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Woord vooraf

REDACTIE ERFGOEDPARTNERS

De zomer is bij uitstek de tijd om er op uit te gaan. Fietsen, wandelen, van de natuur
genieten en onderweg al die mooie dorpen in Groningen bewonderen. Steeds meer
mensen ontdekken de schoonheid van onze provincie, zoals ook Marketing Groningen
merkte bij de jaarlijkse peiling naar het toerisme. In dit nummer leest u daarover. Om
alvast in de stemming te komen een citaat uit deze bijdrage:
Een trend die momenteel een vlucht neemt, is dat bezoekers op zoek zijn naar unieke
plekken waar je even écht tot rust kunt komen. Met zijn eindeloze vergezichten, ruige
natuurgebieden, eeuwenoude cultuurlandschappen en rijke historie biedt Groningen
veel op dat vlak en kan dus van deze ontwikkeling profiteren.
Foto: Anton Tiktak, Arte del Norte

Onze erfgoedinstellingen hebben de erfgoed- en cultuurtoerist, maar ook de
rustzoeker, veel te bieden. Soms liggen deze instellingen verscholen in een rustieke
omgeving, soms zijn ze te vinden in een bruisend stadshart. Erfgoed inzicht gaat deze
keer over hoe de binnen- en buitenlandse toerist wordt ‘verleid’ om eens een
bezoek te brengen.
De redactie wenst u veel leesplezier.
Foto: Marketing Groningen
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TEKST: ALBERT BUURSMA / FOTO’S: ANJO DE HAAN

Publiek bereiken met goed verhaal

Monique Spaltman

de nieuwe directeur Landgoed Verhildersum
aan het woord
Moniqe Spaltman is sinds enkele maanden directeur van Landgoed Verhildersum in
Leens. Zij is afkomstig uit de wereld van communicatie en PR en daarin nog
werkzaam. Belangrijk bij dit interview is de vraag, hoe zij bezoekers wil aantrekken:
hoe hen te bereiken en op wie zich te richten.

Achtergrond
Gepokt en gemazeld in de wereld van communicatie en PR is Monique niet onbekend
met de Groninger borgen: “Ik ben al heel lang geïnteresseerd in erfgoed. Van 1999 tot
2008 zat ik in het bestuur van de Fraeylemaborg. We deden veel zelf. Zo was ik
woordvoerder en moest regelmatig opdraven bij RTV-Noord. Op een gegeven moment
besloten we meer op afstand te besturen en een directeur aan te stellen. Ik zat in de
sollicitatiecommissie die Marjon Edzes benoemde. Nu zijn we collega’s.
Stevig draagvlak in de omgeving is erg belangrijk. Dat ondervond ik bij de opzet van
bronnenbad Fontana te Nieuweschans. We hebben alle bewoners uit de gemeente
uitgenodigd voor een gratis bad, omdat ze het niet kenden. Een hele organisatie, want
er konden maar 75 mensen tegelijk terecht. We hebben dat per dorp geregeld. Ook
hadden we goed contact met plaatselijke prominenten van de Communistische Partij
als Koert Stek en Albert Schwertmann. Later heb ik bij Fraeylema de ‘Vereniging van
Vrienden’ opgezet en deze donateurs meer betrokken bij het reilen en zeilen van de
borg.”
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Ontmoetingsplek

Foto Anton Tiktak, Arte del Norte

Voor Monique moet Landgoed Verhildersum een ontmoetingsplek voor de hele
omgeving worden: “Ik wil de mensen die in de omtrek wonen meer bij Verhildersum
betrekken en de kans bieden ervan te genieten. Deels is dat al zo, bijvoorbeeld door de
vele vrijwilligers die hier werken, samenwerking met boeren en we bieden ook
onderdak aan de Historische Kring De Marne. We willen dat verder op verschillende
manieren realiseren. Bijvoorbeeld met het restaurant. Dat moet een laagdrempelige
horecavoorziening worden met een betaalbaar dagmenu voor museumbezoekers en
mensen uit de buurt. Daarnaast is er een kop koffie of thee met taart, inmiddels
uitgebreid met een broodje of kop soep, verkrijgbaar in boerderij ‘Welgelegen’ op het
landgoed.
Voorts bereiden we, samen met gemeente Het Hogeland, een participatie-project
voor om mensen de kans te bieden te (re)integreren en werk te vinden door hier
ervaring op te doen. We hebben al een proefproject en willen dat uitbreiden.
Specialistische ondersteuning komt dan van ‘Werk op Maat’ en ‘Werkplein Ability’ in
Uithuizen. In de Marnestreek zijn daar weinig plekken voor en met openbaar
vervoer naar Uithuizen reizen is vanuit dit gebied geen optie. Verhildersum
biedt werk op alle niveaus. Van werk op de boerderij, in de tuin, de
werkplaats, de boomgaard, tot de kaartverkoop en collectie-registratie
(Adlib). Er zijn vrijwilligers die nieuwkomers kunnen begeleiden dankzij
een mentoren-training. Zo ontstaat er via leerwerk-mogelijkheden
ook draagvlak in de omgeving.”
De directeursfunctie bij Landgoed Verhildersum staat voor een
twaalf urige werkweek. Monique: “Behalve met marketing en
communicatie houd ik me ook bezig met interim-management en
crisismanagement. Daardoor heb ik wel geleerd flexibel te zijn. We
hebben in totaal 2,5 vaste arbeidsplaatsen, met ruim 120
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Verhalen overbrengen

“Drie Groninger borgen, Fraeylema,
Verhildersum en Menkema,
vertellen alle een eigen verhaal over
respectievelijk de twintigste, de
negentiende en de achttiende
eeuw. Bij Verhildersum gaat het
over mensen die op het landgoed
geleefd, gewoond en gewerkt
hebben. Niet alleen adel, maar ook
boeren en arbeiders. Je stapt als het
ware in hun wereld. Dit jaar is dat
met de expositie ‘Speel mee’ over
kinderen op het landgoed. In een
deel van de voorkamer is
kinderspeelgoed, kleding en
kindertekeningen uit die tijd te
zien.”
Verhalen moeten niet alleen
inhoudelijk ‘sterk’ zijn, maar ook
worden overgebracht naar een
nationaal en internationaal publiek.
Monique: “Om dat te kunnen doen
moet alles worden vertaald naar
Duits en Engels. In samenwerking
met Openluchtmuseum Het
Hoogeland hebben we een eigen
route: ‘Welkom op de wierde’ voor
fietsers en wandelaars met behulp
van een app (izi-travel) op basis van
GPS-techniek. Op bepaalde plekken
klinkt via de telefoon een
‘alarmpingel’. Dan is informatie
beschikbaar met verwijzingen naar
voorwerpen in de museumcollecties. Zo worden het oude
borgterrein en de wierde verbonden
met de eigen, digitaal ontsloten,
collectie.”

k

‹ TERUG NAAR INHOUD

vrijwilligers, waarvan vele met specialistische kennis. Van het Adlib-systeem, maar
ook van snoeiwerk, conservering en beschrijving van oude gereedschappen, beheer
van onze kostuumcollectie. Het is het verhaal van de mogelijkheden en de middelen.
Gelukkig kan ik terugvallen op de specialisten in huis.”

