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door JanJaap Boehlé,  
tuinbeheerder Domies Toen

Domies Toen (de tuin van de 
dominee) in Pieterburen is een 
botanische tuin. Niet zo één waar 
planten in vakken gerangschikt 
zijn met keurig een naambordje 
erbij maar één waar de planten 
kriskras over de tuin verdeeld zijn. 
En toch zit er een systeem in. 

Neem nu de collectie stinzenplan-
ten. Stinzenplanten zijn in de hele 
tuin te vinden. Het is de hoofdcol-

lectie van Domies Toen. Het is 
beschreven in het collectiebeleid 
van Domies Toen. Het collectiebe-
leid is van groot belang voor het 
lidmaatschap van de Nederlandse 
Vereniging van Botanische Tuinen 
en de Museumerkenning. Planten 
zijn keurig genummerd. De num-
mers zijn terug te vinden in het 
boekje ‘Stinzenplanten ontdekken 
in Domies Toen’. Het boekje geeft 
informatie over de stinzenplanten 
en er staat een plattegrond in met 
daarin de nummers en plaats van 
de planten. Zo zijn de planten 

eenvoudig te vinden in de tuin. 

Biotoopschalen 
Domies Toen heeft meerdere 
collecties heemplanten: Stinzen-
planten, vooral in de slingertuin 
maar ook verder in de tuin, plan-
ten uit de kalkrijke duinen en 
Zuid-Limburg in de mergelvallei, 
planten van de voedselrijke 
graslanden in het hooiland tegen-
over het tuinprieel en een akker. 
Verder zijn in de tuin in diverse 
borders een kruidentuin en insec-
ten- en vlindertuin. Naast de 

planten in de volle grond staan er 
biotoopschalen, ieder met een 
plantenmilieu uit Noord-Neder-
land. Deze planten zouden het in 
de tuin zelf niet doen maar in de 
schaal met daarin het aangepaste 
milieu doen de planten het goed 
en zijn de milieus goed in beeld te 
brengen. Een voorbeeld is de 
hoogveenschaal. Vele planten-
soorten, ieder met een eigen 
verhaal.

Inspiratie opdoen
Voor de bezoeker die komt voor 
een mooi aangelegde tuin die rust 
uitstraalt, en waar bloemen bloei-
en, is er voldoende te beleven. In 
Domies Toen staat er altijd wel 
wat in bloei en inspireert het de 
bezoeker om in verwondering 
inspiratie op te doen voor eigen 
tuin.

De hoofdcollectie, stinzenplanten, 
waaronder vele bolgewassen, 
zorgen dat in het begin van het 
jaar de bloei begint. Vaak staat het 
grootbloemig sneeuwklokje het 
eerst in bloei. Dit is meestal in 
januari. Wanneer het warmer 
wordt komen de sneeuwklokjes, 
winterakonieten, sleutelbloemen 
stap voor stap in bloei. Dit gaat 
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Collectiebeleid van Domies Toen
Het hele jaar door een b(l)oeiende tuin

Dianthus arthusianorum
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door tot zeker halverwege mei. 
Vanaf dit moment nemen de 
heemplanten in de mergelvallei en 
in het hooiland de bloei over: 
ganzeriken, ooievaarsbekken, 
toortsen, silene en veel andere 
soorten. De meeste heemplanten 
zijn eind juni, begin juli uitge-
bloeid maar daar is op geantici-
peerd met de keuze van de vaste 
planten in de borders.

Langer tuinseizoen
Vele vaste planten komen oor-
spronkelijk uit Japan, China en 
Amerika. Bij de introductie hier-
van waren de meeste planten in 
juli al uitgebloeid. De nieuwe 
lichting vaste planten zorgde voor 
een langer tuinseizoen in de 
Europese tuinen. Helenium, 
asters, Solidago, Monarda, Veroni-
castum, Helianthemum, Dahlia, 
grote teunisbloem, ze komen alle 
uit Amerika. Hosta`s en anemo-
nen uit Oost-Azië.

