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Afiena van IJken

Nieuwe directeur van Menkemaborg Uithuizen
door Thea Pol / Beeld: Jelte Oosterhuis en archief Erfgoedpartners

H

et is een stralende vrijdagmiddag als ik
de brug voor de Menkemaborg
oversteek voor mijn afspraak met
Afiena van IJken. Op dat moment hoor ik mijn
naam roepen door de fotograaf. Hij heeft in de
tuin zojuist al wat foto’s van de nieuwe
directeur van de borg gemaakt. Eenmaal binnen
kijken we naar een geschikte plek voor nog
enkele foto’s en de keuze valt op het achterste

deel van de hal tussen de slaapkamer met het
imposante staatsieledikant en de bibliotheek.
Nu de bomen in het vroege voorjaar nog hun
wintertooi hebben, word je een prachtig uitzicht
over de tuin en de landerijen met boerderijen
daarachter gegund. Na het vertrek van de
fotograaf begeven Afiena en ik ons naar haar
werkkamer op de bovenste verdieping. ‘Het is
een voorrecht om op zo’n prachtige plek te

mogen werken’, vindt ze. ‘In een huis dat er al
meer dan zeshonderd jaar staat.’
Op 1 augustus 2021 begon Afiena van IJken-van
Zanten (41) met haar werk als directeur van de
Menkemaborg, als opvolger van Ida Stamhuis,
die ruim twintig jaar voor de borg werkte. Toen
de vacature beschikbaar kwam, was het voor
haar een logische stap om te reageren. De borg
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ervaring in diverse musea in Nederland
opgebouwd waarvan de laatste zes jaar in het
Stedelijk Museum Vianen.
Afiena straalt enthousiasme uit als ze vertelt
over de Menkemaborg. ‘Het is hier zo mooi, in
alle seizoenen. De basis van het museum is
fantastisch en dat geldt ook voor het werkklimaat. Vrijwel alle medewerkers hebben een
lange staat van dienst. Daarnaast valt er nog
veel te winnen. Gelukkig kan ik ook een beroep
doen op de specialisten van het Groninger
Museum, het museum dat al honderd jaar
eigenaar is van de borg. Lieuwe Jongsma,
bijvoorbeeld, de opvolger van Egge Knol, die
over enige tijd met pensioen gaat, is een
specialist op het gebied van het slavernijverleden. Dat verleden is onmiskenbaar een
onderdeel van de geschiedenis van deze en van
de andere Groninger borgen. Veel van hun
welvaart, die nog altijd zichtbaar is, is te danken
aan de winsten die de jonkers haalden uit hun
betrokkenheid bij de slavenhandel.’

was haar namelijk niet vreemd. ‘Ik ben
opgegroeid in Groningen-stad, maar kwam als
kind al met mijn ouders op Menkema. Vooral
aan de keuken en de tuinen, en dan met name
het doolhof, bewaar ik warme herinneringen.’
Afiena ziet zichzelf als een echte Groningse.
‘Mijn moeder is een stadjer en mijn vader kwam
van een boerderij in Leegkerk.’ Na haar
middelbare schooltijd volgde een studie
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam waar ze zich specialiseerde in de
17e eeuw. Inmiddels heeft Afiena vijftien jaar

Aardbevingen en klimaatverandering
De eerste zaken waar de nieuwe directeur mee
te maken kreeg, waren de gevolgen van de
gasbevingen en de klimaatverandering voor de
borg. Bij klimaatverandering denk je niet
meteen aan monumentale huizen als de
Menkemaborg, maar de verandering van het
klimaat is wel degelijk zichtbaar aan de borg.
‘We hebben daardoor te maken met opdroging
van de grachten. We willen, zodra de
vergunningen rond zijn, dit jaar ondergrondse
boringen laten doen om de toevoer weer
optimaal te maken.’ Door de aardbevingen
moest de schade aan de borg en het schathuis
gerestaureerd worden en in de nog uit te voeren