Orde op zaken
Voor Monique is het op orde hebben van eigen zaken de ‘basis’: “Je moet een mooi
verhaal hebben; iets moois laten zien, mooie tentoonstellingen maken. Daarvoor moet
je alles goed voor elkaar hebben. Dat begint bij de collectie. We hebben bijvoorbeeld
een van de mooiste collecties authentiek linnengoed en textiel. Die doet niet onder
voor die van het Haags Gemeentemuseum. Dat koesteren we ook. Heel bijzonder is
bijvoorbeeld een negentiende-eeuwse trouwjurk van de rijke boerendochter Hilje
Hopma, die we nu exposeren.”
Een andere belangrijke basis is het landgoed Verhildersum. Behalve de borg met
oprijlaan, grachten, singels en tuinen is er het bijbehorende landgoed met boerderij en
arbeidershuisje. Monique: “De borg is van de gemeente, nu Het Hogeland, en de
landerijen zijn van Staatsbosbeheer, maar je bent voor het beheer van dat alles wel
verantwoordelijk. We hebben bijvoorbeeld historische koeienrassen als blaarkoppen
en lakenvelders. Ze lopen vrij rond en zijn niet voor de melkproductie. Gelukkig zorgen
de boeren van de ‘overzijde’, Fibo Zomerman en Eddy van Wijk voor de kalfjes. Daarvan
stromen de geboortebewijzen nu bij mij binnen. Het zijn er al tien.”

Potentiële bezoekers bereiken
Bezoekersaantallen zijn belangrijk. Vorig jaar had Verhildersum een recordaantal van
ruim 28.000. Monique: “De expositie ‘Kleurenpracht’, toonde Ploeg-werk uit
particuliere collecties. Bij de gedegen opgezette tentoonstelling door Arenda Ubbens,
lid van Stichting Johan Dijkstra en collectiebeheerder bij ‘Minerva’, waren werken die je
anders nooit ziet. Daardoor, en omdat er nog altijd veel Ploeg-liefhebbers zijn, was er
grote belangstelling.”
Monique heeft niet de illusie het bezoekersrecord meteen te overtreffen. Toch is ook

5

Monique: “Ik wil vooral stimuleren
dat er samengewerkt wordt en
hoop dat Marketing Groningen zich
nog meer de rol toe-eigent om de
spotlights op Groningen te zetten
en sterke thema’s stelselmatig te
promoten. De natuur- en cultuurorganisaties zorgen zelf vervolgens
voor verdieping van de boodschap
en de daadwerkelijke beleving met
een kwalitatief hoogwaardig en
aantrekkelijk aanbod.
Ik wil graag duidelijk maken dat er
al teveel versnippering dreigt.
Bovendien heeft een individuele
ondernemer nooit voldoende
slagkracht om heel Nederland en
het buitenland te bereiken. Daar is
samenwerking en stevige regie
voor nodig.”

Museum Landgoed
Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
(0595) 57 14 30
www.verhildersum.nl

Openingstijden:
april tot oktober dinsdag tot en met
zondag van 10:00 – 17:00 uur
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de huidige expositie ‘Edzard, heer van Leens’ (30 maart-3 november) bijzonder: “Het
familieportret van Edzard Tjarda van Starkenborgh is geschilderd door Martinus van
Grevenbroeck, van wie maar drie werken bekend zijn. Alle hangen nu op Verhildersum.
Behalve het in 2017 verworven schilderij van Edzard is dat het familieportret van het
gezin van Allard Tjarda van Starkenborgh en echtgenote Gratia Susanna Clant van
Scheltkema Nijenstein, dat Verhildersum al veel langer bezit, en dat van drie van
Edzards zussen, tijdelijk in bruikleen van het Groninger Museum.”

Krachtenbundeling
Monique denkt het grote publiek vooral aan te trekken door krachtenbundeling: “Het
vertellen van een goed verhaal met nationaal en internationaal bereik lukt niet alleen
met een eigen website. Er moet een groot, centraal ‘portaal’ zijn. Nu zijn er al de
websites ‘Visit Groningen’ en ‘Visit Wadden’, waarbij de laatste aansluit op de
Werelderfgoed-status van het Waddengebied. Dat is van belang voor het
internationaal cultuurtoerisme, want er zijn bezoekers van overal die werelderfgoed
willen bezoeken. De provincie Groningen stimuleert bijvoorbeeld fiets- en vaarroutes,
terwijl die vaak nog versnipperd zijn. Ook is er de bustour met ‘The Grone’: een digitale
reisleider, werkend op basis van locatie-gebonden informatie met behulp van een app.
Landgoed Verhildersum wil aansluiten bij overkoepelende organisaties en instellingen
om zich te richten op internationale bezoekers in de provincie en stad Groningen.
‘Stichting Promotie Wadden’ is belangrijk voor het bundelen van krachten van
ondernemers.”

Contrast
Monique Spaltman besluit: “Ik heb een zomerhuisje in Vierhuizen, in De Marne. ’s
Zomers fiets ik naar mijn werk. Ik geniet iedere ochtend. Eerder was ik hoofd
communicatie bij Zorgverbetering Utrecht. ’s Ochtends reisde ik via het immens
drukke Centraal Station Utrecht. Toen ik deze week de laan van Verhildersum opreed,
moest ik wachten voor drie spelende hazen, ondertussen luisterend naar ‘De Polder’
van Erwin de Vries. Groter contrast is er bijna niet.”
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TEKST: PETRA VAN DER MEER / FOTO’S: ELMER SPAARGAREN

Logeren in een echte borg
Erfgoedlogies in de Coendersborg

“Het is een mooi concept,” vertelt Miranda Wiering, medewerker erfgoed bij Het
Groninger Landschap en verantwoordelijk voor het op orde houden van de
vakantiewoningen. “Het erfgoed is op prachtige locaties gelegen en biedt de gasten
een uniek onderkomen en volop mogelijkheden om onze natuurgebieden te
ontdekken. En voor onze stichting is het een welkome inkomstenbron waarmee we
het onderhoud mede kunnen financieren. Een win-win situatie!”, lacht Miranda.