Eind oktober is ook in Domies 
Toen de grootste bloei voorbij. 
Toch zijn er planten die het nog 
wel even proberen. Logica is er 
niet echt, de gekste planten halen 
het in deze periode in hun hoofd 
nog of al een bloem te produceren. 
Bij de kuil in Toen staat een 
Prunus subhirtella autumnalis, 
aan deze boom verschijnen de 
eerste bloemen in oktober. Dit 
gaat zo door tot dat er een vorst-
periode aanbreekt. Maar al vrij 
snel hierna, wanneer de weersom-
standigheden gunstig worden, 
komen de volgende bloemen, dit 
gaat door tot in april. Soms, 
tijdens zachte winters, blijven er 
bloemen komen in de tuin gedu-
rende de hele winterperiode. Zo 
heeft Domies Toen het gehele jaar 
door bloei in de tuin.

Domies Toen 
Hoofdstraat 76
9968 AG Pieterburen
www.domiestoen.nl
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In 2021 is het honderd jaar gele-
den dat de Menkemaborg in 
Uithuizen geschonken werd aan 
het Groninger Museum. De 
schenking werd gedaan door de 
erfgenamen van de laatste bewo-
ner van de Menkemaborg, 
Gerhard Alberda van Menkema 
en Dijksterhuis. Hij overleed in 
1902 en in dat jaar werd de andere 
borg van de familie, de borg 
Dijksterhuis in Pieterburen, op 
afbraak verkocht. De goederen 
van beide borgen werden geveild 
met uitzondering van het staat-
sieledikant. De erfgenamen, de 

kinderen van Gerhard’s overleden 
zuster Anna Elisabeth Lewe van 
Nijenstein, wilden de Menkema-
borg graag behouden. Samen met 
de provincie Groningen en de 
gemeente Uithuizen kon het 
Groninger Museum de schenking 
aanvaarden.
 
Een adviescommissie werd sa-
mengesteld en de taken werden 
verdeeld. De Commissaris van de 
Koningin moest zorgen voor de 
restauratie van de gebouwen. De 
burgemeester van de gemeente 
Uithuizen moest zorgen voor de 

restauratie van de tuin en de 
boomsingel. De directeur van het 
Groninger Museum moest zorgen 
voor de inrichting en organisatie 
van de Menkemaborg. Gebouwen 
en tuinen bleken in slechte staat. 

Op grond van een tuintekening 
uit 1923, gemaakt door de 
Fa. H. Copijn & Zn uit Groenekan, 
werd de tuin aangelegd. In juni 
1924 werd de tuin geopend voor 
betalende bezoekers. De borg 
werd gerestaureerd, evenals het 
schathuis. In het schathuis kwam 
een woongedeelte voor de beheer-

der en in de ‘theekamer’ werden 
pannenkoeken geserveerd. 

De Menkemaborg werd in 1927 
geopend als museum en is daar-
mee het een na oudste kasteelmu-
seum in Nederland. 

In 1969 werd de Stichting 
Museum Menkemaborg opgericht 
en deze zorgt sindsdien voor de 
exploitatie en beheer van gebou-
wen, tuinen en collectie. Bijna de 
hele collectie is eigendom van het 
Groninger Museum. In de hon-
derd jaar als museum zijn de 
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door Ida Stamhuis, 
directeur-conservator 

Menkemaborg

In 2021 is het honderd 
jaar geleden dat de 
Menkemaborg in 
Uithuizen geschonken 
werd aan het Groninger 
Museum. 

De Menkemaborg: 100 jaar geleden 
geschonken aan het Groninger Museum 
Het Groninger Museum en de Menkemaborg
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kamers steeds vollediger inge-
richt. Gelukkig is door de erfgena-
men, leden van de familie Lewe 
van Nijenstein, veel geschonken 
en gelegateerd aan het Groninger 
Museum. Niet alleen meubels en 
schilderijen, maar ook porselein 
en zilver is in de Menkemaborg te 
zien. Daarnaast zijn in de loop 
van de eeuw aanvullingen gedaan 
met voorwerpen, schilderijen, 
portretten enzovoort afkomstig 
van andere, veelal afgebroken, 
borgen of van Groninger families.