tweede fase staan de bruggen, tuinmuur, kassen
en de toegangspoort op het programma.
Toekomstbestendig
Bij haar aantreden vertelde de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Het
Hogeland Afiena eerlijk dat naar zijn mening
gewerkt moest worden aan meer zichtbaarheid
en toekomstbestendigheid van de borg. En hij
vroeg haar welk verhaal ze wilde vertellen. De
borg was bij het overlijden van de laatste
bewoner in 1902 niet zo rijk ingericht als
tegenwoordig. Afiena: ‘Daar wilde ik over
nadenken. Je wilt namelijk een beeld geven van
het leven van de Groninger landadel in de 17e
en 18e eeuw. En daar voldoet de borg nu
uitstekend aan. Anderzijds moet je natuurlijk
nadenken over de toekomst. Hoe zorg je ervoor
dat ook jonge mensen de borg de moeite van
een bezoek waard vinden. Voor het vergroten
van de zichtbaarheid van de borg zijn de
website en sociale media geschikte middelen.’
Inmiddels is een bedrijf uit Winsum in de arm
genomen om een nieuwe website te ontwerpen.
‘De jonge webbouwers waren nog nooit op
Menkema geweest maar hadden wel kaartjes
voor een museumnacht in Berlijn. Je kunt ze
dus interesseren voor een bezoek als je het
verpakt in een evenement.’
Daarnaast wil Afiena een divers programmeerbeleid, waaronder samenwerking met kunstenaars. Maar ook met de recente geschiedenis
zou je iets kunnen. Wat gebeurde er bijvoorbeeld met de borg tijdens de Tweede Wereldoorlog, wie had de sleutel?’ Op tafel ligt een
boek van Alie Noorlag over Hermann Johannes
Conring. Hij was een Oostfries uit de Landkreis
Leer en Beauftragte van Seyss-Inquart.
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wel het een en ander geregeld worden.
Subsidiestromen moeten nog deels worden
gerealiseerd en samenwerkingsovereenkomsten
moeten worden geschreven.
Een ander punt van verbetering is de
bewegwijzering. Zo viel het Afiena op dat op het
treinstation in Uithuizen er niet verwezen
wordt naar de Menkemaborg. Het is niet
meteen helder waar je langs moet. Nu zijn er
plannen om een supermarkt te verplaatsen
waardoor er meteen volle zicht komt op de
hervormde Jacobikerk. De kerk vervulde een
belangrijke rol in het leven van de
borgeigenaren. Daar vind je de herenbank, die
hoger is dan de preekstoel, en de rouwborden
voor overleden borgbewoners. Ook hadden ze
een eigen ingang.

Op de omslag van het boek een groepsfoto met
Conring in het midden en Mussert links
daarvan op de brug van de Menkemaborg. ‘De
nationaalsocialisten hadden wel iets met
landadel.’
‘Inhoudelijk moet het wel kloppen, moet het
aansluiten’, vindt Afiena, ‘alleen dan ben je
toekomstbestendig en kun je zwarte cijfers
schrijven.’
Huize Tocama
Anders dan bij de andere museale borgen, is
exposeren op de Menkemaborg slechts beperkt

mogelijk. Om dit te verbeteren, werd in 2021
boerderij Tocama, aan de overkant van de weg,
aangekocht door twee bestuursleden: ‘de twee
Harries’. (Harrie Hoek en Harrie Sienot). Zij
richtten daartoe een speciale stichting op. Het
pand heeft veel aardbevingsschade maar zodra
de restauratie voltooid is, is de bedoeling hier te
exposeren, er een museumwinkel te vestigen en
er een hotelfunctie met twintig kamers onder te
brengen. ‘Dat biedt ons de mogelijkheid om het
verblijf van bezoekers te verlengen. Gebleken is
dat bezoekers nu niet naar het dorp gaan, maar
meteen weer vertrekken. Er moet juridisch nog