Neoclassicistische stijl

Wat is er nou lekkerder om na een
woeste wandeling neer te strijken
in een sfeervol, authentiek
verbouwd erfgoedlogies midden in
de natuur. Het Groninger Landschap
biedt die mogelijkheid. Drie
prachtige boerderijen, een
vissershuisje, een koetshuis en een
borg werden met oog voor detail
verbouwd voor de natuurminnende
vakantieganger.

Op een mooie lenteochtend zijn we te gast op de Coendersborg in Nuis, een van de
erfgoedlogies van Het Groninger Landschap. De historie van de borg gaat terug tot de
zeventiende eeuw. De oude borg raakte in verval en werd in 1813 vervangen door een
landhuis: de huidige Coendersborg. Het pand is opgetrokken in neoclassicistische stijl,
met een lage beneden- en een hoge bovenverdieping. Het landhuis maakt deel uit van
een historische buitenplaats met een oppervlakte van 74 hectare.
De borg en het landgoed zijn sinds 1956 in het bezit van Het Groninger Landschap.
Het was de eerste erfgoed-aankoop van de stichting.
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Vakantiewoning

Naast de Coendersborg in Nuis
heeft Het Groninger Landschap de
volgende vakantiewoningen
beschikbaar: boerderij Borgbloemke
(eveneens in Nuis), keuterij
Harssensbosch in Adorp,
arbeidershuisje Olle Tjoard in
Termunten, koetshuis OpEwsum op
het borgterrein Ewsum te
Middelstum en visserswoning
Enkhuizen in Zoutkamp. Met
uitzondering van de laatste, zijn de
vakantiewoningen te boeken via
Buitenleven Vakanties.
Visserswoning Enkhuizen is te huur
via Bellvila.

“In 2016 hebben we de borg volledig gerestaureerd,” vertelt Miranda terwijl ze de
staldeur van het slot draait en we eerst de achtergelegen schuur betreden. “Tot 2017
werd de bovenverdieping verhuurd. Toen de huurder vertrok, hebben we besloten een
nieuw plan voor de borg te maken en er een vakantiewoning van te maken.” Miranda
leidt ons rond, eerst door de stal die is ingericht met een vaste expositie over flora en
fauna op het landgoed. In de stal is ook een klein glazen huisje gebouwd, dat dienst
doet als werkplek, ontvangst- en vergaderruimte voor de vrijwilligers. In de nok van de
schuur bevindt zich een onderkomen voor de kerkuil. “Zeg maar gerust een villa! Maar
hij bevalt zeker wel, want sinds kort is mevrouw kerkuil aan het broeden.”

Videoportretten
We gaan weer naar buiten en betreden de borg nu door de statige voordeur. We staan
in een grote hal met aan weerszijden vertrekken die als stijlkamers zijn ingericht. Hier
krijgen we door middel van videoportretten het verhaal van het landgoed te horen.
Aan het woord komen voormalige bewoners, arbeiders, streekbewoners en de huidige
natuurbeheerder van het landgoed. ”Dit deel van de borg is van 1 mei tot 1 november
iedere zondag te bezoeken tussen 13:30 en 17:00 uur,” vervolgt Miranda. “Gasten
ondervinden hiervan weinig hinder, zij gaan via een eigen ingang naar hun
vakantieverblijf op de eerste verdieping. Kom maar eens mee.”

Nieuwe trap
Via een deur in de ommuring aan de andere zijde van de borg komen we in een
prachtige zonnige tuin met terras. “Ook dit plekje hoort bij de vakantiewoning en
wordt zeer gewaardeerd.” Het uitzicht op een oude appelboom met op de achtergrond
het bos is dan ook prachtig. We vervolgen onze weg en gaan via een zijdeur naar
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Het landgoed biedt een grote
variëteit aan natuur: bloemrijke
graslanden omzoomd met
houtsingels, loof- en naaldbomen
en zelfs een klein heideveldje. Veel
bijzondere dieren vinden hier hun
plek.
Regelmatig organiseert Het
Groninger Landschap excursies op
het borgterrein en in het landhuis
zelf. Voor wie het landgoed op eigen
houtje wil verkennen is er een
uitgezette wandeling van zes
kilometer. Ook is het mogelijk om
een wandeling te maken van de
Coendersborg naar het IwemaSteenhuis in Niebert.
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binnen. We komen in een kleine hal met toilet en nemen de trap naar de eerste
verdieping. “Dat is waarschijnlijk de meest opvallende ingreep. Doordat we de twee
functies, museum en vakantiewoning, moesten scheiden is de oude trap naar boven
dichtgemaakt en biedt een nieuwe trap toegang tot de bovenverdieping. Geen
onherstelbare ingreep overigens. Mocht de toekomst dat verlangen dan is het zo weer
in oorspronkelijke staat gebracht.”

Kasteelvrouw
Eenmaal bovengekomen vervolgt Miranda haar verhaal: “Hier bevinden we ons in de
vertrekken van de oude bewoners. Zoals je ziet zijn de kamers veel hoger dan die op
de benedenverdieping. Daar verbleef het personeel.” Miranda leidt ons rond door de
vakantiewoning. Er is een zitkamer, een ruime keuken en eetkamer, twee
tweepersoonsslaapkamers en een luxe badkamer. Het geheel is met veel smaak
ingericht. “De inrichting is gedaan door Monique Haak van Ontwerpbureau
Kiemkracht, zij heeft de inrichting van al onze woningen gedaan. Ik ben er heel trots
op! Als ik hier rondloop voel ik mij toch een beetje de kasteelvrouw.”

Inwoner Nuis logeert in borg
Miranda vertelt: “Een leuk verhaal van een gezin uit Nuis. De man woonde al zijn hele
leven in Nuis en had als kind volop gefantaseerd over het leven op de Coendersborg.
Een onbereikbare jongensdroom, totdat hij las dat de borg als vakantiewoning te huur
kwam. Hij bedacht zich niet en boekte voor zijn gezin een weekend in de borg. Hij
voelde zich de koning te rijk in een volkomen andere wereld! En dat slechts twee
kilometer van zijn eigen huis.”
Nieuwsgierig geworden: www.buitenlevenvakanties.nl/woningen/coendersborg
Petra van der Meer is hoofd communicatie bij Het Groninger Landschap
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TEKST: MIRIAM OOTJERS / FOTO’S: ANJO DE HAAN
“Alles is al een keer bedacht, het is
allemaal al een keer gedaan.
Accepteer dat, blijf echter niet in
het oude hangen, en zoek naar
nieuwe invalshoeken.” Aldus Carin
van de Wal, conservator en
beheerder van Het Behouden Blik in
Uithuizermeeden. Met het relatief
kleine oppervlak trekt het museum
bezoekers die lang blijven hangen,
met een positief verhaal naar huis
gaan en graag nog een keer terug
komen.

