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REDACTIE ERFGOEDPARTNERS
Woord vooraf 

Woord vooraf
Als de winter langzaam overgaat in het voorjaar zie je de natuur ontluiken. Dat frisse 
jonge groen is een lust voor het oog. Maar ook in de zomer, als alles in volle bloei 
staat, is het genieten geblazen.  
De Erfgoed inzicht is deze keer gewijd aan het groene erfgoed. Voor de redactie was 
het niet lastig deze editie gevuld te krijgen. Zo vindt u in dit nummer, hoe kan het ook 
anders, artikelen over borgtuinen, ‘vergeten’ groentes, een werkdag van de 
tuingroep van Borg Ewsum, een beschrijving van twee ‘klooster’-tuinen, een 
interview met kok Dick Soek van de Piloersemaborg en een gesprek met 
kunstschilder Matthijs Röling. Conservator Egge Knol van het Groninger Museum 
geeft een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van de tentoonstelling 
Rijk in Groningen: Borgen en Stadspaleizen, 1600-1800.

Kortom, een boordevol nummer vol interessante en verrassende ‘groene’ verhalen!

De redactie wenst u veel leesplezier.
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       TEKST EN FOTO’S: JANET BAAS 

Een groene dag in de tuinen 
van Borg Ewsum 
Een speciale plek voor bezoeker 
en medewerker
Kees werkt als werkbegeleider groen voor Stichting Werkpro uit stad Groningen, die zich richt 
op groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar die op deze manier kunnen 
meedraaien in het arbeidsproces naar eigen talent en ontwikkeling. Op Borg Ewsum hebben 
de meeste medewerkers, ‘deelnemers’ in de termen van Werkpro, een licht verstandelijke 
beperking, gedragsproblemen, een psychiatrische achtergrond of komen hier tot rust om 
verder te re-integreren in het reguliere bedrijfsleven.  
De koffie voor deze groep van ongeveer 25 tot 30 groenmedewerkers wordt gezet door een 
twaalftal andere medewerkers. Zij draaien eveneens mee in de dagbesteding ‘op Ewsum’, 
maar dan in de horeca, te weten de theeschenkerij. Kannen koffie en thee worden af en aan 
gesleept, ze doen de afwas en houden de voorraad op peil.’ 

Taakverdeling
Na het bijpraten en het bespreken van thuiszaken, is het woord aan Kees, die elke ochtend de 
taakverdeling voor de groengroep maakt. Dit doet hij, de groep rondkijkend, uit het blote 
hoofd. Hij weet al precies wat hij voor die dag in petto heeft en wat er op het programma 
staat. In de winter wordt de deelnemers nadrukkelijk gevraagd om zich warm aan te 
kleden omdat een dag in de vrieskou in de griend werken erg zwaar en koud kan 
zijn. In de zomer wordt gewezen op het, ondanks de warmte, dragen van 
beschermende werkkleding en de veiligheidsschoenen en vooral het 
insmeren tegen verbranden in de zon. Dan volgen de taken en de 
indeling in groepen (naar talent, mate van beperking en sociale 
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Het is 8:00 uur ‘s ochtends; in de 
kantine van Borg Ewsum in Mid-
delstum druppelen de medewerkers 
binnen en zetten zich aan de koffie. 
Op dat moment is de dag van 
hovenier, maar voornamelijk ook 
werkbegeleider, Kees Groenendijk 
al ruim een uur bezig. Hij haalt met 
het busje de medewerkers uit stad 
en ommeland naar de tuinen van 
Borg Ewsum om daar aan het werk 
te gaan.



interactie) onder begeleiding van de collega-werkbegeleiders van Kees. Vooral naaste collega 
en beheerder van de borg, Wim Meijer (die kan bogen op ruime ervaring in het werken met 
mensen met behoefte aan speciale zorg en grote dierenkennis en onderhouds- en tuinkennis 
bezit), stagiaires van Hanzehogeschool Social Work en eventuele aanwezige vrijwilligers. 
Want het gaat om heel veel werk. 

Wieden met de hand
In de zomer draait het om het verzorgen van de dieren in de dierenweide, bemesten, spitten, 
frezen, zaaien (per soort), oppotten, terug-knippen, fruit plukken, groente  en kruiden oogsten, 
maaien, snoeien, schoffelen en wieden. Wieden, wieden en nog eens wieden en dan bij 
voorkeur met de hand om zo min mogelijk te beschadigen. In de winter wordt er veel 
onderhoudswerk gedaan, in het bos gewerkt (het Middelstumer bos), hout gekapt, gezaagd en 
gekloofd voor de verkoop van haardhout. En dan zijn er nog de externe klussen. De groengroep 
onder leiding van Kees is ook geliefd en veelgevraagd voor gemeenschapstuinen en 
landgoederen van Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en gemeente Loppersum. 
Verder werken ze voor privétuinen, worden ze ingezet bij het hoofdkantoor van Werkpro in 
Groningen en verrichten ze werkzaamheden bij de tuinen van andere borgen. De deelnemers, 
waarvan de meeste een beperking in het autismespectrum hebben, functioneren goed bij de 
orde en regelmaat van deze dagindeling en de afwisseling in de taken. Er is naast de opstart ’s 
ochtends, een ochtendpauze, een middagpauze met één keer per week een warme maaltijd, 
die gekookt wordt door een wisselende samenstelling van deelnemers met begeleiding. Rond 
15:30 uur à 15:45 uur wordt alles opgeruimd en wordt de dag nog doorgesproken onder het 
genot van koffie en thee. Hierbij wordt ook gekeken of iedereen weer goed zelfstandig naar 
huis kan (eigen huis, ouders of een wooninstelling) en wordt er soms al doorgesproken wat er 
de volgende dag van ze kan worden verwacht. 

Vrijwilligers
Voor het onderhoudswerk zijn er natuurlijk allerlei soorten machines en gereedschappen 
noodzakelijk. Ook deze worden door de deelnemers bediend na een uitvoerige instructie en 
training van collega-begeleider Fiebe. Voor een aantal machines is zelfs een diploma verplicht, 
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die zij mogen halen evenals het VCA-veiligheidscertificaat. Vooral de tractoren, maaimachines, 
motorzagen, kettingzagen, heggenscharen en kloofmachines zijn favoriet bij de ‘jongens’. 
Fiebe begeleidt ze hierin en werkt met ze samen in de tuinen en ‘op klus’. Naast deze 
trainingen, kunnen de jongeren zich ook nog in andere zaken bekwamen, zoals manden-
vlechten. Vrijwilliger Roelof knipt en vlecht  met de deelnemers de wilgentwijgen, die uit de 
griend gehaald zijn en vormt deze om tot ambachtelijke manden. Ook komt vrijwilliger Jaap 
elke week langs om de beginselen van het glas-in-lood oftewel Tiffany te onderwijzen; leuk 
om hier voor de afwisseling bij aan te schuiven. Op vrijdag komt vrijwilliger Nienke, om met de 
mensen veldboeketten ter aankleding van de theeschenkerij te maken. De bloemen en takken 
worden voorzichtig uit de pluktuin en soms zelfs uit het bos gehaald. 
De deelnemers zijn trots op hun groenwerk en dat is ook goed te merken als ze naast Kees in 
de tuin werken. Ze weten verrassend veel te vertellen over alle vaste planten en de eenjarigen, 
de fruitbomen, de moestuin en de zaden. Op verzoek geven ze een rondleiding. De plantjes 
voor de verkooptafel bij de theeschenkerij worden uiterst nauwkeurig op aanwijzing van Kees 
gerangschikt. Een van de deelneemsters heeft zich bekwaamd in het maken van de 
geplastificeerde  informatiekaartjes per plantensoort en houdt dit keurig bij.

Schooltuintjes
Al wandelend door de tuinen van Ewsum zie je dan ook met hoeveel trots en liefde alles wat 
groeit en bloeit wordt onderhouden door de deelnemers. Dat is alles onder de bezielende 
leiding van Kees. Dat zie je terug in de keurig gesnoeide hagen, de verzorgde borders, de 
zorgvuldig geschoffelde paden, de prachtige doorkijkjes omringd door bogen met rozen en 
weelderige struiken, de boomgaard met doorbuigende takken vol met fruit. De fruitmuur, die 
zindert in de zon, gedecoreerd met sappige historische perenrassen. De prachtige veelvoud 
aan kleuren van de bloementuinen met bankjes om eens rustig te zitten (en vaak ook te 
schilderen) en aan de hectiek van de dag te ontsnappen.  De ‘bakken’ vol met sla, vergeten 
groente en heel veel verschillende kruidensoorten. Dat laatste is ook bij de firma Hooghoudt 
niet onopgemerkt gebleven. De gerenommeerde firma is nu de trotse bezitter van een heuse 
proeftuin met allerlei soorten kruiden die gebruikt worden in hun jeneversoorten. Daarnaast 
kunnen schoolkinderen hun hart ophalen in ‘hun’ schooltuintjes die worden voorbereid door de 
groenwerkers van Ewsum. Tuintjes die de kinderen zelf moeten onderhouden en waarvan ze 
de opbrengst zelf mogen oogsten.