Herenkamer
Van alle vertrekken in de borg voelt Afiena zich
het fijnst in de Herenkamer. ‘Je zou me hier bij
wijze van spreken een dag met een korst brood
kunnen installeren en ik zou me prima
vermaken. Er valt zoveel te zien: de kleuren van
het behang, de schouw met de voorstelling van
Hercules en de rariteiten op tafel. Mijn zesjarige
dochter heeft weer een andere voorkeur. Zo
troonde ze laatst een vriendinnetje mee: “kom
mee naar mijn lievelingskamer”, naar de kamer
met het hemelbed.’
Museum Menkemaborg
Menkemaweg 2
9981 CV Uithuizen
(0595) 43 19 70
www.menkemaborg.nl
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Als je een tijdje in de molenwereld rondloopt, ontdek je
dat niet alle ambachtelijke molens hetzelfde zijn, al lijkt
dat ogenschijnlijk wel zo. Veel molens hebben
ontegenzeggelijk vier wieken – of twee roeden – maar
ook daar zijn uitzonderingen op. Hun functie kan ook
verschillen. Zo heb je korenmolens, poldermolens,
houtzaagmolens. Dat zijn in ieder geval de varianten die
je nu nog in de provincie Groningen kunt tegenkomen.
Zo’n vijftig jaar geleden ging het niet zo goed met de
molens in Nederland. Veel beroepsmolenaars waren
inmiddels met pensioen en de conditie van molens, toch
beeldbepalende monumenten in Nederland, ging
achteruit. Een paar betrokken molenaars sloeg rond 1970
alarm. En dat was het begin van de ommekeer.

In 1972 ging het Gilde van Vrijwillige Molenaars officieel van start. Een jubileum dus in
2022. Een voorname taak van het Gilde is het
opleiden van vrijwillige molenaars. Inmiddels
is het Gilde uitgegroeid tot een vereniging met
ruim 2.650 leden, waarvan ongeveer tweederde
gediplomeerd en eenderde in opleiding is.
Een hele verbetering ten opzichte van vijftig
jaar geleden. Maar waakzaamheid blijft
geboden, want tot op de dag van vandaag
roepen moleneigenaren om meer molenaars.
‘Minimaal twee molenaars per molen, dat is
ideaal.’ Ook Groningen heeft een provinciale
afdeling van het gilde. Eén van de
bestuursleden is Joep Gründemann (65), tevens

Joep Gründemann

over de kunst van het pellen
door Thea Pol / Beeld: Huisman Media

molenaar van de Vestingmolen in Bourtange.
Met hem had de redactie een gesprek over het
Gilde, het jubileum en over hemzelf.

supermarkt afspreken dat je de boodschappen
later komt betalen omdat je je portemonnee
bent vergeten.’

Van Holland naar Westerwolde
Joep en zijn vrouw wonen inmiddels al heel
wat jaren met veel plezier in Westerwolde.
Joep: ‘Ik ben geboren in Utrecht en opgegroeid
in Dordrecht.
We hebben tien jaar in Noordwijkerhout, in de
bollenstreek, gewoond. Mijn echtgenote en ik
spraken af dat wij uiteindelijk de Randstad
wilden verlaten en dat hebben we kunnen
waarmaken toen we in Vlagtwedde kwamen
wonen. Veertig jaar te laat! Wij genieten van de
goede sociale controle. Je kunt hier nog met de

Vrachtwagenchauffeur
Tot 2009 was Joep als leidinggevende werkzaam in voorzieningen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Door constante
bezuinigingen in de sector besloot hij tot een
carrière-switch. Via een detacheringsbureau
volgde omscholing (wet werk en bijstand) en
kreeg hij zicht, dankzij een stageplek, op een
betaalde baan. Zo belandde Joep bij het Bureau
voor Noordelijke Gemeenten (BVNG), een
bureau dat mensen uitleent aan gemeenten. ‘Ik
heb op diverse plekken gewerkt waar een
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Molenaar
Joep: ‘Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in
oude techniek. Zo was ik vrijwilliger bij de
Smalspoorlijn in Valkenburg (Zuid-Holland).
Toen ik in Groningen ging wonen, ben ik
uiteindelijk de opleiding tot vrijwillig
molenaar gaan doen bij Sietske Bezema, Gerda
Koster en Bé Oomkens en sinds 2009 ben ik
gediplomeerd molenaar.

Beeld: van links naar rechts
Bé Oomkens, Gerda Koster en Joep Gründemann
bij de Vestingmolen Bourtange; (2014)
foto: Jelte Oosterhuis

tekort is aan personeel: Losser, Assen,
Winsum, Hoogezand. Soms voor een jaar, soms
maar voor drie maanden.’ Toen het financieel
mogelijk bleek om vervroegd met pensioen te
gaan, besloot Joep alleen dingen op te pakken
die hij leuk vindt. ‘Ik werk nu één of twee
dagen in de week als vrachtwagenchauffeur in
Europa, voornamelijk in België, Duitsland en
de Scandinavische landen.’