Zien en gezien worden
Verhalen die smaken naar meer
“Verbindingen maken en koppelingen leggen zijn de sleutelbegrippen in
museumland,” legt Carin uit. “Verbindingen en koppelingen met elkaar als
culturele instellingen, met verhalen, met expertise, met je omgeving. Soms
bestempelt als ‘jeukwoorden’ komen ze niet altijd goed aan bod in museumland.
En dat is jammer voor alle partijen.”

Blik van herkenning
Museum Het Behouden Blik opende op 18 augustus 2001 zijn deuren voor het
publiek en toont voornamelijk Nederlands decoratief verpakkingsblik uit de periode
1880 - 1980. “Het verpakkingsblik is onderdeel van een geschiedenis die iedereen
heeft geleefd. Die hoef je niet in woorden te herhalen. Als mensen bij ons binnen
komen, is er vaak direct de blik van herkenning. Tijdens die ‘ooh’s’ en ‘aahs’ ga ik in
de keuken even koffie zetten en geef de bezoekers de tijd om zelf of met elkaar de
nostalgie naar boven te halen. Als die een plek heeft gekregen, gaan we koffie
drinken, waarna ik de bezoekers rondleid. Daarbij ligt de focus op de voorwerpen die
een verhaal vertellen. Een verhaal dat de verbinding maakt met de zojuist opgedane
blikken van herkenning, maar ook een nieuwe invalshoek geeft. Die verhalen zijn
het belangrijkste van alles. Verhalen maken een statisch voorwerp levend. Ze linken
aan het oer-gevoel in de mens om fictie en feiten te delen, verhalen beklijven. Als je
weet waar je vandaan komt, kun je vaststellen waar je nu staat en heb je een
context voor de toekomst.”
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“Dat heeft de Collectie Groningen goed begrepen,” gaat Carin verder. “Fraaie foto’s van
prachtige objecten met een bijzonder verhaal, een ware online uitnodiging voor het
bezoeken van de desbetreffende instelling. Het is een feestje om door de Collectie te
bladeren en smaakt naar meer. Dat is precies wat elk museum zou moeten doen.
Verhalen creëren die prikkelen en uitnodigen tot meer willen weten.”

Sporen van gebruik
Met een bescheiden oppervlak waar je in drie minuten doorheen kunt lopen, houdt
Het Behouden Blik niettemin de aandacht van haar bezoekers gemiddeld anderhalf
uur vast. “We laten zien wat geweest is, in de setting van nu. Onze blikken zijn niet
allemaal mooi opgepoetst en uitgedeukt, ze tonen de sporen van een verleden van
gebruik. Die invalshoek in combinatie met de evenwichtige verzameling en de
rondleider - een van de vrijwilligers of ik - maken bij de bezoeker veel los. Zij leren er
van, maar wij ook dankzij een goede interactie. Bezoekers komen hier met de mooiste
verhalen, en regelmatig komt het voor dat mensen later contact met ons opnemen,
omdat ze graag een aantal objecten willen schenken.”

Herhaalbezoek
Foto: Anton Tiktak, Arte del Norte
(www.collectiegroningen.nl)

Verbinding zoeken

Iedereen kent ze wel: musea met
vitrines die propvol objecten staan
met een simpel bordje erbij van wat
het voorstelt. Het idee voor een
expositie wordt schijnbaar
impulsief uit de lucht geplukt, de
context met heden en verleden is
dikwijls ver te zoeken. Bezoekers
schuifelen door het museum en
staan krap een half uurtje later
weer buiten, vaak teleurgesteld.
Wat is er blijven hangen? Carin:
“Wat in de meeste gevallen
ontbreekt is het verhaal, de
verbinding met dat wat de bezoeker
al kent, de koppeling die zorgt dat
wat je ziet ook werkelijk betekenis
en waarde krijgt. Mijn advies is dan
ook: zoek het niet in kwantiteit,
maar in kwaliteit. Je moet niet alles
willen laten zien. Zoek het in de
verdieping van de collectie en zet de
rest in opslag tot het moment van
een wisseling van invalshoek en
bijbehorende objecten komt.”

Het aantal bezoekers van Het Behouden Blik ligt tussen de 1000 en 1500 per jaar. “En
dan vinden we 1500 best veel. Dat komt neer op iets meer dan twintig mensen per
week. We hebben een relatief kleine ruimte. Als je hier met vijftien mensen tegelijk
staat, sta je als sardientjes in een blik. En zie je dus niets. We houden het daarom
bewust kleinschalig. Ook hierin zoeken we het in kwaliteit, niet in aantallen.”

De ‘verhalen die smaken naar meer’ leiden bij het Behouden Blik vaak tot een
herhaalbezoek. “Niet alleen blijven de mensen hier relatief lang, ook komen ze dikwijls
terug wanneer er een wisseling van objecten - en daarmee een wisseling van
invalshoek - is. Volgens mij zijn dat precies de twee factoren die elk museum boven
aan zijn doelstellingenlijstje heeft staan: bezoekers die lang blijven en graag nog een
keer terug komen.”
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Belangeloos samenwerken
“Schoenmaker, houd je bij je leest! Dat geldt ook voor een museum. Doe niets wat je
eigenlijk niet echt ligt, praat niet over zaken waar je geen verstand van hebt. Er zijn
genoeg mensen om je heen die dat wel hebben. Daarom is samenwerken een van de
meest belangrijke aspecten - misschien wel het belangrijkste - dat je als museum of
culturele instelling kunt doen. Belangeloos samenwerken geeft je de mogelijkheid
kennis én bezoek te delen.”
Carin geeft als voorbeeld de nieuwe plannen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum
(Nieuwe naam: Museum aan de A ofte wel MadA). “Dat wordt een platvorm voor
samenwerking binnen culturele instellingen. Hier geldt geen concurrentie, maar
versterking door het samen brengen van collectie, opinie en expertise.
‘De ‘snertwandeling’, initiatief van Waddenland Promotie en gehouden in een deel van
de voormalige gemeente De Marne, is een mooi voorbeeld. Je kunt zelf snert maken
en dat de bezoekers voor zetten. Klaar. Niets bijzonders. Dat doen er zoveel. Maar je
kunt ook sámen snert maken. Dat gebeurde in de vorm van een tocht langs
leveranciers van de ingrediënten van erwtensoep. Langs de
wortelboer, die uitlegt hoe wortels geteeld worden,
langs de uienboer die vol passie vertelt over de ui,
langs de worstenmakerij, enzovoorts. Het verhaal
van zoiets gewoons als snert. Prachtig toch?”
Foto: Anton Tiktak, Arte del Norte
(www.collectiegroningen.nl)