Historische kas
De kas die in de moestuin staat wordt nu gebruikt voor het opkweken van plantjes en doet 
dienst als druivenkas. Er zijn echter plannen om in samenwerking met de historische 
vereniging Middelstum een grotere historische kas te plaatsen, nog meer tijd gedurende het 
jaar om te kweken en voor nog meer soorten planten. Daarnaast levert het nog meer werk op 
voor de deelnemers, die zich blijven aanmelden. En er is voor bijna iedereen wel plek. Iedereen 
krijgt zijn plaats om naar eigen kunnen en in eigen tempo te werken. De plaatsing van deze 
historische kas is afhankelijk van subsidieverstrekkers, fondsen en eventuele gulle gevers. De 
onderhandelingen en het doel ze te verwezenlijken, zijn volop gaande. Tussen de bedrijven 
door geeft Kees tekst en uitleg, beantwoordt hij vragen van bezoekers en is hij zelf volop in de 
tuin bezig. Vaak wordt hij weggeroepen om op een andere plek ‘even’ bij te staan. 

Om 16:00 uur ’s middags rondt Kees op het kantoor de laatste dingen af, staat nog een paar 
deelnemers te woord en dan vertrekt het busje weer terug naar de diverse thuisadressen. Een drukke, 
maar voldoening gevende werkdag zit er weer op.
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Wat er verder nog te doen is op 
Ewsum: streekmarkten, kerstmarkt, 
muziekmiddagen, kunstexposities, 
dierenweide, bijen en een imker, de 
donjon (gevechtstoren bezichtigen), 
high teas, lunches, diners, workshops, 
schilderen, streekproducten te koop in 
het winkeltje, brocante, groente, fruit 
en plantjes kopen, rondleidingen, 
trouwlocatie en een zonnig terras.

Borg Ewsum
Oosterburen 1
9991 NB Middelstum
(0595) 55 21 95
www.opewsum.nl

Openingstijden:
Tuinen hele jaar door vrij toegankelijk
Theeschenkerij: maandag tot en met 
vrijdag 11:00 –17:00 uur, zaterdag en 
zondag 13:00 –17:00 uur

http://www.opewsum.nl
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“De borg kent een lange geschiedenis, met als laatste gebruik een volop functionerend 
boerenbedrijf”, begint Dick. “De aandacht voor de historie van het gebouw was in de loop van 
de tijd echter op de achtergrond geraakt.”

Na het vertrek van de laatste bewoner werd in 1991 de borg testamentair overgedragen aan 
de Wierenga van Hamsterborg Stichting, met de nadrukkelijke bepaling dat ‘de borg levend 
gehouden moest worden’. Geen statisch monument dus, maar een plaats waar mensen mogen 
komen, kijken, eten en drinken en zelfs overnachten.

Voederbieten
“De borg is in 1998 tot de huidige staat gerenoveerd en ingericht. Toen wij het in 2005 
betrokken was er rond de borg echter nog veel te doen. In de moestuin stonden bijvoorbeeld 
voederbieten voor het vee. Verder groeide er niets. De boomgaard was in 1996 opnieuw 
aangeplant, maar onderhoud was hoog nodig. En de siertuin was weliswaar intact, maar 
verdiende extra aandacht. Gelukkig waren veel van de planten wel behouden gebleven.”

Vanuit die basis kon het terrein aan een zoveelste leven beginnen. “Hilda en ik hebben ons 
vooral met de moestuin bezig gehouden. De grond in de moestuin hebben we veredeld en er 
een keur aan kruiden in gezet, bloemen gezaaid, rozen geplant en de boomgaard op orde 
gebracht. Alles gericht op het oorspronkelijke doel: de zelfvoorzienende functie die de borg aan 
de tuin en boomgaard ontleende.”

“De natuur neemt haar tijd. 

Wij ook. Daar komen 

de beste dingen van”

TEKST: MIRIAM OOTJERS / FOTO’S: ELMER SPAARGAREN

Leven en eten met de seizoenen
Binnen de gracht van de Piloersemaborg in Den Ham ligt een stukje geschiedenis 
dat de tand des tijds wonderlijk goed heeft weten te doorstaan. De borg, gebouwd 
in 1633 door de familie De Mepsche, is het verval door verwaarlozing en 
verwoesting bespaard gebleven en heeft niets aan pracht én functie ingeboet. Een 
functie die door chef-kok Dick Soek en zijn vrouw Hilda wordt gekoesterd sinds zij 
in 2005 de borg betrokken. 

k



 ‹ TERUG NAAR INHOUD

7

k

Nut en plezier
Een borgtuin had vroeger ook nog een tweede functie. Naast het zorgen voor voedsel voor de 
borgbewoners (nut), was dat het verlenen van status (plezier) met een fraaie siertuin. De 
tuinindeling zoals de borg die nu kent -moestuin, boomgaard en siertuin- gaat terug tot de 
negentiende eeuw. In 1945 kreeg de tuin een extra dimensie, toen het zuidwestelijk deel van 
het terrein werd aangepast naar een eigentijds ontwerp, toegeschreven aan tuinarchitect Jan 
Vroom jr. De basis is een eenvoudig ontwerp met als dominant element de symmetrie van de 
Nieuwe Formele tuinstijl. Een gemetselde halfronde trap die toegang geeft naar de verdiepte 
tuin, en de lage halfronde muur zijn daar typische voorbeelden van. Er stond oorspronkelijk ook 
een tuinhuisje -de aanwezigheid van dergelijke ‘tuinsieraden’ was heel gebruikelijk- maar die is 
op deze plek verdwenen.

Ecosysteem
In het oog springend is de grote eikenboom, die bijna horizontaal over een deel van het terrein 
lijkt te groeien. “De boom is in 1979 omgewaaid. En vervolgens doorgegroeid. Een prachtig 
gezicht! En aan de achterkant is een aarden wal ontstaan, waar vogels in nestelen en er een 
natuurlijk ‘insectenhotel’ is ontstaan. Het is goed dat men destijds niet heeft besloten de boom 
na het omwaaien weg te halen. Er is op een natuurlijke manier een heel ecosysteem gegroeid 
dat we hier in de tuin niet willen missen.”

“Met stinsenplanten proberen we de siertuin weer in oude luister te herstellen. Sommige 
planten staan er nog van vroeger en hebben alleen wat zorg en aandacht nodig, andere hebben 
we opnieuw aangeplant. Vraag me niet precies naar de namen van alle planten. Daar is Hilda 
veel beter in.”

Niets weggooien
Want zo werkt het in het restaurant 
van Dick: je leeft met de seizoenen, je 
eet met de seizoenen. “Dat is mijn 
filosofie, die zich vertaalt in de 
menukaart. Het idee achter de aanpak 
is dat weggooien zonde is. Wie een 
uitgebreide menukaart heeft, moet 
groot inkopen en aan het einde van de 
dag belandt er veel in de prullenbak. 
Nu hebben we het aantal menu’s 
bewust beperkt gehouden, maar elk 
menu is rijk aan verscheidenheid en 
smaak.”

“De boomgaard zelf is een geval apart. 
Historisch is er altijd een boomgaard 
geweest maar deze is door de 
Boomgaard Commissie opnieuw 
aangeplant in 1996. Dat is gedaan 
vanuit het idee rassen te behouden: er 
staan 54 bomen van even zoveel 
soorten. Helaas is dat wat lastig voor 
ons: alle bomen lijken een andere dag 
te hebben waarop de vruchten rijp 
zijn, dus je hebt dagen achtereen 
mensen die staan te plukken. En cider 
maken zit er voor ons niet in; daarvoor 
heb je meerdere bomen nodig van 
slechts twee of drie rassen. Het 
voordeel daarentegen is dat de 
boomgaard relatief lang in weelderige 
bloesem staat en de diverse rassen 
voor verschillende gerechten gebruikt 
kunnen worden.”
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Paddenstoelenzoeker
Vraag je Dick echter naar de namen van alles dat eetbaar is uit de tuin, en hij brandt los. 
“Onkruid bestaat niet, kun je bijna zeggen. In de moestuin staan de ‘bekendere’  kruiden zoals 
kervel, daslook en mierikswortel, maar vaak in een iets afwijkende soort. Maar hier staat ook 
zevenblad, verderop groeit goudsbloem en ginds komt de Oost-Indische kers al boven. Je ziet 
maggiplant, aardbeien, dropplant, en daar is iets in de grond gezet dat Hilda nog even voor mij 
geheim wil houden. Alles wat je hier ziet belandt uiteindelijk op de eettafels van het restaurant. 
Dat geldt voor de paddenstoelen -ik ben een fervent paddenstoelenzoeker- tot de jonge 
blaadjes van de meidoorn bij de borggracht. En wist je dat je wel vijftig dingen kunt doen met 
vlier? Als het seizoen er rijp voor is, staat er drie weken lang elke dag iets met vlier op tafel.”

Regionale leveranciers
De moestuin en de boomgaard zijn groot, maar niet zo groot dat je er een restaurant mee kunt 
laten draaien. “Als ik iedere gast van voldoende groente wil voorzien, heb ik een hectare grond 
nodig. Dat heb ik niet, dus betrekken we wat we zelf niet verbouwen van ruim dertig regionale 
leveranciers. Wat ze op dat moment dagvers aanbieden, bepaalt voor een groot deel wat er ‘s 
avonds op de menukaart staat. Een supermarkt heb ik al jaren niet meer van binnen gezien.”

Kennis van tuin en plant heb je niet van de ene op de andere dag. “Wij lezen en luisteren, 
durven te experimenteren en hebben geduld. Je leert herkennen, en vervolgens ga je uitzoeken 
wat je er mee kunt. Dat is de ideale basis voor het opbouwen van de kennis die je nodig hebt 
om op deze manier met een tuin bezig te zijn.”