Programma
‘Om het vijftigjarig bestaan van het Gilde te
vieren, werd door het landelijk bestuur
besloten iedere afdeling te vragen een maand
voor zijn rekening te nemen. De afdelingen
verzorgen dan leuke (streekeigen) molen(aars)
activiteiten. Groningen kreeg maart. Spontaan
noemde ik pellen als een geschikt thema voor
onze provincie. Er is immers geen streek in
Nederland met zoveel pelmolens als
Groningen. Om die reden werd de pelmolen en
het hele pel-proces over het voetlicht gebracht
in de maand maart. Pelmolens zijn uitgerust
met een werktuig, dat van gerst gort maakt
door het schilletje van de gerstkorrel af te
halen. Gerst was in vroeger dagen een
belangrijke bron voor de dagelijkse voeding.
Vanaf eind 2020, toen het jubileum werd

aangekondigd, ben ik samen met andere
bestuursleden van onze afdeling bezig geweest
een programma te bedenken en de financiering
te regelen. En dat is gelukt. Er is een
documentaire, die het hele proces in beeld
brengt. Deze film was op verschillende molens
te zien en ook waren er molenaars bij wie
gortproducten geproefd konden worden.
De start was op 1 maart in korenmolen Hunsingo in Onderdendam waar een kookboekje
met gortrecepten aan de burgemeester van de
gemeente Het Hogeland werd uitgereikt.
Daarna waren er bij veel molens (vaak op
zaterdag of zondag) activiteiten over pellen.
Ook werd door Jan Louwers een animatie van
ongeveer drie minuten gemaakt: wat gebeurt
er bij pellen, hoe werkt dat? ‘

Pelcursussen
Joep: ‘Ik heb het projectplan voor de film
gemaakt. We hebben enkele filmproducenten
benaderd en op basis van zijn synopsis
gekozen voor Anton Tiktak. Het resultaat mag
er zijn. Jan Kugel als verteller bleek een schot
in de roos. We willen de film daarnaast
gebruiken om mensen enthousiast te maken
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voor de pelcursussen, die wij voorbereiden. En
als mensen door de film gestimuleerd worden
om de opleiding tot vrijwillig molenaar te doen
dan is dat alleen maar mooi, dat zie ik dan als
bijvangst.’
Er wordt nog gewerkt aan de inhoud van de
pelcursus. ‘Het idee is om cursisten (gediplomeerde molenaars) gezamenlijk de theorie te
laten doen. De praktijk plannen is lastig want
voor pellen heb je minstens windkracht 5 of 6
nodig, ’s winters bij voorkeur een koude volle
wind uit het noordoosten en ’s zomers, als er
vaak sprake is van een holle wind, bij voorkeur
uit het zuiden. Pas kort tevoren, als duidelijk is
of er ideale omstandigheden zijn om te pellen,
kunnen wij de cursisten uitnodigen om in
koppels van twee de praktijk te komen doen.
Ideaal zou zijn om ieder jaar een man of zes
het traject te laten doorlopen. De bedoeling is
dat men zich vanaf april 2022 kan aanmelden.
Joep: De reacties op de film zijn positief. Het is
warm en verhalend geworden en ik hoop dat
het product gort, dat inmiddels verdreven is
door rijst en pasta’s, meer gegeten gaat worden.

FOTO: PEET WESSELS

Alle Nederlandse molens gaan draaien!
Op 9 april 2022 tussen 11:00 en 12:00 uur
Op 9 april willen de molenaars aangesloten
bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars een
recordpoging doen om, in het kader van het
Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige
molens in Nederland gelijktijdig te laten
draaien. Als onderdeel van de viering van
Het Jaar van de Molenaar wordt nu een
recordpoging gedaan door de molenaars om
alle draaivaardige molens in alle 11
molenprovincies in Nederland tegelijk te

