze vraag. Vluchtelingen van het Antropoceen is
een ontwerpproject dat een breed publiek beoogd te inspireren om erven en tuinen gastvrij
te maken voor planten en dieren die bedreigd worden.
Thijs is landschapsarchitect, natuuroptimist en dierentuinontwerper. Zijn nieuwsgierigheid
naar planten en dieren zat er al vroeg in, en toen hij op zijn zesde zijn eerste (en enige)
bloemschikwedstrijd won wist hij dat hij later ‘iets met natuur’ wilde worden.
Zie bijlage voor verdere toelichting op het project.
5. Media
In 2017 waren er geen activiteiten van het Atelier die media-aandacht genereerden.
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