En de tuin is nooit af. De moestuin is vooral de zorg van Hilda en Dick, bij de rest krijgen ze 
ondersteuning van diverse commissies die zich inzetten voor het behoud en onderhoud van de 
tuin en boomgaard. En er is altijd wat te doen, al ligt het in de winter wel een tijdje stil. “Dat is 
maar goed ook. We hebben nog genoeg plannen voor de toekomst. Een kas voor het opkweken 
lijkt ons ook wel wat. En wie weet nemen we wel wat varkentjes. Vaak moet je voor een tuin 
nu al bezig zijn met waar je over twintig jaar profijt van wilt hebben. De natuur neemt haar tijd. 
Wij ook. Daar komen de beste dingen van.”

Piloersema- of Hamsterborg
Sietse Veldstraweg 25 
9833 TA Den Ham (bij Aduard)
050 403 13 62 
info@piloersema.nl  
www.piloersema.nl

mailto:info@piloersema.nl
http://www.piloersema.nl
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     TEKST:  IDA STAMHUIS / FOTO’S: MENKEMABORG

Van verdiepte rotstuin naar 
Hollandse keukentuin
In 2017 wordt in de Menkemaborg extra aandacht geschonken aan de veranderingen, 
restauraties en wijze van inrichten - alsof de bewoners even weg zijn - in de afgelopen 90 
jaar in de borg, de tuin en het schathuis. In dit artikel wordt één aspect van de tuin uitgelicht 
en zien we hoe de tuin in de afgelopen 90 jaar veranderd is.

De verdiepte rotstuin
In 1921 krijgen tuinarchitecten Fa. H. Copijn & Zn. uit Groenekan bij Utrecht de opdracht om 
‘onderzoek te doen naar de toestand van het houtgewas en een ontwerp te maken voor de 
tuinaanleg’. Uit de verslagen van de commissie Menkema blijkt dat in oktober 1921 een 
eindrapport over de toestand is aangeleverd en een tuinplan. Het rapport is niet meer 
aanwezig, maar wel het tuinplan uit 1921 en eveneens een tuinplan uit 1923. Op de tekening 
uit 1923 zijn veranderingen te zien in vergelijking met de tekening uit 1921 waarbij duidelijk is, 
dat het tuinplan gebaseerd is op het tuinplan van 1705 van de hand van Allert Meijer. Twee 
onderdelen uit het oude tuinplan zijn verwerkt, namelijk de vier vakken voor het theehuis en 
het padenstelsel achter de borg. 
In januari 1923 wordt melding gemaakt van de ontvangst van een bedankbrief van Copijn voor 
de opdracht om de tuin van de Menkemaborg te mogen aanleggen. Op 29 juni 1923 wordt de 
tuin feestelijk geopend en de opbrengst van de entreekaartjes wordt mede gebruikt voor het 
onderhoud van de tuin. De invulling van de tuin is op grond van het tuinplan uit 1923 
uitgevoerd.
Achter het schathuis, dit is de in 1925 tot woonhuis en ‘theeschenkerij’ omgebouwde, 
voormalige boerderij, is een aparte tuin getekend: een verdiepte rotstuin met rosarium.
Rotstuinen worden in het begin van de twintigste eeuw populair, veelal als onderdeel van 
grotere tuinen, waar op een klein oppervlakte een grote diversiteit aan nieuwe ‘wilde’ 

In 1927 krijgt de Menkemaborg de 
status van museum, dit jaar dus 
precies 90 jaar geleden. Wat is er de 
afgelopen jaren veranderd in de borg 
en met name in de tuin?
Daarover gaat dit artikel van 
conservator-directeur Ida Stamhuis.

Tuinplan Allert Meijer
Tuinplannen Copijn 1921 en 1923
Ansichtkaart rotstuin

https://drive.google.com/file/d/0B-SEjXCfpBwLM1MxRFZ6VWFVMkE/view
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kleinbloemige planten kon worden geplant. Hendrik Copijn kweekt de rotsplanten zelf en heeft 
diverse rotstuinen ontworpen waaronder die van kasteel De Haar in Haarzuilens. In de tuinen 
van De Haar is een groot, geometrische rosarium aangelegd. Ook bij de Menkemaborg worden 
rozen, struiken en klimrozen, aangeplant, eveneens afkomstig van de kwekerij van Copijn.
Op de luchtfoto uit omstreeks 1960 is de vorm van de tuin goed te zien. Die is nog gelijk aan 
die op de beide tuinplannen van Copijn uit 1921 en 1923. In het midden is op de oude foto’s 
ook het lager gelegen gedeelte te zien. De hoofdpaden lopen van het voorplein naar de fruithof. 
Er zijn bloemenborders langs de schuine zijden en in de perken staan eveneens rozen. Langs 
de paden en in het gras staan de bogen voor de klimrozen. Deze rozenberceau of rozentunnel 
is in 1932-33 aangeplant en heeft alle veranderingen in deze tuin overleefd. Het ‘rosarium’ 
wordt gezien als een belangrijke publiekstrekker. Wanneer in de winter van 1947 talloze rozen 
zijn doodgevroren, wordt ondanks de hoge kosten, gekozen voor het aanschaffen en 
herplanten van rozen. 

De Hollandse keukentuin
In de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt de aanleg van Copijn aan de westzijde van de tuin 
verwijderd, met uitzondering van de vakken voor het theehuis. De nieuwe aanleg is een 
reconstructie op grond van de, in het archief herondekte, tuinplan uit omstreeks 1705. 
Daarmee worden huis en tuin weer een eenheid en geven ze een beeld van een barok huis met 
bijbehorende tuin. 
In de verdiepte rotstuin worden naast bloemen steeds meer kruiden toegepast. In navolging 
wordt de verdiepte rotstuin omgevormd tot een formele Hollandse keukentuin. De borg zal in 
het verleden voor een groot deel zelfvoorzienend zijn geweest en de verbouw van groenten en 
kruiden horen daarbij. De verdiepte tuin wordt in 1997 geëgaliseerd. Rond een cirkel met 
centraal een etagelinde liggen vier grote vakken, afgebakend met geschoren buxushaagjes. 

De Menkemaborg: 90 jaar museum!
De Menkemaborg in Uithuizen wordt 
van 1682 tot 1902 bewoond door de 
familie Alberda van Menkema. De 
laatste bewoner is Gerhard Alberda 
van Menkema en Dijksterhuis en zijn 
erfgenamen zijn de kinderen van zijn 
zuster Elisabeth Lewe van Nijenstein-
Alberda van Menkema. 
In 1921 schenken zij de Menkemaborg 
met alles wat er bij hoort aan het 
Groninger Museum. Dit klinkt 
eenvoudig, maar de borg is in slechte 
staat. Sloop wordt gelukkig voor-
komen en de borg wordt gered. Het 
aanvaarden van de Menkemaborg is 
een samenwerking tussen de 
Commissaris der Koningin, de 
burgemeester van de gemeente 
Uithuizen en de directeur van het 
Groninger Museum (Museum van 
Oudheden voor Provincie en Stad 
Groningen). De Commissaris der 
Koningin gaat zorgen voor de 
financiering en restauratie van de 
gebouwen, de burgemeester voor 
restauratie van de tuinen en de 
directeur van het Groninger Museum 
voor de inrichting van de borg. Samen, 
met nog enkele andere heren, vormen 
zij de ‘Commissie Menkema’. Na de 
financieel niet eenvoudige restauratie 
van de tuin, de singel, het schathuis 
en de borg wordt de Menkemaborg in 
de zomer van 1927 opengesteld voor 
bezoekers. Het onderhouden van de 
gebouwen, het interieur en vooral de 
tuin blijken ‘bijna ondragelijk’.

 ‹ TERUG NAAR INHOUD
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Deze vakken zijn bestemd voor groenten. Twee langwerpige vakken met een verdeling door 
middel van buxushaagjes zijn bestemd voor kruiden. De hoofdpaden blijven bestaan, evenals 
het standbeeld van Hercules en de rozentunnel. Aan de noordzijde en westzijde wordt een 
beukenhaag aangeplant. Tuin en buitengracht staan niet haaks op elkaar en daarom loopt er 
een beukenhaag langs de buitengracht en een extra langs de keukentuin. Een optische illusie 
voor de beschouwer die op het oog een symmetrisch beeld ziet. 
Tussen 1999 en 2003 zijn nog acht groentenvakken, twee langwerpige vakken en vier vakken 
voor bessenstruiken aangelegd. De keukentuin is nog niet voltooid, maar is vanwege de hoge 
kosten van onderhoud voorlopig stopgezet. De rozentunnel met de in juli bloeiende klimmende 
trosrozen Dorothy Perkins en American Pillar sluit naadloos aan bij de nieuwe vakindeling en 
blijft een publiekstrekker. 
Bron voor de aanleg is onder andere de (heruitgave) van de publicatie van Jan van der Groen 
‘Den Nederlantsen Hovenier’ uit 1721. Niet alleen staan daar modellen in om allerlei tuinen 
aan te leggen, maar ook lijsten met beplanting waaronder groenten en kruiden. Een andere 
belangrijke bron is het handgeschreven achttiende-eeuwse kookboek van de Menkemaborg. 
Hierin staan onder andere recepten met bijzondere groenten als artisjok en asperge die in de 
tuin worden geteeld. Daarnaast worden in wisselbouw diverse soorten kolen, bonen, uien, 
wortelen en sla verbouwd. ‘Vergeten groenten’ als pastinaak en rammenas zijn hier nooit 
vergeten, maar dankzij hernieuwde belangstelling voor dit soort groenten is het eenvoudiger 
om ze aan te schaffen. Ook kruiden, niet alleen keuken-, maar ook medicinale kruiden voor alle 
kwalen die bestreden moesten worden, staan in het kookboek. Kruiden als hysop, tijm, 
pepermunt, bonenkruid, dille, zuring en kamille worden verbouwd in de smalle kruidenvakken. 
De bessenstruiken staan in de vier vierkante vakken in het verlengde van de langwerpige 
vakken. 
De verbinding tussen huis en tuin is ook hier aanwezig. In de keuken van de borg geuren de 
vers geplukte kruiden en liggen de groenten klaar om door ‘de meid te worden verwerkt’. 
Informatie over het kookboek en verschillende gerechten vindt de bezoeker eveneens in de 
borgkeuken.
 