Museum Het Behouden Blik
Hoofdstraat 99
9982 AC Uithuizermeeden
(0595) 41 39 99
(www.collectiegroningen.nl)

Openingstijden:
donderdag van 10:00 – 17:00 uur

Interactief
Voor Het Behouden Blik geldt net als voor
andere musea het credo: zien en gezien
worden. “Behalve met ons museum in
Uithuizermeeden zijn we een of twee keer
per jaar te vinden op een beurs of fair. We
bieden daar iets - de verkoop van blikken die
we dubbel hebben - maar komen ook iets halen:
verhalen van mensen over blik. Verhalen over hun
nostalgie bij een bepaald blik, verhalen over
oorsprong en gebruik. Voor ons zijn dat ideeën voor
nieuwe invalshoeken. Daarnaast creëren we naamsbekendheid
voor het museum onder een nieuw publiek. Daarom houden we ook lezingen - nooit
eenzijdig maar altijd interactief. Wij nemen objecten mee en deelnemers worden
uitgenodigd zelf iets in te brengen. Dat is volgens mijn overtuiging de meerwaarde van
een museum: je brengt verhalen, maar sprokkelt ze ook bij elkaar.”
Met de blikverhalen is Carin nog lang niet klaar. “Bescheiden als we zijn in vergelijking
met andere musea, hebben we hier een enorme kennis in huis. We worden uit het
hele land gevraagd om onze mening te geven en kennis te delen. En soms wordt onze
expertise zelfs gebruikt als (semi)wetenschappelijke onderbouwing. Een van onze
doelstellingen is dan ook een landelijk expertisecentrum voor decoratief
verpakkingsblik te worden. In die hoedanigheid kunnen we nóg meer betekenen voor
zowel bezoekers als collega-musea.”
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TEKST: JOCHEM ABBES / FOTO’S: SIMON ABBES / BERT MOORLAG

Cultuurtoerisme in Westerwolde
Zoeken naar andere markten in
de erfgoedsector

In het cultuurhistorisch profiel van de provincie Groningen heeft Westerwolde van
oudsher een enigszins afwijkend gezicht. Onmiskenbaar Gronings, maar in
sommige opzichten ook weer niet. De eeuwenlange geïsoleerde ligging, het
bijzondere langgerekte esdorpenlandschap met de beekdalen en flankerende
voormalige venen en de afwijkende politiek-staatkundige en volkenkundige
geschiedenis geven de oude landstreek tot op heden een eigen karakter. In het
doorgaans niet heel positieve imago van Oost-Groningen roept Westerwolde vaak
verrassend positieve reacties op.
Uit de rubriek ‘Caspar loopt’ in de
Volkskrant van 19 oktober 2017:
“En dan, in Westerwolde, krijg ik
opeens het idee dat het helemaal
klopt. Vanaf Smeerling, waar acht
historische boerderijen een
beschermd dorpsgezicht vormen,
loop ik door het beekdal van de
Ruiten Aa. Bos, beek, houtwallen,
hagen, kleine akkers, graslandjes
met Lakenvelders, herfstkleuren,
paddenstoelen. Het is een druilerige
dag, maar dat drukt de pret niet,
koperwieken vliegen over en verder
meander ik mee met de beek. Hier
voelt het vertrouwd, en ik vraag me
af of dat aan mij ligt, omdat ik dit
landschap herken uit mijn jeugd, of
omdat dit nu eenmaal het
landschap is waarin iedereen zich
thuis voelt. Beide, vermoed ik.”

“Vraag mensen wat ze mooi vinden, en de Ruiten Aa is wat er uit de bus rolt” schreef
Caspar Janssen boven zijn rubriek ‘Caspar loopt’ in de Volkskrant van 19 oktober
2017 (aflevering 105).
Niet omdat dit citaat nu even goed past in een positief verhaal over Westerwolde, toch
zijn dit wel de reacties van veel toeristen of toevallige passanten die je spreekt. In zijn
onbevangen ‘eerste blik’ in Westerwolde weet Janssen de kracht van het gebied raak
te treffen. Hij noemt ‘historische boerderijen’ en het ‘beekdal van de Ruiten Aa’, ofwel:
cultuurhistorie en landschap.
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Toeristische publiekstrekkers

Bezoekersaantallen

Qua bezoekersaantallen zijn het
klooster te Ter Apel en de vesting
Bourtange de twee belangrijkste
cultuurhistorische publiekstrekkers
in Westerwolde. Het klooster en de
vestingmusea trekken jaarlijks zo’n
25.000 á 30.000 (betalende)
bezoekers, terwijl de
bezoekersaantallen in Bourtange
zonder museumbezoek met een
factor acht kunnen worden
vermenigvuldigd. De vesting
Bourtange is daarmee na het
Groninger Museum de grootste
toeristische publiekstrekker in de
provincie Groningen.

Dit nummer van Erfgoedinzicht staat in het teken van ‘Toerist gezocht’. In
Westerwolde richt men het toeristisch beleid op de pijlers cultuurhistorie en
landschap die de kracht van de streek vormen. In de afgelopen kwart eeuw is fors
geïnvesteerd in het herstel van het beekdal van de Ruiten Aa. Daarbij is nadrukkelijk
aandacht besteed aan toeristische aspecten zoals wandel-, fiets- en
vaarmogelijkheden. Bijzonder is dat het beekdal van de Ruiten Aa grotendeels
overeenkomt met het historische bewoningslint van de streek. Een langeafstandswandeling van Wedde naar Ter Apel voert daarom niet alleen langs de
historische es-gehuchten maar ook via het Huis te Wedde, verschillende
monumentale boerderijen, historische locaties, monumentale kerken en het
laatmiddeleeuwse Kruisherenklooster te Ter Apel.
Foto: Anton Tiktak, Arte del Norte

De ‘Slag om Bourtange’ 2018 Foto: Bert Moorlag

Klooster, burcht en vesting
Samen met de burcht in Wedde, vormen het Museum Klooster Ter Apel en de vesting
Bourtange de drie cultuurhistorische ‘iconen’ van Westerwolde. Daarnaast hebben het
MOW - Museum de Oude Wolden te Bellingwolde, het Vestingmuseum Oudeschans,
SHC De Oude Stelmakerij te Sellingen en het bezoekerscentrum op Kamp de Beetse
hun eigen positie in het museale aanbod in Westerwolde.
De activiteiten van de Stichting De Burcht Wedde zijn niet primair gericht op de
ontwikkeling van het museumbeleid, mede vanwege een functie als kinderhotel. De
burcht (in Groningen eigenlijk borg) is daarentegen fraai gerestaureerd en op gezette
tijden publiek toegankelijk. Er is veel aandacht besteed aan de cultuurhistorische
aspecten van het gebouw waarbij de bezoeker tal van historische voorwerpen en
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andere informatie kan vinden over de rijke geschiedenis. Aangezien graaf Lodewijk
van Nassau in 1568 op het Huis te Wedde zijn troepen verzamelde voor de Slag bij
Heiligerlee, wordt “Wedde als geboorteplaats van Nederland” ingezet als toeristische
branding.