laten draaien. Het heeft als doel het belang
van het ambacht van molenaar te
onderstrepen. Het Gilde hoopt hiermee de
interesse voor het ambacht van molenaar te
vergroten om zo meer vrijwilligers te werven
zodat onze molens ook in de toekomst
kunnen blijven draaien. Iedereen is op deze
dag welkom op de draaiende molen waar
molenaars bezoekers rond zullen leiden en
uitleg geven over de werking van hun molen.
Meer informatie over het Gilde van Vrijwillige
Molenaars: https://vrijwilligemolenaars.nl
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De nieuwe
Wiesneus is uit
Door Hedwig Sekeres
Beeld: omslag Wiesneus 2022
Op 18 maart werd de eerste editie van de
Groningse Wiesneus van dit jaar door de
kinderburgemeester van Groningen
uitgereikt aan de gedeputeerde op het
gebied van cultuur en erfgoed, Mirjam
Wulfse. De uitreiking vond plaats tijdens
een werkbezoek aan Centrum Groninger
Taal & Cultuur – een extra feestelijke
gelegenheid omdat zowel
kinderburgemeester Samuel als hoogleraar
Martijn Wieling jarig waren.

De Wiesneus is een Groningstalig
tijdschrift voor de midden- en bovenbouw
van het basisonderwijs, waarin ze
kennismaken met de taal door verhaaltjes,
spelletjes, liedjes en recepten. Het
tijdschrift verschijnt naast het Gronings
ook in het Achterhoeks, Drents en
Overijssels en is gratis beschikbaar voor
basisscholen in het Nedersaksische gebied.
Dit nummer voor het jaar 2022 heeft als
thema Dreumen.
Zie ook: Wiesneus 2022 | CGTC
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Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
Presentatie: ‘Valthermond in beeld’
3 april, 14:30 uur
Presentatie door Bert Roossien met grotendeels niet eerder vertoonde foto’s uit de collectie van het Streekhistorisch Centrum. Voor het
volledige activiteitenoverzicht van het Streekhistorisch Centrum, zie: Activiteitenprogramma SHC 2021-2022
Veenkoloniaal Museum Veendam
Lezing: ‘Archeoloog met hart en ziel’
6 april, 20:00 – 22:00 uur
Het is inmiddels al weer 25 jaar geleden dat
archeoloog John Smit overleed. Roelie Meijer,
één van de leden van de archeologiewerkgroep
Experimentele archeologie, onderdeel van de
Werkgroep Prehistorie blikt deze avond terug
op de veelzijdige archeoloog die velen wist te
boeien en de geschiedenis van de Veenkoloniën met duizenden jaren wist te verlengen.
VKM Archeoloog met hart en ziel
OVCG
De Vrouwenmars van Westerbork
9 april, start om 8:30 uur
In april 1945 zat in Kamp Westerbork een
groep van 116 vrouwelijke politieke
gevangenen opgesloten. Met de bevrijding in
zicht werden deze vrouwen in de nacht van 11
op 12 april op een mars gestuurd, begeleid door
een groot aantal bewakers. Ze liepen via Assen
naar Groningen en vanuit daar richting
Visvliet. Daar werden ze op 14 april 1945
bevrijd.

In 2021 werd de Vrouwenmars georganiseerd
door de Tocht om de Noord in opdracht van
het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
(OVCG). Dit jaar wordt het tweede deel van de
route gelopen, namelijk van het Huis van
Bewaring in Groningen naar Grijpskerk, waar
de vrouwen in 1945 vrijgelaten werden. De
Vrouwenmars is dit jaar eenvoudiger van
opzet. Dit betekent onder andere dat de
verhalen van toen niet worden uitgebeeld,
maar worden toegevoegd aan de
routebeschrijving.
Meer informatie en inschrijven op de website:
https://www.ovcg.nl/agenda/9-april-devrouwenmars-van-westerbork/
Voor een podcast over de Vrouwenmars van
Westerbork, klik hier.
Synagoge Groningen
Lezing door initiatiefnemer Stolpersteine
Gunter Demnig 11 april
• 9.00 uur: legging Oude Kijk in het Jatstraat 8
• 10.00 uur: legging en plechtigheid
Westersingel 41
• 11.00 uur: lezing Gunther Demnig, Synagoge
Groningen, Folkingestraat 60
• 12.30 uur: plechtigheid Oude Kijk in ’t
Jatstraat 8
Kunstenaar Gunter Demnig komt op 11 april
naar Groningen om Stolpersteine (struikelstenen) te leggen voor twee slachtoffers van de
Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
Ook voor twee gefusilleerde verzetsstrijders
worden die dag Stolpersteine gelegd. Gunter
Demnig houdt na de legging een lezing in de
Synagoge van Groningen.