Ida M. Stamhuis is directeur-conservator van de Menkemaborg in Uithuizen 

Recent kreeg de Menkemaborg een 
gift van De Ridderschap van de 
provincie Groningen. Met deze gift  
zijn vier dode appelbomen vervangen 
voor vier nieuwe historische perenbo-
men. De peren staan in de fruithof en 
twee van de peren staan vermeld in 
het boek ‘Pomologia’ van Johann 
Hermann Knoop uit  1758. Met de 
subsidie van het landelijke Prins 
Bernhard Cultuurfonds voor onder-
houd van tuin en terrein, is de 
perenberceau voorzien van een 
nieuwe constructie. De kans op breuk 
van de oude peren is daarmee 
verdwenen. De bezoekers kunnen 
blijven wandelen onder deze sfeervol-
le tunnel van perenbomen. Er wordt 
gewerkt aan het verbeteren van de 
toegang tot de singel en het verbete-
ren van de  tuinpaden. Dit geeft voor 
de bezoeker enig overlast, maar het 
doel is dat de bezoekers over droge 
paden en singel lopen. Later in het jaar 
zullen de beschoeiingen van beide 
grachten worden hersteld.

Elke bezoeker ontvangt een flyer met 
informatie over de tuin. Wie meer wil 
weten kan een App downloaden met 
extra informatie over de tuin en vooral 
de soorten bloemen. In het theehuis 
liggen informatiebladen, waaronder 
twee plattegronden van de keuken-
tuin waarop aangegeven staat welke 
groenten en welke kruiden in welk vak 
dit jaar verbouwd worden. 

Menkemaborg
Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen 
(0595) 43 19 70
www.menkemaborg.nl

Openingstijden
maart-september dinsdag tot en met 
zondag van 10:00 –17:00 uur
oktober-december maandag tot en 
met zondag 10:00 –16:00 uur

http://www.menkemaborgtuin.nl
http://www.menkemaborg.nl
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Rijk in Groningen, the making of
Tot en met 12 november dit jaar presenteert het Groninger Museum de 
tentoonstelling Rijk in Groningen. Het is een expositie gewijd aan de borgen, 
buitenhuizen en stadspaleizen in Groningen in de 17e en 18e eeuw met de nadruk 
op het interieur. Groningen kent zes borgen die bezocht kunnen worden. Er zijn nog 
een aantal borgen en borgterreinen bewaard gebleven, maar tientallen borgen zijn 
spoorloos verdwenen. In veel kerken is de invloed van de borgheren te zien aan 
herenbanken, rouwborden of grafmonumenten, maar er zijn ook nog vele roerende 
kustschatten overgebleven. Voor een belangrijk deel zijn die de afgelopen 125 jaar 
in het Groninger Museum terecht gekomen. De expositie laat deze rijkdom zien.

Cultuurgeschiedenis
De collectie Groninger cultuurgeschiedenis van het Groninger Museum bevat een grote 
verzameling antieke meubelen, bouwfragmenten, schilderijen, zilver en curiositeiten die ooit 
een Groninger borg luister bijzetten. Veel daarvan is op de Menkemaborg te zien, maar niet 
alles. Sommige zaken lenen zich door hun kwetsbaarheid niet voor een permanente opstelling, 
andere zijn om praktische redenen niet in gebruik. Deze expositie is een uitgelezen moment 
om van alles voor het voetlicht te brengen, waaronder talloze nieuwe aanwinsten. Het is 
nauwelijks bekend dat de museale borgen door boeldagen leeg verkocht zijn, voordat zij een 
museale bestemming kregen. Veel op de Menkemaborg komt daarom van andere borgen. Een 
belangrijke schenking betreft een verzameling antiek van de verdwenen Hanckemaborg. Deze 
borg was van 1676 tot en met 1877, met een kleine onderbreking, in het bezit van de familie 
Clant, later Clant Bindervoet. In 1877 viel de borg onder de slopershamer en nam de laatste 
borgheer veel mee naar zijn nieuwe huis. Dit raakte verdeeld onder zijn erfgenamen, waarvan 
het nodige in de loop van de tijd door schenking of verkoop het Groninger Museum verrijkte. Al 
met al is de collectie Hanckemaborg een van de grootste borgverzamelingen. Het Groninger 
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Twee ‘jongetjes Lewe’ met op de 
achtergrond Ewsum, de borg van hun 
vader
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Museum heeft ook veel voorwerpen van de borg Ewsum. De aanwinsten van Hanckemaborg 
vormen de aanleiding, maar deze worden gepresenteerd in samenhang met andere schatten 
van de Groninger elite. 

Borgen, buitenhuizen en stadspaleizen
De Groninger borgen zijn maar de helft van het verhaal. Immers de borgbewoners hadden 
nagenoeg allemaal een huis in de stad. Voor het provinciale bestuur, dat voor de helft door 
Ommelanders werd gevormd, maar natuurlijk ook voor het sociale leven, was een 
representatief huis in de stad onontbeerlijk. Die huizen vormden dikwijls ware stadspaleizen. 
Andere stadspaleizen werden bewoond door de rijke elite van Groningen die vaak generaties 
lang burgemeesters en raadsleden leverden. Deze stadselite deed in rijkdom niet onder voor 
de doorsnee borgbewoner. Zij bezat ook een buiten, vaak in Haren of langs een doorgaand diep 
in de Veenkoloniën, maar incidenteel ook wel een borg in de Ommelanden.
Zowel de Ommelander- als de stedelijke elite gebruikte huis en hof om op de omgeving indruk 
te maken. Alles stond in dienst van een maximale representatie van de heer en vrouw des 
huizes. Kortom: zie eens wie ik ben, wat ik vermag. Hiervoor maakten beide gebruik van 
dezelfde kunstenaars en ambachtslieden. Bekende Groninger kunstenaars als de schilders Jan 



Jansz de Stomme (ca. 1615-1657/58), Hermannus Collenius (1650-1723) en Jan Abel 
Wassenbergh (1689-1750). Ook zilversmeden als Muntinck, De Booser, Van Essen of Van Giffen 
maakten voor beide even graag het zilver. Voor kistenmakers, glazenschilders, steenhouwers en 
andere ambachtslieden geldt hetzelfde. Familiewapens onderscheiden de families natuurlijk, 
maar in uitstraling deden beide ook op dit vlak niet voor elkaar onder. Destijds wist men feilloos 
welk wapen van wie was. Wij moeten het leren van het bijschrift, maar zien het er niet aan af. Er 
was een grote overeenkomst tussen de voorwerpen. Zij hadden bovendien allemaal hetzelfde 
doel: indruk maken op de omgeving. Laten zien dat de eigenaar van het huis wist hoe het 
hoorde, bij de tijd was en van grote importantie was. De expositie geeft daarom aandacht aan 
beide groepen: Borgbewoners en stadselite. De presentatie is erop gericht dat de bezoeker de 
voorwerpen goed kan zien. 