De Stichting Museum Klooster Ter Apel is verantwoordelijk voor de
museale exploitatie van het fraaie complex dat grotendeels uit de late
vijftiende eeuw dateert. Officieel een museum voor kerkgeschiedenis en
religieuze kunst, neemt het bestuur ook aanverwante onderwerpen en
activiteiten in de jaarprogrammering op. Het jaarlijkse living-act festival
‘Middeleeuws Ter Apel’ is inmiddels een begrip en trekt duizenden bezoekers,
waarvan een aanzienlijk deel als dagtoerist naar Westerwolde komt. De hoge
bouwhistorische en landschappelijke waarde van het kloostergebouw en de
omringende kloosterenclave vormen kwaliteiten op zich en voor velen een reden tot
bezoek (stilte, sfeer, contemplatie, middeleeuwse architectuur enzovoorts). In het
museumbeleid kan dit tot conflicterende belangen leiden, maar de stichting weet met
een hoogwaardig museaal programma, een constructief onderhoudsplan en een
terughoudend, maar doeltreffend ontwikkelings- en exploitatieplan hier goed op in te
spelen en niet te mikken op massatoerisme. Momenteel wordt samen met de
gemeente, de terreinbeheerders en andere relevante partners bezien op welke wijze
de kloosterenclave een opwaardering zou kunnen krijgen.
De Stichting Vesting Bourtange (SVB) opereert in een geheel ander speelveld: in wat
feitelijk een openbaar dorp is, worden verschillende vestingmusea geëxploiteerd met
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het hoofdgebouw ‘De Baracquen’ als spil. Binnen de vestingwallen bevinden zich ook
het Joods Synagogaal Museum en het Informatiecentrum Terra Mora van de Stichting
Het Groninger Landschap. Laatstgenoemde stichting beheert het omringende
natuurgebied tussen de vesting en de Linie Abeltjeshuis en organiseert activiteiten op
het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Net als in Ter Apel, gaat het in Bourtange
ook nadrukkelijk om een combinatie van cultuurhistorische en landschappelijke
beleving waarbij verschillende doelgroepen worden aangesproken. De Stichting
Vesting Bourtange richt zich vooral op het brede publiek en minder op de typische
cultuurtoerist (hoewel dat in Bourtange nooit geheel gescheiden is). De historische
vesting vormt voor een groot deel van de bezoekers een aantrekkelijk decor voor een
dagje uit en horeca- en winkelbezoek met de mogelijkheid tot een aantal activiteiten.
De Stichting Vesting Bourtange (verantwoordelijk voor de exploitatie van de vesting)
heeft in de afgelopen tijd niet nadrukkelijk ingezet op de ontwikkeling van het
museumbeleid, maar heeft prioriteit gegeven aan grootschalige publieksevenementen
waaronder de verschillende ‘markten’ (met name de inmiddels zeer succesvolle
Kerstmarkten) en living-act spektakels zoals de ‘Slag om Bourtange’ (25 en 26 mei
2019).

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

Vesting Bourtange		

W. Lodewijkstraat 33			
9545 PA Bourtange
(0599) 35 46 00
www.bourtange.nl
Openingstijden Klooster Ter Apel
maandag tot en met zaterdag van
10:00-17:00 uur, zondag van
13:00-17:00 uur
Openingstijden Vesting Bourtange
www.bourtange.nl/contact/
openingstijden

We laten nog even Caspar Janssen aan het woord: “In de buurt van Weende rennen
twee reeën door het veld, ik zie vliegenzwammen en ik maak een haas aan het
schrikken, zelf word ik achtervolgd door koeien. Je kunt zeggen: dit is
jarenvijftiglandschap, typisch nostalgie. Voor Westerwolde lijkt dit de toekomst. De
gemeente kreeg al het predicaat Cittaslow, een Italiaans keurmerk dat alleen wordt
uitgedeeld als er echt werk wordt gemaakt van landschap, van natuur, van
streekproducten, van cultuurhistorie, van gastvrijheid. Het duurt nog even voordat het
beekdal over de volle lengte is opgeknapt. Nu al vind ik dit gebied, diep weggestopt
tegen de Duits grens aan, het best bewaarde geheim van Nederland.”
Tegen het decor van dit fraaie landschap – een intrinsieke waarde op zichzelf (en
vooral nog een ‘geheim’) – opereren de musea en andere erfgoedinstellingen in ons
gebied. Het zal de kunst blijven om het delicate evenwicht te bewaren tussen kwaliteit
en kwantiteit. Duidelijk is in elk geval dat het Cittaslow-profiel van de gemeente ook
consequenties heeft voor de toekomst. Het gaat namelijk om een kwaliteitskeurmerk,
dat wil zeggen dat uitsluitend gemeenten lid kunnen zijn die de vereiste
kwaliteitskenmerken bezitten en ook kunnen bewaren. Dit sluit ontwikkeling echter
niet uit, ook niet in de erfgoedsector. Zo wordt in Ter Apel gezocht naar mogelijkheden
om de bezoek- en presentatiemogelijkheden in het gebouw te verbeteren. In
Bourtange wordt gekeken of de ingewikkelde beheers- en inspraakconstructie in het
dorp kan worden herzien en in Wedde zoekt men naar een ander exploitatiemodel van
de burcht. Het harmonisatiebeleid van de gemeente Westerwolde leidt wellicht ook
tot enige herschikking of andere samenwerkingsverbanden. Vanuit de gemeente en
de toeristische marketingorganisaties wordt gezocht naar andere markten. Voor
Westerwolde blijft Noord-Duitsland in hoge mate interessant terwijl ook meer Belgen
Noord-Nederland en ons gebied weten te vinden. Het cultuurhistorische en
landschappelijke profiel biedt in elk geval voldoende ontwikkelmogelijkheden voor de
toekomst, ook voor de musea. En Caspar Janssen heeft in zijn rubriek niet alleen een
rake typering van Westerwolde beschreven, maar ook een dilemma op de kaart gezet.
Jochem Abbes is beleidsmedewerker van de gemeente Westerwolde.
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TEKST: ANJA REENDERS / FOTO’S: MARKETING GRONINGEN