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947,
Berlijn) legt op 11 april twee Stolpersteine voor
het pand Oude Kijk in het Jatstraat 8. De
stenen zijn ter herinnering aan Henri Frank en
zijn zus Mathilde Frank die van 1941 tot maart
1943 op dit adres woonden. In maart 1943
werden zij uit hun huis gehaald en na een
korte internering in kamp Westerbork naar
Sobibor gedeporteerd en aldaar op 20 maart
1943 vermoord. Van deze grote Joodse familie
hebben slechts enkelen de oorlog overleefd.
De twee Stolpersteine die aan de Westersingel
41 worden gelegd, zijn ter herinnering aan twee
verzetsstrijders, Pieter Heertje Dijksterhuis en
zijn zoon Cornelis Yno George Dijksterhuis.
Pieter Heertje bezat een accountantskantoor in
Groningen en was lid van een
verzetsorganisatie, de Ordedienst. Hij werd in
september 1944 opgepakt, verhoord in het
beruchte Scholtenshuis en op 12 oktober 1944
nabij Westerbork gefusilleerd. Zijn zoon
studeerde theologie in Amsterdam en werkte
in de oorlog voor het (clandestiene) dagblad
Trouw. Hij werd in Amsterdam gearresteerd en
op 11 oktober, één dag voor zijn vader, in
Wormerveer gefusilleerd.
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De stenen voor Henri en Mathilde Frank
worden om agenda-technische redenen
’s morgens gelegd maar pas in de middag
ingewijd.
Voordracht
Gunter Demnig is bedenker van het
Stolpersteine concept. Na de legging aan de
Westersingel houdt hij een voordracht in de
synagoge (Folkingestraat 60) over zijn werk.
De voordracht is in het Duits en is vrij
toegankelijk. Gezien het beperkte aantal
plaatsen en de catering worden belangstellenden verzocht zich aan te melden bij de
Stichting Stolpersteine Groningen
info@stolpersteinegroningen.nl.
De vier Stolpersteine op 11 april zijn de eerste
die worden gelegd onder auspiciën van de
onlangs opgerichte Stichting Stolpersteine
Groningen.
Groninger Archieven
Activiteit: ‘Bob Houwenlezing en
boekpresentatie 2022’
12 april, 19:30 uur
Bob Houwen (1913-1982) was in de oorlog een
vooraanstaand verzetsman in de stad
Groningen en stond met zijn omvangrijke
collectie verzetskaarten aan de basis van het
Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
(OVCG). Nu verschijnt voor het eerst zijn
levensverhaal in boekvorm. In deze bundel
wordt de persoonlijke omgeving van Houwen
benadrukt. Zo wordt hij geplaatst tegen de
achtergrond van zijn kerk, zijn vrienden, zijn
gezin.
Voor meer informatie, zie de flyer: OVCG 2022

Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
Presentatie: ‘Voorwerpen met een verhaal’
24 april 14:30 uur
Voorwerpen kunnen soms nog zo alledaags
overkomen, het verhaal erachter maakt ze
museaal en uniek. Helen Kämink vertelt aan
de hand van foto’s van objecten uit de SHCcollectie het verhaal er achter, en waarom deze
in de collectie van het Streekhistorisch
Centrum zijn opgenomen. Heeft u een
streekgebonden object met een verhaal? Neem
het mee en vertel uw verhaal daarbij.
Kloostermuseum Sint Bernardushof Aduard
Jubileumexpositie: ‘ORA et LABORA Een dag in het klooster’
Vanaf 3 april

bezocht. Nu is de ziekenzaal bekend als
‘Abdijkerk’.
Er wordt een film vertoond die speciaal voor
deze tentoonstelling is gemaakt door Axe Kooi.
De film laat zien hoe groot het klooster ooit
was en is tevens een opmaat naar een
wandeling die gemaakt kan worden door
Aduard aan de hand van de door Axe Kooi
ontwikkelde 3Dapp. De wandeling leidt
virtueel langs de kloostergebouwen, zoals deze
eens in Aduard stonden. De 3DGPS-app is te
downloaden op uw smartphone.
Veenkoloniaal Museum Veendam
Tentoonstelling: ‘Dames en Heren ...
Welkom in Veenlust!’
8 april tot en met 22 mei