Eigen collectie en bruiklenen
Het eerste gegeven bij het uitdenken van een expositie is de beschikbare ruimte, in dit geval de 
ovale zaal oost en de verdere begane grond van het Groninger Museum. Bij elkaar tien zalen van 
verschillende groottes. Het tweede gegeven is de beschikbare exponaten. De eigen collectie 
vormt de ruggengraat van de expositie met een nadruk op de voorwerpen van Hanckemaborg. 
Hierbij is het niet de bedoeling om de inrichting op de borgen van hun topstukken te beroven. 
Ook moet de vaste presentatie ‘De Collectie’ in het Groninger Museum haar uitstraling houden. 
Dit betekent keuzes maken, maar daar staan een aantal nieuwe ontdekkingen uit 
privéverzamelingen tegenover. 
De trapzaal biedt de mogelijkheid de imposante schouw van Hanckemaborg te laten zien met 
hierin een ruiterportret van Koning-Stadhouder Willem III. De schouw kwam in 1903 als 
schenking van de weduwe Taco Mesdag in het Groninger Museum. Naast de schouw hangen 
portretten en staan meubelen die ooit op Hanckemaborg thuishoorden. 
De eerste zaal is vervolgens gewijd aan de presentie van de borgbewoners in de kerk. Hier staat 
een selectie avondmaalsbekers voorzien van adellijke familiewapens en is ook het engeltje van 
Midwolde te zien. Rombout Verhulst maakte voor Anna van Ewsum een grafmonument 
waarmee ze haar eerste echtgenoot eerde. Toen ze een volgende echtgenoot moest bijzetten 
werd één engeltje vervangen door een beeld van die echtgenoot. Het engeltje raakte aan de 
zwier, verbleef mogelijk op Hanckemaborg, en belandde in 1927 in het Groninger Museum. 
Vervolgens is er een zaal met portretten, een zaal gewijd aan de Ommelanden, een lange gang 
met familiewapens en een grote zaal voor bijzondere voorwerpen. Hier staan topstukken van 
Groninger zilver, Chinees wapenporselein en een prachtige in India aan de Coromandelkust 
vervaardigde palempore. Dat is een beddensprei van bedrukt katoen met het wapen van het 
echtpaar van de Menkemaborg (1710-1725). Het is een kwetsbaar voorwerp dat door zijn 
omvang op de borg haast niet geëxposeerd kan worden. De tentoonstelling vervolgt met een 
zaal over het stadsbestuur, een portrettengalerij en wordt afgesloten met de Collenius-kamer 
van Het Huis met de Dertien Tempels uit 1711. De bewoner behoorde tot de stadselite, maar de 
kunstenaar maakte een vergelijkbare maar grotere zaal met andere thema’s voor de borg 
Nienoord.

Naar buiten
Omdat er in het Groninger Museum geen stijlkamers zijn gemaakt, maar meer nog omdat het 
onmogelijk is de ruimtelijkheid van een borg of stadspaleis, en vooral van het omliggende 
landgoed, met singels, grachten, bijgebouwen, nuts- en lusttuinen te beleven, wordt de 
bezoeker opgeroepen om naar buiten te gaan en de borgen en kerken in de Groninger provincie 
te gaan bezoeken. Om dit te faciliteren is er tijdens de expositie eenmaal per week een 
busverbinding met afwisselend de Menkemaborg, Verhildersum, Fraeylemaborg en Nienoord.

 ‹ TERUG NAAR INHOUD

Vooraanstaande Groningse families 
woonden in de 17e en 18e eeuw op 
borgen en in stadspaleizen. De 
bewoners van de Ommelander borgen 
hadden vaak ook een groot huis in de 
stad en de rijke burgers van de stad 
hadden buitenverblijven in Haren of 
langs de diepen in de Veenkoloniën. 
De meeste huizen zijn verdwenen, 
maar de rijkdom is nog te zien in 
bewaard gebleven afbeeldingen, 
bouwfragmenten en huisraad. Door 
de onderlinge rivaliteit van deze 
adellijke families, die hun macht 
aantoonden met rijkdom, zijn er 
ontelbare bijzondere voorwerpen voor 
hen gemaakt door kunstenaars, 
zilversmeden, meubelmakers, 
houtsnijders en glas-in-loodschilders. 
De tentoonstelling Rijk in Groningen, 
Borgen en Stadspaleizen brengt de 
grootste schatten uit deze periode in 
Groningen samen.

Groninger Museum
Museumeiland 1
9711 ME Groningen
(050) 3 666 555 
www.groningermuseum.nl 
Rijk in Groningen: Borgen en 
Stadspaleizen, 1600-1800
27 mei 2017 t/m 12 november 2017
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http://www.groningermuseum.nl
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TEKST: NICO ROOKMAKER/ FOTO’S: KLOOSTER TER APEL 

De kruidentuin van Museum 
Klooster Ter Apel
Telkens als ik de kruidentuin binnen de muren van het eeuwen oude kruisheren-
klooster in Ter Apel betreed, word ik overvallen door een enorm gevoel van rust. 
Hoewel deze binnenplaats oorspronkelijk niet bedoeld was om als kruidentuin te 
dienen, is het binnen de beschutting van het gebouw een ideale plaats voor een 
aantal kwetsbare planten. De tuin wordt onderhouden door een groep van zeven 
enthousiaste vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier interesse hebben in 
tuinieren en het toepassen van planten. Tussen eind maart en eind oktober komen 
we één keer in de veertien dagen op de zaterdagochtend bij elkaar en gaan in de 
tuin aan de slag. Het onkruid bestrijden is dan onze belangrijkste bezigheid. 
Vijand nummer twee zijn de slakken. Vooral 2016 was wat dat betref een rampjaar. 

In de circa 500m² grote tuin zijn elf, door buxushagen omzoomde, perken aangelegd. Het 
aantal kruiden varieert van jaar tot jaar, maar gemiddeld zijn het er zo’n 200. De keuze van de 
verschillende soorten is naar eigen inzicht bepaald. Hierbij is steeds als leidraad genomen dat 
de soorten werden of worden toegepast voor medicinale doeleinden, als verfplant of als 
keukenkruid. Overigens is het bijzonder verassend om te ontdekken hoeveel onderzoek er al 
naar inhoudsstoffen in allerlei planten is gedaan. Van sommige kruiden is pas door recent 
onderzoek komen vast te staan dat ze waardevolle inhoudsstoffen bevatten, bijvoorbeeld de 
narcis, die een stof bevat die gebruikt wordt bij de behandeling van Alzheimer. Andere kruiden 
werden al door de Grieken en Romeinen gebruikt zoals salie. Verder is het bij de keuze van 
belang dat het kruid een eigen boeiend verhaal vertelt. Dit verhaal probeer ik in een 
tweewekelijkse bijdrage op de Klooster website te vertellen. 
www.kloosterterapel.nl/kruidentuinactueel

De bezoekers van het Museum Klooster Ter Apel kunnen deze bijzondere verzameling planten, 
die integraal onderdeel uitmaken van de museumcollectie, bewonderen dankzij de inzet van 
een groepje tuingekke vrijwilligers. 

Nico Rookmaker, coördinator werkgroep kruidentuin Museum Klooster Ter Apel

Museum Klooster Ter Apel 
Boslaan 3-5
9561 LH Ter Apel 
(0599) 58 13 70
www.kloosterterapel.nl

Openingstijden
dinsdag tot en met zaterdag zondag 
van 10:00 –17:00 uur en zondag van 
13:00 –17:00 uur

Dit jaar zijn we nog op 8 en 22 juli, 
5 en 19 augustus, 9 en 23 september 
en 7 en 21 oktober in de tuin te vinden 
en bent u van harte welkom voor al 
uw (kruiden)tuin vragen!

http://www.kloosterterapel.nl/nl/kruidentuinactueel
http://www.kloosterterapel.nl
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De tuin als stiltecentrum en 
soms als levendige speelplaats
De tuin van het kloostermuseum in Aduard is een aangename verrassing. Als je 
voor het museum staat zie je er niets van. Het pand staat direct aan de straat en 
daar is geen groen te bekennen. Als je echter achter het huis komt sta je tot je 
verrassing in een heel diepe tuin die eindigt bij de overblijfsels van de westelijke 
kloostergracht.  

Het zien van de tuin roept bij de bezoeker, die er voor het eerst komt, altijd een kreet van 
verrassing op. En menigeen komt er veel vaker. Er zijn mensen die op een flat wonen die
’s ochtends op mooie dagen naar de tuin komen om daar heerlijk hun krantje te lezen met een 
lekker kopje koffie van het museum. En in de winter weten de reeën de tuin te vinden.
De tuin is vijftien meter breed en zestig meter diep. Het is een heel eenvoudig ontwerp: groen 
met fraaie markante oude fruitbomen. Er staat een perzikrode zomerappel, een heel oude 
Jonathan, een notarisappel, een pruimenboom, een kers en een Russische appelboom uit Ter 
Heijl. Achter de heg staan twee goudrenetten en een grote kastanjeboom.

Proeven, ruiken en voelen
De tuin heeft verschillende functies. Meestal fungeert het als stiltecentrum. De tuin is dan ook 
opgenomen in een landelijk boek over stiltecentra. Hier kun je op een zomerdag heerlijk 
verpozen in een oase van groen en rust. Maar het is er niet altijd stil. Er worden van tijd tot tijd 
activiteiten voor met name kinderen georganiseerd. In de tuin bevindt zich namelijk een border 
met kruiden uit de kloostertuin. Deze kruiden worden gebruikt bij de workshop ‘Geneesmidde-
len maken op de wijze van de monniken’. Er wordt iets verteld over de geneeskrachtige werking 
van de kruiden en over de manier waarop de monniken hun geneesmiddelen kozen. Door te 
proeven, ruiken en voelen bepaalt de magister (de dokter in het klooster) welk kruid geschikt is 
bij het behandelen van welke aandoening. Deelnemers plukken en bewerken de kruiden tot 
geneeskrachtige zalfjes of drankjes.

Educatie
Verder speelt zich in de tuin een deel van het erfgoededucatieprogramma af. De deelnemers 
bouwen bij de steenoven een gewelfconstructie na van schoenendozen. Ook het oefenen in 
het spreken met gebarentaal gebeurt hier. 
Vrijwilliger Peter Rosema onderhoudt de tuin en hij draagt er zorg voor dat de stille sfeer, in  
combinatie met levendige activiteiten, mensen uitnodigt tot een bezoek.