De Menkemaborg geeft, aan de 
hand van de volledig ingerichte 

kamers, de historische tuinen, 
grachten en singel, een indruk-
wekkend beeld van het leven en 
wonen op een Groninger borg in 
de 18de eeuw.
Zie voor informatie over ope-
ningstijden en reserveren de 
website van de Menkemaborg 
www.menkemaborg.nl

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

Detail schenkingsakte

Portret van jonkheer Gerhard 
Alberda van Menkema (1829-
1902), de laatste bewoner van de 
Menkemaborg
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Lancering Platform Nedersaksisch
Van Groningen tot Twente en van 
Stellingwerf tot de Achterhoek: in 
het noorden en oosten van 
Nederland wordt een unieke taal 
gesproken: het Nedersaksisch. Elk 
gebied heeft zijn eigen varianten, 
denk aan het Gronings, Stelling-
werfs, Drents, Twents, Sallands, 
Veluws en Achterhoeks. Noord-
oost Nederland heeft niet alleen 
zijn eigen Nedersaksische streek-

talen, maar ook zijn eigen cultuur, 
geschiedenis, landschappen, 
gebruiken en mentaliteit. Om 
meer mensen hiervan bewust te 
maken is het online Platform 
Nedersaksisch opgericht: om te 
inspireren, te motiveren en te 
verbinden. De website www.
nedersaksisch.com is 30 maart 
online gegaan. 

https://cgtc.nl/2021/03/26/lancering-platform-nedersaksisch/

Shot uit de video “Nedersaksisch 
leeft en verbindt!”

Nedersaksisch.nl en Pidgin project 

https://youtu.be/YzL_OF1E-gA
https://youtu.be/YzL_OF1E-gA
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Een nieuwe taal
Met het taalproject Pidgin 
maakt kunstenaar Ahilan 
Ratnamohan een nieuwe taal 
om te laten zien welke verschil-
lende talen en mensen er in een 
stad zijn. Daarom wil hij graag 
gesprekken voeren met mensen 
uit de vele verschillende taal-
groepen van Groningen. Ahilan 
is benieuwd naar de verbinding 
die mensen voelen met de taal 
die ze thuis spreken. Wat ge-
beurt er met je als je in het 
dagelijks leven een andere taal 

dan je moedertaal moet gebrui-
ken om je te uiten? Welke 
woorden uit je eigen taal mis je 
wanneer je Nederlands spreekt?

De maker
Ahilan is een Australiër van Sri 
Lankaanse afkomst. Hij kwam 
naar Europa om aan zijn voet-
balcarrière te werken. Toen dat 
geen succes werd besloot hij zijn 
ervaringen om te vormen tot 
theatervoorstellingen. Naast 
voetbal heeft Ahilan een grote 
fascinatie voor het leren van 
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Noorderzon Festival of 
Performing Arts & Society is op 
zoek naar deelnemers voor een 
nieuw taalproject Pidgin 
Groningen. ‘Je houdt van je taal. 
Het is de taal waarin je tegen je 
moeder zegt dat ze de beste kok 
ooit is. Waarin je scheldt als je 
boos bent. Waarin je je familie 
welterusten wenst.’ Spreekt u 
thuis een andere taal dan het 
Nederlands en wilt u met uw 
taal meedoen om een nieuwe 
taal voor uw stad te maken? 
Geef u dan nu op!

Stemmen van 
Grunnen 
werkt weer
Na een technische storing is 
Stemmen van Grunnen weer 
volledig functioneel! De Stem-
men-app kan op basis van uw 
spraak raden waar u vandaan 
komt, en is voor de provincie 
Groningen al redelijk accuraat. 
Aan de hand van tien woorden 
kunt u aangeven welke varian-
ten u gebruikt en spreekt u die 
vervolgens in. De app kan de 
combinatie van gebruikte 
varianten koppelen aan een 
locatie en zo uw spraak op de 
kaart plaatsen. Ook als u al een 
keer mee hebt gedaan kunt u de 
app gewoon opnieuw proberen: 
hoe meer mensen meedoen, hoe 
beter het programma namelijk 
wordt. Stemmen is hier te 
vinden en kan gebruik worden 
op de smartphone, laptop of 
desktop, zolang er maar een 
microfoon aanwezig is.

Deel je woorden en maak samen een 
nieuwe taal van en voor Groningen

OPROEP: Deelnemers gezocht voor taalproject Pidgin  

https://woordwaark.nl/stemmen/
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taal; hoe leren mensen een nieuwe 
taal en welk effect heeft dit op hen 
als mens?

Wie kan er meedoen?
Noorderzon zoekt deelnemers 
wonende in Groningen (16 jaar en 
ouder) die het Nederlands als 
tweede taal hebben geleerd en het 
Nederlands gebruiken op dage-
lijkse basis. Alle moedertalen of 
-dialecten zijn welkom: Gronings, 
Fries, Sranan Tongo, Tigrinya, 
Spaans of anders – Noorderzon 
zoekt ze allemaal! Vindt u het 
interessant om na te denken en te 
vertellen over hoe het is om de 
Nederlandse taal in plaats van je 
moedertaal te gebruiken? Zijn er 
woorden of uitdrukkingen die u 
mist en graag zou willen toevoe-
gen aan de nieuwe taal Pidgin 
Groningen? Doe dan vooral mee!