Wie is de toerist
in Groningen?
Groningen wordt steeds populairder als vakantiebestemming. In 2018 trok de
provincie ten opzichte van het jaar ervoor ruim 30% meer bezoekers. Maar wie zijn
deze toeristen? En wat doen ze als ze in Groningen zijn? Eigenlijk is ‘de toerist in
Groningen’ in twee groepen te verdelen: enerzijds zij die voor een dagje of
weekendje weg de bruisende stad Groningen komen ontdekken en anderzijds de
groep die vaak voor meerdere dagen de rust en ruimte van de Groningse provincie
opzoekt. De grootste groep toeristen zijn Nederlanders die in eigen land er op uit
gaan. Van de buitenlandse bezoekers komt 70% uit Duitsland, gevolgd door Belgen
en gasten uit Groot-Brittannië.

‘Stad’
Als we kijken naar de stad, dan komen mensen vooral voor een kort weekendje weg.
Wat feitjes: ongeveer 70% komt voor één of twee dagen. Iets meer dan de helft van de
bezoekers is 55-plusser en museumbezoek staat op de vierde plek van activiteiten. In
de top drie staat familie- en vriendenbezoek, winkelen en uit (eten) gaan. Bezoekers
komen af op de energie en levendigheid die bij Groningen als jongste stad van
Nederland [wat betreft leeftijd – red.] hoort. Toch zoekt een deel van de citytrippers
ook de rust op: 34% doet tijdens hun bezoek ook de provincie aan voor een uitstapje
naar de natuur en de dorpen. Daarbij staan ook borgen vaak hoog op het lijstje.

en Ommeland
Ook de groep die Groningen puur voor de provincie bezoekt, roemt het landschap, de
rust en de ruimte. Daarbij worden wandelen en bezoek aan cultureel erfgoed vaak
genoemd. De helft van deze gasten komt met hun partner (47%). Zo’n 15% komt met
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een vriend of vriendin en nog eens 15% komt met het gezin. Interessant is dat de
toerist geen rekening houdt met provinciale grenzen: zij zien Eelde, Roden en soms
zelfs Assen ook als Groningen en combineren hun bezoek met andere provincies,
zoals Drenthe en Friesland.

Authentiek karakter
Een trend die momenteel een vlucht neemt, is dat bezoekers op zoek zijn naar unieke
plekken waar je even écht tot rust kunt komen. Met zijn eindeloze vergezichten, ruige
natuurgebieden, eeuwenoude cultuurlandschappen en rijke historie biedt
Groningen veel op dat vlak en kan dus van deze ontwikkeling
profiteren.
Daarbij mikt de provincie vooral op toeristen die graag meer
willen weten over de achtergrond van de plek waar ze
heen gaan en de cultuur willen leren kennen. Dit is een
steeds groter wordende segment in de toeristische
markt - zowel provinciaal als stedelijk. Geen
massatoerisme, maar de bezoeker die liever één
ding beleeft of bezoekt dat echt bijzonder is,
dan tien dingen op een dag bekijkt. Door te
focussen op de krachtige combinatie van
het weidse landschap, het stoere
authentieke karakter van Groningen en die
bruisende stad, heeft Groningen deze
toerist iets unieks te bieden.
Voor erfgoedinstellingen en musea is het
interessant om in te spelen op dat wat
Groningen echt Groningen maakt en de
bezoeker deze unieke ervaring te laten
ontdekken.
Anja Reenders is sr. projectmanager
bij De Verhalen van Groningen
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Agenda
Museum Klooster Ter Apel
Tentoonstelling ‘Werken in kloosters: de kruidentuin’
tot en met 8 september 2019
De Stad-Groninger tuinarchitect J.W. Verdenius maakte in 1932 het ontwerp voor de
beplanting van de kloosterhof. Deze had na de Reformatie als begraafplaats gediend
en was waarschijnlijk tot de invoering van de begrafeniswet van 1869 in gebruik
gebleven. Over de oorspronkelijke situatie was niets bekend. Verdenius verzon daarom
een ‘historische kruidentuin’ waarin ook plaats was voor een aantal van de aanwezige
grafzerken. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de tuin in verval. Wel werd ze ter
gelegenheid van het vijfhonderdjarig bestaan van het klooster in 1964 opgeknapt,
maar daarna viel ze opnieuw aan verwaarlozing ten prooi.

Met de komst in 1973 van een nieuwe beheerder, Allie Eenjes, kwam hieraan een eind.
Hij pakte de tuin voortvarend aan samen met Gerda Vuurboom. Wat de keuze van de
gewassen betreft, liet hij zich adviseren door de staf van de Groninger Hortus. Het
resultaat was ‘een uitgekiende verzameling van medicinale kruiden, verfplanten en
keukenkruiden’ in met buxus omzoomde perken. Die laatste zijn, waarschijnlijk om
zuiver esthetische redenen ‘naar barok-motief’ aangelegd. In 2000 kreeg de aan één
kant open hof zijn vroegere beslotenheid terug door de bouw van een nieuwe vleugel,
ontworpen door de Deense architect Johannes Exner. De huidige tuin bevat nu ruim
200 soorten geneeskrachtige kruiden, verfplanten en keukenkruiden.

50 Kerken open
Fantastische collectie monumentale kerken
De provincie Groningen heeft een fantastische collectie monumentale kerken. Na
zoveel eeuwen, stormen, twisten en bevingen zijn het nog steeds bakens van
betekenis in het Groninger landschap. Elke kerk heeft zijn eigen bijzondere
geschiedenis, karakter en verrassende details. Onze aansprekende Groninger kerken
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zijn veelal prachtig gerestaureerd. Ze zijn volop in gebruik. Soms ook met een nieuwe,
moderne invulling.
In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken vijftig jaar. Méér dan vijftig kerken
openen de deuren voor bezoekers. Kon je tot nu toe een sleutel ophalen bij de buren,
nu is zelfs dat in veel gevallen niet meer nodig! Download de brochure.