Jess Ludwig is medewerkster van Kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard

Kloostermoppen
Halverwege de tuin, achter een heg, 
staat de replica van een Middel-
eeuwse steenoven. Hier wordt de 
workshop ‘Kloostermoppen maken 
gegeven’. Deelnemers leren het proces 
van het maken van een kloostermop. 
De gevormde stenen moet minstens 
drie maanden drogen en worden dan 
gebakken in de steenoven. Het bakken 
van de stenen vereist dat de steen-
oven ononderbroken minimaal zestig 
uur brandend wordt gehouden, een 
proces van drie dagen en drie nachten 
achterelkaar.

Kloostermuseum 
Sint Bernardushof
Hofstraat 45
9831 RB Aduard
(050) 403 21 09
www.kloostermuseumaduard.nl

Openingstijden
april tot november dinsdag tot en met 
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en 
zondag van 13:00 –17:00 uur

http://www.kloostermuseumaduard.nl
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  TEKST: MARGRIET DIJK / FOTO’S: OLM HET HOOGELAND

Beleef het van buiten en binnen 

De reclameslogan van Openluchtmuseum Het Hoogeland is ‘Beleef het van Binnen 
en Buiten’. En dat is niet voor niets, want naast de interieurs van de twintig 
museale panden speelt de omgeving van de gebouwen een even grote rol. Het 
openluchtaspect van het museum is tegenwoordig een wezenlijk onderdeel van hoe 
het museum zich naar buiten toe presenteert. 

Ruim vier jaar geleden ging het hele museum zowel letterlijk als figuurlijk op de schop. Er 
waren zowel personele wisselingen, die een ander beleid inluidden, als ingrijpende her- en 
verbouwprojecten, die het museumterrein een ander aanzien gaven. Met de bouw van een 
nieuwe horecavoorziening en later de plaatsing van de kleine zaagmolen De David en een 
TBC-huisje, moesten de tuinen en boomgaarden van Het Hoogeland opnieuw worden 
ingericht. Ondersteund door de directie kreeg een kundige vrijwilliger de opdracht ontwerpen 
te maken voor sier- en moestuinen, boomgaarden, borders en gazons. Met het werven van 
specifieke vrijwilligers, die ofwel beroepsmatig of hobbymatig ervaring hadden in 
tuinonderhoud en het instellen van een ‘groenbudget’, kon onze ‘tuinvrouw’ haar ontwerpen in 
de praktijk brengen. Daarnaast richtten de betaalde medewerkers van de Technische Dienst 
zich op het aanleggen van nieuwe wandelpaden, terrassen en het maken, herstellen en 
plaatsen van tuinmeubilair.

Serene overgang
Uit het juryrapport van de ANWB bij 
de verkiezing van het Leukste Uitje 
van Groningen, waarbij het museum 
voor het tweede achtereenvolgende 
jaar brons won, is op te maken dat 
bezoekers de serene overgang tussen 
‘binnen’ en ‘buiten’ zeer waarderen. 
Het gevoel van rust en ‘verstilling’, dat 
uitgaat van het gehele museum is een 
bijzondere ervaring volgens het 
rapport. In het gastenboek noteert 
een Canadese bezoeker: “Though it is 
a rainy day, the sun shines through 
the clouds and makes this day 
wonderful. Quite the museum. 
Thanks.” 



 ‹ TERUG NAAR INHOUD

18

k

De groenmedewerkers van de tuinvrouw hebben ieder een eigen specialiteit of taak. Zo is 
iemand, die zich al jarenlang toelegt op het hobbymatig kweken van groenten, 
verantwoordelijk voor de twee moestuinen van het museum en richt een andere medewerker 
zich alleen op het verpotten, stekken en enten van de binnen- en kuipplanten. Andere 
medewerkers zijn dan weer bezig met het zwaardere graaf- en spitwerk, het schoffelen, 
harken en het onkruid verwijderen. Een cliënte van de NOVO maait wekelijks het gras en een 
oud-tandarts en oud-brandweerman snoeien de vele fruitbomen op het terrein. Samen met 
haar broer houdt de tuinvrouw een beplantingsschema bij, zodat van de vroege lente tot aan 
de late herfst er bloemen, bloeiende struiken en bomen in het museum te bezichtigen zijn.

Geënt op een periode
De bloemen, groenten, planten, struiken en bomen zijn zoveel mogelijk geënt op de periode die 
het openluchtmuseum voorstaat, dus van eind 18e tot begin 20e eeuw. In de moestuinen 
treffen bezoekers dan ook ‘vergeten’ groenten als schorseneren en tabaksplanten, maar ook 
‘klassiekers’ als spekbonen en andijvie, aan. Voor het gebruik in de keuken van museumrestau-
rant ‘Het Spijslokaal’, wordt dit jaar een kruidentuin aangelegd en de ‘Groninger Kroon-oogst’ 
van vorig jaar is verwerkt tot vele liters appelsap. Naast historische verantwoordelijkheid 
speelt het oog ook een belangrijke rol. Bij de keuze van onder andere rozen, geraniums, floxen 
en muurbloemen wordt specifiek gelet op de schoonheid van de kleuren. 

Margriet Dijk is adjunct-directeur van Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum

Openluchtmuseum 
Het Hoogeland
Schoolstraat 4
9989 AG Warffum
(0595) 42 22 33
www.hethoogeland.com

Openingstijden:
1 april t/m 5 november dinsdag tot en 
met zaterdag 10:00-17:00 en zondag 
13:00 –17:00 uur 
11 november t/m 30 maart 2018 
alleen op zaterdag 10:00-17:00 en 
zondag 13:00 –17:00 uur

http://www.hethoogeland.com
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De boerderij en de lusthof die het omringt zijn het domein van kunstschilder Matthijs Röling en 
zijn partner Patricia. We spreken Matthijs -waar anders?- in de tuin. Gezeten in een royale 
rieten stoel en met een flamboyante strohoed op, plaats je Matthijs onwillekeurig in een 
pittoresk dorpje, ergens ver weg in Zuid-Frankrijk. Maar we zijn in Ezinge, dichtbij in het hoge 
noorden.  

“Toen ik hier in 1972 kwam wonen bestond de tuin vooral uit keurige hegjes en een nog 
keuriger moestuin,” begint Matthijs. “Ik was in die tijd op zoek naar een nieuwe woning. Die 
zoektocht begon in Amsterdam. Je bent jong, je hebt nog niet echt een plan voor de rest van 
je leven en Amsterdam leek mij een goed vertrekpunt. Maar voor het budget dat ik toen 
had, zou dat een benedenwoning in Amsterdam Oost worden.”

Voornaam voorkomen
“Voor dat bedrag, zo rekende ik uit, kon ik ook in Groningen gaan wonen. Ik had al een band 
met de provincie: mijn ouders woonden er, ik heb er gewerkt en ben intens van de provincie 
gaan houden. Toen al. Dus stapte ik op een goede dag bij een makelaar in de auto, die mij de 
hele provincie heeft rondgereden. Hij praatte op mij in, ik op hem, en samen kwamen we uit bij 
deze prachtige herenboerderij in Ezinge. Het huis is in 1865 gebouwd voor de ouders van een 

TEKST: MIRIAM OOTJERS/FOTO’S:  ELMER SPAARGAREN

Een lusthof vol inspiratie
Vanaf de straat gezien lijkt het, in deze tijd van het jaar, alsof de bomen bezit hebben 
genomen van een perceel midden in Ezinge, waarboven nog net het dak van een boerderij 
uitsteekt. In alle tinten groen verhullen bomen en struiken een idyllische tuin, op weg naar 
volle bloei.
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Veel van de tuinschilderijen hangen in 
de tijdelijke expositie ‘Weelderige 
Wierde’ in Museum Wierdenland, op 
steenworp afstand van de boerderij 
van Matthijs. Wie nieuwsgierig is kan 
een kijkje komen nemen. De 
tentoonstelling loopt tot en met 
zondag 1 oktober 2017.

Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD  Ezinge
(0594) 62 15 24
www.wierdenland.nl

Openingstijden:
April-oktober dinsdag tot en met 
zondag van 11:00 –17:00 uur
november-maart dinsdag tot en met 
zondag van 13:00 –17:00 uur

gefortuneerde bewoner van de streek, met een voorhuis en een aangebouwde, kleine schuur. 
Het heeft onmiskenbaar een voornaam voorkomen en destijds dus die keurige tuin. Precies 
wat ik zocht, dit moest hem worden. Het was wat boven mijn budget, maar met hulp van mijn 
ouders -die zelf in het majestueuze huis Groenenstein met omliggend park woonden en waar 
ik ben opgegroeid- kon de koop gesloten worden.”

Bloemenzee
“De heggen rond het perceel hebben er altijd gestaan, volgens mij al vanaf de bouw. Een 
deftig huis met een deftige tuin omzoom je met een deftige heg. De moestuin zag er bij de 
aankoop keurig uit. Ik was destijds een enthousiast tuinierder, maar in de loop van de tijd is 
ze toch verwilderd en uiteindelijk opgegaan in de siertuin.”

De tuin van Matthijs en Patricia is een tuin die er in elk seizoen prachtig uitziet. De bloemen 
staan in dit jaargetijde op het punt van bloeien, de fruitbomen zijn een en al kleur en de rozen 
buigen zich romantisch over een bankje. “Wacht maar tot alles gaat bloeien. Dan zit je hier in 
een bloemenzee.”