Wat wordt er van u gevraagd?
Na uw aanmelding vindt een 
kennismakingsgesprek plaats via 
Zoom of telefoon. Dit gesprek gaat 
over de woorden die u mist uit uw 
moedertaal. Na het eerste kennis-
makingsgesprek kunt u gekozen of 
gevraagd worden om de nieuwe 
taal Pidgin Groningen mede op te 
richten. Dit project neemt in totaal 
ongeveer 10 uur in beslag, ver-
spreid over een aantal maanden, 
en resulteert in een woordenboek 
en een optreden op Noorderzon 

Festival of Performing Arts & 
Society deze zomer. De 31ste editie 
van het festival staat dit jaar 
gepland tussen 12 en 22 augustus. 
In het Noorderplantsoen en op 
verschillende locaties in de bin-
nenstad van Groningen wordt dan 
op een coronaveilige manier een 
kleiner maar herkenbaar Noorder-
zon gepresenteerd, met een live 
lokaal, nationaal en internationaal 
programma.

Pidgin X is een project van pro-
ductiehuis Explore the North, 
Noorderzon Festival of Perfor-
ming Arts & Society en kunste-
naar Ahilan Ratnamohan (onder-
deel van Brussels 
kunstenaarscollectief ROBIN) en 
wordt vanuit de Proeftuin Meerta-
ligheid ondersteund door We the 
North.

Hebt u vragen? Mail dan naar 
info@explore-the-north.nl. 

Hebt u interesse om mee te doen 
met Pidgin Groningen meldt u 
zich dan aan via deze link.

Beeldmerk taalproject Pidgin

https://explore-the-north.nl/nl/productie/pidginx
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Openluchtmuseum 
Het Hoogeland
Aizo Betten, Vele Gezichten
tot en met 5 september 2021

Met zijn portretten en landschap-
pen maakte hij naam in Noord-
Nederland. De veelzijdigheid van 
Aizo Betten (1938-2014) staat 
centraal bij de tentoonstelling Vele 
Gezichten in Openluchtmuseum 
Het Hoogeland in Warffum. 
Betten conformeerde zich nooit 
aan één stijl en bleef niet langer 
dan noodzakelijk stilstaan bij een 
onderwerp. Hij beheerste veel 
technieken en zijn nieuwsgierig-
heid dreef hem naar uiteenlopen-

de thema’s. Daarbij is hij in zijn 
schilderijen wel altijd figuratief 
blijven werken.

De tentoonstelling staat in het 
teken van Bettens nieuwsgierig-
heid. Zijn experimenten met kleur, 
techniek en vorm in zowel zijn 
schilderijen als zijn grafisch en 
beeldend werk vormen de rode 
draad van de expositie. Ook laat 
de tentoonstelling zijn kunde als 
portrettist zien. Veel portretten die 
in opdracht zijn gemaakt tonen 
zijn vermogen om met een paar 
schetsen het wezenlijke van het 
individu vast te leggen. 

Boek
In het kader van deze overzichts-
tentoonstelling wordt ook een 
boek uitgebracht. Het naslagwerk 
in combinatie met de expositie 
geeft een blijvend beeld van het 
leven en werk van Aizo Betten. 
Zie voor actuele openingstijden en 
bezoekersvoorwaarden in verband 
met de coronamaatregelen 
www.hethoogeland.com.

Visserijmuseum Zoutkamp
SD op de vlucht voor de bevrijder 
- Vissersdorp in oorlogstijd 
tot en met 31 oktober

Zoutkamp, een vissersdorp in de 
branding van bezetting en bevrij-
ding. Deze elementen komen 
samen in de expositie en activitei-
ten van het Visserijmuseum. De 

expositie is ingericht in samen-
werking met het Oorlogs- en 
Verzetscentrum Groningen en laat 
de sporen en herinneringen zien 
van deze roerige tijd. Foto’s, 
ooggetuigenverslagen en ge-
bruiksvoorwerpen brengen u 
terug naar de jaren ’40-’45 en 
geven inhoud aan het begrip 75 
jaar bevrijding en vrijheid. 
Daarnaast organiseert het Visserij-
museum diverse activiteiten, 
waaronder een indrukwekkende 
dagtrip naar Schiermonnikoog 
met de historische garnalenkotter 
ZK 4 Albatros. Hierbij wordt 
samengewerkt met Bunkermu-
seum Schlei. Op het eiland maakt 
u tijdens een fietstocht kennis met 
de belangrijke oorlogsmarkerin-
gen. Meer informatie is te vinden 
op www.visserijmuseum.com.