De tentoonstelling is samengesteld ter
gelegenheid van het 25 jarig bestaan van
Kloostermuseum Aduard. Er wordt
teruggegrepen op eerdere tentoonstellingen.
De titel van deze overzichtstentoonstelling is
‘Ora et Labora, een dag in het klooster’ en laat
zien hoe de Cisterciënzer monniken van het
Bernardusklooster leefden en werkten.
De Cisterciënzer monniken zijn op
verschillende gebieden van grote betekenis
geweest. Zij waren niet alleen van belang op
religieus gebied, door te bidden, te schrijven en
te studeren, maar speelden ook een grote rol in
de waterhuishouding (bedijking), landbouw en
veeteelt in het gebied ten noorden van Aduard,
het huidige Middag-Humsterland.
Van de Aduarder kloostergebouwen is alleen
de ziekenzaal uit 1297 overgebleven. Deze
ziekenzaal wordt tijdens de rondleiding
10

Tentoonstellingen en activiteiten

‘Veenlust’ was jarenlang een begrip in de regio,
maar sinds de jaren dertig van de vorige
eeuw kleefde er ook een drempel aan Veenlust,
het werd door veel inwoners gezien als te
elitair. Er werd in de jaren zeventig, na een
uitgebreide renovatie, zelfs letterlijk een
kartonnen drempel weggetrokken in de hoop
dat er voor de schouwburg en het theater de
loop er weer in kwam. Toch bleef het bij veel
voorstellingen angstvallig leeg in de zaal. In
het Veenkoloniaal Museum wordt een
prachtige verzameling van affiches uit de jaren
zestig tot en met tachtig bewaard. In de
tentoonstelling zijn de mooiste affiches te zien
en worden die gepresenteerd, waar mogelijk,
met persberichten die verwijzen naar de
betreffende voorstelling.

Zo ontstond over een periode van bijna een
eeuw een verzameling van ruim 600 poppen.
De poppen, die beheerd worden door de
Stichting Historische Verzamelingen van het
Huis Oranje-Nassau zijn zelden te zien.

werden in 19e eeuw erg rijk. Dat kwam door de
komst van de Arendploeg, rond 1850 door
Cornelis Borgman naar Groningen gebracht
vanuit Amerika. De opbrengst van het land
steeg en de graanprijs was hoog door de oorlog
in Rusland, in de Krim.
De rijkdom van de Groninger boeren uit deze
streek, het Hogeland genaamd, is tegenwoordig
nog te zien aan de prachtige boerderijen en in
de kleding die zij droegen. Daarvan heeft
Verhildersum veel kunnen bewaren. Boerinnen
bestelden stoffen uit hele wereld en
naaipatronen uit Parijs. Ze droegen de laatste
mode, vaak met een Groninger twist die
verwijst naar de klederdracht. Alles
handgemaakt en met heel fijne details.

Koetshuis Museum Borg Verhildersum
Expositie Juliana, een leven in poppen
1 mei tot en met 31 augustus
Al vóór haar geboorte kreeg prinses Juliana
(1909-2002) een klederdrachtpop. Vrouwen en
meisjes van het eiland Urk hadden besloten in
verband met de naderende geboorte van de
koninklijke baby koningin Wilhelmina alvast
een pop aan te bieden. Er zouden nog vele
poppen volgen. In de pers werd al vroeg
melding gemaakt van de poppenverzameling
van Juliana. Deze berichten zorgden voor een
sneeuwbaleffect
Aanvankelijk waren het poppen met
overwegend Nederlandse klederdracht, later
schonken ook delegaties poppen van over de
hele wereld. Ook tijdens staatsbezoeken in het
buitenland ontving de koningin regelmatig in
exotische kleding gestoken exemplaren.

Expositie Kleren, kleertjes, poppengoed
1 april tot en met 30 oktober
Museum Borg Verhildersum bezit een
textielcollectie met mode en Groninger dracht
uit de 19e eeuw. Waaronder kleding, poppen,
poppenkleertjes en accessoires. Deze expositie
ligt in het verlengde van de expositie over de
poppen van Koningin Juliana.
Vooral de Groninger boeren die woonden in de
omgeving van Verhildersum, op grote
boerderijen langs de Groninger Waddenkust,
11
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