Een fraai aangelegde tuin is natuurlijk prachtig, maar kent ook nadelen. “Ik ben de laatste 
jaren zelf niet meer in staat alles te onderhouden. Het is een grote tuin, wat het voor 
Patricia ook niet makkelijk maakt. Maar voorlopig kunnen we het nog bijhouden, zonder dat 
het al te veel gaat woekeren. Maar onkruid groeit zó snel! Daar is haast geen werken 
tegen...”

Putten uit de tuin
De tuin is een grote inspiratiebron voor Matthijs. Altijd al. “Maar niet vanaf het begin. In mijn 
vroegere schilderijen zat wel eens een landschapje. En ook wel een stilleven met de natuur als 
onderwerp. Later ontwikkelde ik een meer impressionistisch handschrift en ging de natuur mij 
intenser inspireren. Of misschien is het andersom gegaan en ging de natuur mij inspireren, 
waardoor er een andere stijl groeide. Hoe dan ook, inspiratie en natuur voerden mij naar een 
andere, eigen stijl van schilderen. Ik heb lang kunnen putten uit de tuin om de boerderij. Elk 
seizoen bracht iets anders, een ander beeld, ander licht. Het schilderen gaat niet meer, maar 
nog steeds is het een plek waar de vogels de hele dag kwetteren, de hond rond scharrelt en 
voor ons alle dagen een aards paradijsje is.’

http://www.wierdenland.nl
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Ik spreek Yvonne Nijlunsing in de kerk van Pieterburen. Met Ira Diakonoff, de 
voorzitter van de plaatselijke commissie, bespreekt ze een restauratiewerk voor 
deze kerk. De plaatselijke commissie beheert de kerk en het omliggende terrein 
met als doel dit historisch erfgoed te bewaren. Een zinvolle taak maar moeilijke 
taak. Orgels verdragen geen vocht en al te grote wisselingen in temperatuur. Het is 
dan ook een hele opgave om een kerk te beheren. Yvonne, houtbewerkster en 
parttime consulent behoud en beheer van Erfgoedpartners, is onder andere bezig 
met de restauratie van de triomfboog in de Petruskerk.

Technische beroepen voor vrouwen
”Het zit in mijn genen” is haar antwoord, als ik vraag wat haar fascineert in hout. “Uiteindelijk 
doe ik hetzelfde als mijn opa, die timmerman of schrijnwerker was. Pas op latere leeftijd kwam 
ik erachter dat ik praktisch bezig wilde zijn en dan vooral met hout.” Na de sociale academie is 
ze alsnog een vierjarige opleiding gaan doen als houtbewerker. Destijds werden technische 
beroepen voor vrouwen erg gepromoot. “Ik vond het heerlijk om te doen. In mijn zoektocht 
naar eigen waarden was dit wat ik wilde, het viel allemaal op zijn plaats.”
Na de opleiding is ze eerst gaan werken in de scheepsbetimmering, maar op een gegeven 
moment kwam er een baan vrij bij een orgelbouwbedrijf. Zulke bedrijven kregen in die tijd 
subsidie als ze vrouwen aannamen, want houtbewerking was toen een mannen-
aangelegenheid. “Het was een fantastische leertijd. Ik heb er veel ervaring opgedaan, maar het 
paste uiteindelijk niet bij mij. Om een goede orgelbouwer te worden moet het een passie zijn, 
een soort levensdoel. Maar ik wilde op meer terreinen aan het werk.” Yvonne heeft de 
voetpedalen gemaakt voor een orgel en laat me de foto’s zien. Ook maakte ze het hout ‘klaar’ 
voor de houtsnijder. In de orgelbouw heb je verschillende disciplines: naast de houtsnijder heb 
je nog de houtbewerker, kastenmaker en de intonateur, degene die de orgelpijpen zo bewerkt 
dat ze de klank geven die bij de pijp hoort.

 TEKST: BOUKJE TANJA/ FOTO’S:  JELTE OOSTERHUIS

Yvonne Nijlunsing over orgels

“Tegenwoordig is er een vierjarige 
opleiding tot restaurateur”, vertelt 
Yvonne. “Sommigen gaan na hun 
afstuderen meteen het museum in, 
dat hoeft niet altijd goed te zijn. Ik heb 
mij lang bekwaamd in allerlei soorten 
houtbewerking en ben pas later 
restaurateur geworden. Eerst als 
meubelmaker, vervolgens in de 
scheepsbetimmering en ook twee jaar 
bij een orgelbouwbedrijf. Ik heb dus 
veel praktische ervaring met 
verschillende soorten houtbewerking 
opgedaan. Dat vind ik belangrijk.”
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Fijne poriën
Als je een orgel bouwt moet het hout ’rustig’ zijn, het moet niet ‘trekken’. Eikenhout is geschikt, 
maar niet het eikenhout dat in Nederland groeit. Dat groeit te snel door de vele regens, het 
warme klimaat, vochtige lucht of zoute lucht en wordt dan ‘warrig’. Lindehout wordt soms door 
houtsnijders gebruikt. Het heeft fijne poriën en is zacht, maar is wel weer houtwormgevoelig. 
Eikenhout uit Duitsland of uit de noordelijke landen is vaak wel geschikt. Dat blijft lang goed en 
is minder houtwormgevoelig. Inkopers van het orgelhout hebben dus een belangrijke taak. Als 
voorbeeld hoe belangrijk de keuze van hout is, noemt Yvonne een viool, waar het bovenblad 
gemaakt is van zacht vurenhout, maar de achterkant weer van hard hout, zoals bijvoorbeeld 
esdoorn. “Dat harde hout geeft als het ware de klank door, de esdoorn moet de toon 
teruggeven, maar het vurenhout gééft de klank. Dit geldt voor een orgel ook, alleen in veel 
mindere mate, omdat de klank meer bepaald wordt door de pijpen.”

Nieuwbouw of restauratie?
Orgels  zijn gevoelig voor vocht, niet voor niets moeten orgels vaak gerestaureerd worden. Als 
consulent behoud en beheer van Erfgoedpartners snapt Yvonne in dat opzicht het probleem 
waar kerkbewaarders mee geconfronteerd worden. Als je gaat restaureren, waar kies je dan 
voor? Kies je voor nieuwbouw, bijvoorbeeld als het er vooral  om gaat dat de klank van een 
orgel goed moet zijn? Of ga je voor restauratie, wat vaak veel ingewikkelder is. En als je kiest 
voor restauratie komen er weer nieuwe keuzes, die niet makkelijk zijn voor de kerkbeheerder/
eigenaren. Wat moet je doen als het gebruikte hout van een orgel niet meer te krijgen is? Hoe 
‘ethisch of historisch verantwoord ben je in die keuze? Daarover beslist de opdrachtgever 
samen met de restaurateur. “Ik ben voor de opdrachtgever bij dit soort ethische keuzes 
misschien niet altijd de gemakkelijkste persoon. Zoals nu bij de restauratie in de kerk van 
Pieterburen. De prachtige triomfboog zat niet meer goed verankerd in de muur. Het oude hout 
was totaal verrot. We hebben toen gekozen voor vervanging door nieuw hout. De boog moet 
natuurlijk goed en veilig zitten. En ook blijven zitten. Dit soort keuzes maakt mijn vak zo 
boeiend!”

De Petruskerk in Pieterburen kwam 
omstreeks 1450 tot stand; de 
noordelijke uitbouw omstreeks 1600. 
Toen na 1700 de familie Alberda 
eigenaar werd van de borg 
Dijksterhuis verkreeg de kerk enkele 
fraaie interieurstukken. Daaronder 
bevindt zich een herenbank, 
ontworpen door Allert Meijer met 
houtsnijwerk door Jan de Rijk. Sinds 
1981 is de kerk eigendom van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. In 
de toren uit 1805, in bezit van de 
gemeente De Marne, hangt een klok 
uit 1553.

Het orgel (2 manualen/aangehangen 
pedaal/14 registers) werd in 1901 
door de firma Friedrich Leichel uit 
Lochem gemaakt er vervanging van 
een Schnitgerorgel uit 1698. Het heeft 
pneumatische tractuur. Het 
instrument werd enkele malen 
gerestaureerd: in 1946 door Mense 
Ruiter en in twee fasen (1996 en 
1999) door Mense Ruiter Orgelmakers 
bv.

Elke zondag vanaf begin mei tot begin 
november wordt het orgel van 
15:00-16:00 uur bespeeld door 
organisten, die als vrijwilliger 
verbonden zijn aan de kerk. Dit zijn 
naast amateurs ook een aantal 
beroepsorganisten te weten Hans 
Fidom, Dirk Molenaar en Jeljer Vlieg.