Landgoed Fraeylemaborg Slochteren
Tentoonstelling Uitbundige glaskunst van Bernard Heesen
1 juni tot en met 27 oktober
De Fraeylemaborg toont een grote expositie van de bekende glaskunstenaar Bernard
Heesen (1958), op maar liefst acht locaties verspreid over het hele landgoed. Het is de
grootste tentoonstelling die tot nu toe op het landgoed is georganiseerd. Bernard
Heesen werkte eerst in modernistische strakke stijl, maar vond een wereld van
nieuwe mogelijkheden in de grillige neostijlen van de 19de eeuw. Die periode werd
later ‘de lelijke tijd’ genoemd en beschouwd als wansmaak. Heesen ontdekte een
barokke vormentaal, onder meer op afbeeldingen in 19de eeuwse encyclopedieën en
catalogi. Met zijn team van medewerkers ging hij deze ornamenten na-blazen,
experimenterend met de wilde vormen. Het ene na het andere ‘lelijke gewrocht’ werd
met veel plezier gecreëerd.
Zo maakte hij kleurrijke glazen objecten die hij naar eigen zeggen “zou willen
tegenkomen in paleizen en zou willen vinden op rommelmarkten, glimmend en
overdadig gedecoreerd.”

Kloostermuseum Sint Bernardushof Aduard
Tentoonstelling ‘Van klei naar Klooster’
tot en met 31 oktober
De tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van kerk- en kloosterbouw.
Verschillen tussen de drukke weelderige bouwstijl van de Benedictijners, de orde waar
de Cisterciënzers, die zo’n 800 jaar geleden in Aduard een klooster stichtten, zich van
hebben afgescheiden, worden getoond. De Cisterciënzers hechtten namelijk erg aan
de regel van Benedictus die eenvoud en soberheid voorschreef. En zo ontstond de
serene, simpele, maar o zo mooie en indrukwekkende bouw van de Cisterciënzers.
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In het museum zijn veel materialen en materieel te zien, maar ook bouwtechnieken en
gereedschap. Voorts worden enkele maquettes getoond en kan een film over hoe in
Bourgondië Cisterciënzers kloosters bouwden, worden bekeken.
Kloostermuseum Sint Bernardushof heeft een boekje met fietsroutes in de omgeving
uitgegeven: ‘Juweeltjes in het groen’. Aan de hand daarvan kan men een bezoek
brengen aan diverse oude Groninger wierdekerken die ook gebouwd zijn in deze
romano-gotische stijl.

CazemierBoerderij Tolbert
Openluchttheater
22 en 23 juni
Op het sfeervolle voorerf van de eeuwenoude CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat
in Tolbert wordt op initiatief van Oudheidkamer Fredewalda het openluchttheaterspel
‘De Fakkel’ opgevoerd door Rederijkerskamer Vredewold en ‘Kom op Verhoal’, het
vertellerscollectief van Mien Westerkwartier.
Het stuk is gebaseerd op de boerenroman ‘De Fakkel’, in 1942 geschreven door Wytze
Keuning, die zijn jeugd in Tolbert doorbracht. Het verhaal speelt zich af in Tolbert rond
1900. Een bewogen stuk volksleven vol oeroude problematiek tussen arm en rijk, de
strijd om het bestaan, ruwheid en echtheid, met herkenbare karakters en plekjes die in
Tolbert terug te vinden zijn. Het is een bijzonder theaterstuk met humor en drama,
spanning en spektakel. De titel wijst naar een van de hoofdpersonen, At Binder.
Zij blijkt een fakkel te zijn, die zelf verteert, maar het pad van anderen verlicht………
Zaterdag 22 juni: 20:00 uur, zondag 23 juni: 14:30 uur en 20:00 uur. CazemierBoerderij
Hoofdstraat 27, Tolbert. Kaarten à € 12,50 te bestellen via info@fredewalda.nl.
Tolberter zondagsschilders
Expositie van amateurkunst
7 juli tot en met 25 augustus op zaterdag en zondag van 13:30-17:00 uur
Schilderijen van zeventien Tolberter amateurkunstenaars worden tentoongesteld in
het voorhuis van de oude boerderij. De permanente expositie rond de schitterende
maquette van Tolbert anno 1926 vormt een verrassend decor voor deze Zomersalon.
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Museum Nienoord Leek
Tentoonstelling ‘Buitengewoon’
tot en met 29 september
In Museum Nienoord is tot en met 29 september een kleurrijke tentoonstelling van
bijzondere kunstenaars te zien. Veel van hen hebben hun atelier in een centrum voor
dagbesteding, dit vanwege hun beperking. Gastconservator is journalist en schrijver
Pauline Broekema.
Special Arts is een landelijke organisatie die stimuleert dat mensen met een handicap
aan kunst kunnen doen en hun pure talenten ontwikkelen. Zij beheert een
kunstcollectie van ruim 3.000 kunstwerken van meer dan 500 kunstenaars. Voor de
tentoonstelling geeft Special Arts tientallen topstukken in bruikleen. Daarnaast is er
speciale aandacht voor exposanten van De Zijlen, waarmee Museum Nienoord al lang
op allerlei manieren samenwerkt. Het belooft een zeer afwisselende maar overal
kleurrijke en opvallend opgewekte tentoonstelling te worden.

Museum Menkemaborg Uithuizen
‘De vrouwen van de Menkemaborg’
tot en met 29 december 2019
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hoe was het 300 jaar
geleden om als vrouw op de Menkemaborg op te groeien, te wonen of te werken. Wie
waren deze vrouwen, kregen ze een opleiding en waar hielden ze zich mee bezig?
Natuurlijk aandacht voor de huwelijken en de kinderen. Wie zorgde voor de opvoeding
en wie regelde de huishoudelijke taken in de borg. De meiden worden zeker niet
vergeten. Aan de hand van archiefstukken, brieven, kasboeken, portretten en een
grote variëteit aan voorwerpen wordt een beeld gegeven van het leven op de
Menkemaborg.
De verhalen, de leuke en ook de minder leuke, gaan over de freules, jonkvrouwen en
meiden.
‘Onder de loep, verborgen schatten in de Menkemaborg’
tot en met 29 december 2019
Elk jaar wordt een thema gekozen waarmee een deel van de geschiedenis van het
huis, de bewoners, het interieur of bepaalde voorwerpen wordt uitgelicht. Dit jaar
komen speciale voorwerpen of onderdelen van het interieur voor het voetlicht. Onder
de loep worden kleine objecten, maar ook grote objecten gelegd. Sommige zijn
verborgen, andere laten meer zien, dan de bezoeker normaal te zien krijgt. Veel
objecten komen in aanmerking voor de presentatie en er wordt een leuke selectie
gemaakt.
De rode draad bij de informatie is het gebruik van de kamers door de bewoners, de
familie Alberda van Menkema, die van 1682 tot 1902 de Menkemaborg bewoonde.
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