Tentoonstellingen en activiteiten
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Museum Het Behouden Blik 
Het Geheugen van Nederland 
Museum Het Behouden Blik in 
Uithuizermeeden levert met 
ingang van deze maand een 
bijdrage aan Het Geheugen van 
Nederland op het thema Uitvin-
dingen. Meer lezen? https://
geheugenvannederland.nl/the-
ma/uitvindingen/

Pronkjewailpad 
Onlangs is de nieuwe Oostroute 
van het Pronkjewail-wandelpad 
gelanceerd. Een 200 km lange 
wandelroute door onze provincie. 

Van april tot en met oktober is het 
museum Het Behouden Blik 
stempelpost op deze Oostroute en 
ontvangt het museum de wande-
laars met een speciaal hiervoor 
ingerichte kleine expositie waarin 
het commerciële werk van Ploeg 
schilder Jannes de Vries is te zien.
https://hetbehoudenblik.eu
https://www.tochtomdenoord.nl/
wandeltocht/het-pronkjewail-
pad/

MOW Jong! Werkplaats:
Neem een kijkje op 
www.hetmow.nl/werkplaats  

Kies voor de workshop 
‘Veranderland’ en laat je wildste 
fantasieën los op het mooie 
Groninger Landschap. Voor zo’n 
avontuur ben je eigenlijk nooit te 
oud! 

Stichting Schout bij Nacht:
Voorstelling Courtisane in 
Groningse kerken
De Groningse theatermakers 
‘Schout bij Nacht’ maken een 
gloednieuwe muziektheaterpro-
ductie met de titel ‘COURTISANE’. 
Negen gepassioneerde sonnetten 
van de Franse Renaissanceschrijf-
ster Louise Labé worden door de 
Groningse componisten Robert 
Ramaker en Sebastiaan Wiering 

op muziek gezet. Het wordt een 
doorgecomponeerde voorstelling 
waarin het orgel een hoofdrol 
vervult.

‘COURTISANE’ zal veertig minu-
ten duren en twee keer achter 
elkaar worden opgevoerd. Dat kan 
twee keer op dezelfde avond zijn 
maar ook een matinee en een 
avondeditie is een optie. De 
voorstelling is Covid-19 proof en 
kan volledig naar de thans gelden-

de regels en voorschriften worden 
uitgevoerd.

De productie wordt ondersteund 
door de Stichting Oude Groninger 
Kerken en Stichting Groningen 
Orgelstad en financieel mede 
mogelijk gemaakt door de Provin-
cie Groningen, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het VSB Fonds. 
Met elkaar willen zij het cultureel 
erfgoed (de kerken, hun geschie-
denis en orgels) op een bijzondere 
manier aandacht geven in combi-
natie met een heel fris en opwin-
dend cultureel initiatief.

De première is eind mei 2021 
tijdens het festival ‘Terug naar het 
Begin’ met de laatste uitvoeringen 
in december 2021 in de der A-Kerk. 
In de tussenliggende periode is de 
voorstelling te zien, mits dat 
vanwege corona mogelijk is, in 
Zuurdijk (3 juli 16:00 uur), Tolbert, 
Zeerijp, ‘t Zandt en Wirdum.
http://schoutbijnacht.nl/

https://geheugenvannederland.nl/thema/uitvindingen/
https://geheugenvannederland.nl/thema/uitvindingen/
https://geheugenvannederland.nl/thema/uitvindingen/
https://hetbehoudenblik.eu
https://www.tochtomdenoord.nl/wandeltocht/het-pronkjewailpad/
https://www.tochtomdenoord.nl/wandeltocht/het-pronkjewailpad/
https://www.tochtomdenoord.nl/wandeltocht/het-pronkjewailpad/
http://www.hetmow.nl/werkplaats
http://schoutbijnacht.nl/
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