(Bron: Groninger Orgelagenda)
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De Oranjerie 
van de Fraeylemaborg

Bijna elke buitenplaats van enige omvang bezat vroeger één of meer kassen. Naast 
nutstuinen en boomgaarden versterkten deze het zelfvoorzienende karakter van 
een landgoed. Vaak lagen de kassen iets afzijdig van het huis en de siertuin. Bij de 
Fraeylemaborg staat een grote kas aan de rechterzijde, schuin achter het 
Koetshuis. Deze kas wordt ook wel de Oranjerie genoemd.
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De gewoonte om planten en bomen in afgesloten ruimten te bewaren en te beschermen tegen 
eventuele nachtvorst bestaat in ons land al meer dan 300 jaar. De constructie en gebruikte 
materialen van zo’n kas werden door de eeuwen heen verbeterd. Men ging ventilatie 
toepassen en de helling van de glasdaken werd geoptimaliseerd. Vanaf de zeventiende eeuw 
was zo’n bewaarplaats nog belangrijker. Vanaf die tijd werden Citrusbomen heel populair, ook 
wel Oranjebomen genoemd. Vandaar de naam ‘Oranjerie’ voor een grote kas. Het bezit van een 
verzameling bijzondere kuipplanten werd zeer gewaardeerd, het gaf status aan de eigenaar. 
De vorstgevoelige Citrusbomen werden in kuipen gekweekt. Zo konden ze elk voorjaar naar 
buiten worden verplaatst om het voorterrein van de borg op sfeervolle wijze te decoreren. In 
de herfst verhuisden ze weer veilig naar binnen, om aan een winterslaap te beginnen. 
Natuurlijk was zo’n kas ook een kweekplaats voor andere planten, groenten en kuipboompjes. 
Bij de Fraeylemaborg waren bijvoorbeeld ook prachtige agaves, aloës en camellia’s, palmen en 
cactussen aanwezig. En in een tweede kleinere kas werden druiven en vijgen gekweekt. 

Oudste houten kas
De Oranjerie van de Fraeylemaborg dateert uit het midden van de 19de eeuw en is daarmee de 
oudste houten kas in Nederland. Bijzonder is dat dit kwetsbare gebouw volkomen gaaf 
bewaard is gebleven. Het heeft een onderbouw van baksteen met daarop een zadeldak-
constructie van hout, ijzer en glasruiten in allerlei formaten. Het karakteristiek bouwwerk meet 
zo’n 24 meter. De ramen in de dakconstructie kunnen open worden gezet met behulp van 
metalen haken. Het interieur bestaat uit drie delen. Het voorste deel, met in het midden drie 
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staande zuilen, wordt gebruikt voor de opslag van kuipplanten. Het middendeel is rondom 
voorzien van gemetselde bloem- en kweekbakken. In het midden een zogenaamde kribbe, 
eveneens gevuld met grond. Het achterstuk is smaller, ligt lager en is later toegevoegd. Dit is 
een zogenaamd zaaikasje. 

IJsheiligen
Het landgoed Fraeylemaborg is maar liefst tot 1972 particulier bezit gebleven. Uit eigen 
ervaring kon pachter Berend Steigenga daarom vertellen hoe het verplaatsen van de zware 
kuipplanten traditiegetrouw ging. “In mei, na de IJsheiligen, gingen ze naar buiten. 
De voorjaarsschoonmaak begon met de grote kuipplanten naar buiten te halen, vanuit de 
Oranjerie. Er waren er bij, zo groot zijn ze nu niet meer, dat moest met acht mensen. Vier 
achter en vier voor. En dan sjouwde je je nog een breuk aan die dingen. Met lange stokken, die 
pasten door de handvatten van de kuipen. Zo werden de sinaasappelbomen naar buiten gezet.“ 
De oranjeboompjes droegen ook vrucht, vaak kleine exemplaren. Hiervan werd een soort 
exclusieve compote gemaakt. Dochter des huizes Louise van der Hoop vertelde hier over: 
“Die kleine appeltjes van de oranjebomen werden met schil en al ingemaakt, ik heb het recept 
er nog wel van. Na het diner kreeg men dat als dessert. Daar had je ook speciaal zilver voor, 
een brede vork met een brede tand. Het was bitter, maar het was heel gezond werd ons 
verteld. Het werd helemaal aan het eind van het diner geserveerd, na het fruit kreeg je dan nog 
een stukje oranje.”
Catharina van Panhuys logeerde met haar zusjes in de jaren vijftig van de vorige eeuw bij haar 
oma in de Fraeylemaborg en kwam ook graag in de Oranjerie.  Zij vertelt: “Je had daar ook 
kassen met vijgen en druiven, wij dingen proeven natuurlijk. En op de plek waar nu de 
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parkeerplaats is zat een boomgaard. Daar waren ook allemaal bessenstruiken, gingen we 
bessen snoepen. We kregen natuurlijk ook alles vers uit eigen tuin, dat was heerlijk. En in de 
grote kas, dat vonden we best wel eng, daar was al dat water in bakken aan de zijkant. Dan 
zeiden ze: “pas op!” want dat was blijkbaar heel diep. Daar rook het ook altijd speciaal, omdat 
het tropische planten waren zeker.”

Geschiedenis park
De familie Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren verkocht de Fraeylemaborg in 
1972 aan de Gerrit van Houten Stichting, die er een museale bestemming aan gaf. Een deel 
van de kuipplanten kon voor het landgoed behouden worden en siert ook nu nog de borgklip in 
de mooie maanden van het jaar. Van oktober tot mei heeft het voorste deel van de Oranjerie 
nog steeds de oude functie van winterberging. 
Om deze mooie ruimte optimaal te gebruiken wordt de oude functie gecombineerd met een 
aantal nieuwe publieksactiviteiten. In het middendeel is een permanente expositie ingericht 
rond de geschiedenis van het park, ook wel het Slochterbos genoemd. Vanaf de IJstijd tot de 
huidige museale periode wordt op speelse wijze de historische ontwikkeling gevolgd van dit 
ruim 22 hectare grote wandelpark. De cultuurhistorische aanleg is zo bijzonder dat deze in 
1986 beschermd is verklaard. Als de kuipplanten buiten staan is er een mooie zonnige ruimte 
beschikbaar. Hier wordt van alles georganiseerd. Een kleine tentoonstelling, inleiding voor 
groepen, ontvangst van schoolklassen, theevisite, workshop. Momenteel gebruiken we de 
ruimte om bezoekers met klei te laten werken, als aanvulling op de tentoonstelling ‘Keramiek 
van Picasso en tijdgenoten’. Geïnspireerd door wereldberoemde kunstenaars uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw kan men ervaren hoe het is om eigenhandig een vorm te kneden. Dit 
kan elke laatste zondagmiddag van de maand. 

 

Landgoed Fraeylemaborg
Hoofdweg 30
9621 AL Slochteren
(0598) 42 15 68
www.fraeylemaborg.nl

Openingstijden
dinsdag tot en met vrijdag van 
10:00 –17:00 uur en zaterdag en 
zondag van 13:00 –17:00 uur

 ‹ TERUG NAAR INHOUD
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Agenda

Kunstenaars aan het woord via ART-SCHOK / Openluchtmuseum                  
Het Hoogeland Warffum
tot 2 september
Een wankele dialoogtafel van Marchien Cordes, de harde foto’s van Anjo de Haan en de 
gevoelige houtskooltekeningen van Aly van der Wal; de negen kunstenaars die deelnemen aan 
de tentoonstelling ART-SCHOK, hebben elk een eigen manier om met de aardbevingen om te 
gaan. Dat zorgt er voor dat de expositie een grote variëteit en een brede waaier van technieken 
en stijlen omvat. ART-SCHOK is nog tot begin september te zien in Warffum.

Fietstocht door Middag-Humsterland / Museum Wierdenland Ezinge
Elke derde zaterdag van de maanden mei tot en met september organiseert Museum 
Wierdenland een interessante fietstocht. Altijd leerzaam en nog sportief ook! Vooral geschikt 
voor niet al te grote groepen. Opgave: boekingen@wierdenland.nl

Verborgen Rijkdom: Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht’/ Verhildersum 
Leens
tot en met 29 oktober
In deze expositie, gemaakt in samenwerking met Stichting Hinszorgel Leens, wordt het verhaal 
verteld van de kostbare inventaris van de Groninger kerken, kloosters en borgen. Het verhaal 
wordt gecentreerd rond een muzikaal thema, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan orgels 
en orgelmuziek. Nergens ter wereld zijn op zo’n beperkt geografisch gebied zoveel 
belangwekkende historische orgels te zien en te beluisteren als in de provincie Groningen. Zo 
ontvouwt zich de geschiedenis van de verborgen schatten in Groningen voor het eerst op deze 
manier.Het beroemde Hinszorgel in de Petruskerk van Leens is in 1733 in opdracht van Anna 
Habina Lewe van Middelstum, douairière Tjarda van Starkenborgh, (borg)vrouwe van 
Verhildersum, gebouwd door Albertus Anthonie Hinsz. Vijftig jaar geleden is dit orgel na een 
ingrijpende restauratie weer in gebruik genomen en sindsdien organiseert Stichting Hinszorgel 
Leens in de zomerperiode hier elke week orgelconcerten.
Meer activiteiten vindt u op www.cultuurkalendergroningen.nl.

Hortus Botanicus Haren
De Hortus is een 20 hectare grote groene schatkamer, boordevol juweeltjes. Zoals ‘Het 
Verborgen Rijk van Ming’, de in Europa unieke Chinese tuin. Of de ecologische Laarmantuin, 
opgenomen in de Nationale Plantencollectie. Een letterlijk hoogtepunt is de rotstuin, die een 
fantastisch uitzicht biedt. Zo zijn er veel meer tuinen, elke met een eigen karakter en sfeer. Bij 
de Hortus werken meer dan 100 vrijwilligers. Een aantal van hen komt in de film aan het 
woord. 
Openingstijden: maart tot en met oktober maandag tot en met zondag 10:00-17:00 uur
november tot en met februari maandag tot en met zondag 11:00-16:00 uur.

mailto:boekingen@wierdenland.nl
http://www.cultuurkalendergroningen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=EYyHffMIbAU&feature=youtu.be
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