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WOORD VOORAF
Afgelopen jaar brachten bijna 23.500 bezoekers een bezoek aan de Menkemaborg en zij
hebben weer kunnen genieten van onze fraai ingerichte borg met de bijbehorende
borgtuinen.
De Menkemaborg was dit jaar 90 jaar museum! De bezoekers kregen een kijkje achter de
schermen over hoe het museum zich ontwikkeld heeft in de loop van de afgelopen negentig
jaar. In de borg werden per kamer kenmerkende restauraties, aanpassingen of
veranderingen aan het interieur uitgelicht.
Er werden diverse activiteiten gehouden, waarvan sommige in samenwerking met regionale
of nationale organisaties. De landelijke Dag van het Kasteel op tweede pinksterdag trok dit
jaar ruim zevenhonderd enthousiaste bezoekers. Ook de sfeervol verlichte borg tijdens de
kaarslichtavond en de kerstdagen werd goed bezocht.
De audiotour was nog steeds een groot succes, niet alleen bij volwassenen, maar ook bij
kinderen. Als onderdeel, samen met de cd-rom, wordt het nog met veel enthousiasme
gebruikt door de basisscholieren die deelnemen aan het erfgoededucatieproject.
In het vorige jaarverslagen hebben we gemeld dat in de tuinen van de Menkemaborg zich de
buxusziekte heeft geopenbaard. De ziekte heeft zich ook in 2017 doorgezet en in alle delen
van onze tuinen zijn de buxushagen aangetast. We zijn samen met deskundigen op zoek
naar de beste oplossing voor onze tuinen, waarbij we hopen te voorkomen dat de buxus in
de hele tuin opnieuw geplant zou moeten worden, zoals we aanvankelijk vreesden. Dat de
aanpak van de buxus problematiek om een stevige investering zal vragen is wel duidelijk en
dat valt vooralsnog buiten ons huidige begrotingskader.
Door de krappe financiële middelen was het bestuur genoodzaakt om in 2017 de
entreeprijzen te verhogen. De bezoekers kwamen gelukkig in grote getale en dat zorgde
voor dit jaar voor een hoger resultaat op de bezoekersinkomsten dan begroot.
De beperkt beschikbare middelen zijn zoals altijd zeer zorgvuldig ingezet. Op het onderhoud
van de monumentale gebouwen, interieurs, collectie en historische tuinen willen en kunnen
we niet bezuinigen zonder dat de kwaliteit van het geheel in het zwaar in het gedrang komt.
Over het herstel en de financiering van de schade aan de monumentale gebouwen ten
gevolge van de aardbevingen is dit jaar veel overleg geweest met de NAM en het Centrum
voor Veilig Wonen, zodat nog voor de kerst de opdracht aan de aannemer kon worden
verstrekt. Zeer betreurenswaardig was vlak voor de jaarwisseling het overlijden van de
directeur van het CVW, de heer Peter Kruyt, die een zeer positieve rol voor ons had
gespeeld bij de definitieve erkenning en toekenning van de schadelast. De uitvoering van het
project ligt uiteraard in het jaar 2018.
De structurele financiële bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond en
de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg blijven voor ons cruciaal voor het
voortbestaan van de Menkemaborg.
Wij zijn erg blij met de grote betrokkenheid van onze medewerkers, vrijwilligers en vrienden.
Dat bleek ook weer dit voorjaar tijdens NLDoet, waar een grote groep vrienden en
vrijwilligers onze grachten en borglanen hebben opgeschoond. Vanaf deze plaats past
daarom een woord van dank aan allen die door hun inzet en bijdragen, in welke vorm dan
ook, zorgen voor instandhouding van de borg voor toekomstige generaties.
H.G. Hoek,
Voorzitter Stichting Museum Menkemaborg
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1 PUBLIEKSACTIVITEITEN
1.1 Inleiding
De kern en de kracht van de Menkemaborg is de combinatie van het volledig ingerichte huis
met bijbehorende gebouwen en tuinen. Samen geven ze een beeld van de bewoning van
een Groninger borg in de achttiende eeuw. In dit geheel is het authentieke interieur en de
collectie, waaronder ook de gebouwen en het historisch groen vallen, de basis. In 2017 is de
Menkemaborg negentig jaar een museum. Over de start en de ontwikkeling als museum
werd uitgebreid informatie gegeven aan de bezoekers. Of de bezoekers speciaal voor deze
presentatie kwamen of voor de Menkemaborg als geheel, ze kwamen met velen en de teller
stond op 31 december op 23.458 in totaal. Hieronder waren ongeveer vijfduizend tuin-,
restaurant- en singelbezoekers van wie geen revenuen werden ontvangen. Een stijging ten
opzichte van 2016 met ruim 2000 bezoekers. Het weer was ook veel beter dan in 2016,
zeker het voorjaar en de zomer, waardoor elke maand meer bezoekers kwamen. Twee
activiteiten trokken extra veel bezoekers. De ‘Dag van het Kasteel’ op tweede pinksterdag
trok ruim zevenhonderd bezoekers en tijdens beide kerstdagen konden ruim zeshonderd
bezoekers genieten van sfeervol kaarslicht en orgelmuziek.
De Menkemaborg was open van maart tot en met september op dinsdag tot en met zondag
van 10.00 tot 17.00 uur. Van oktober tot en met december was de borg van dinsdag tot en
met zondag open van 10.00 uur tot 16.00 uur, omdat met het korter worden van de dagen
het zicht in de borg aan het eind van de middag beperkt is. In tegenstelling tot andere musea
was de borg in de maanden juli en augustus ook op maandag open.
1.1.1 Bezoekersenquête
Met uitzondering van de maanden november en december werden ook in 2017 bezoekers
geënquêteerd. Er werden ruim driehonderd formulieren op vrijwillige basis ingevuld, waarvan
5% door buitenlanders.
Naast de postcode werd ook de provincie ingevuld, omdat de postcodes over de
provinciegrenzen reiken. Daaruit bleek dat 34 % van de bezoekers uit Groningen kwam, uit
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht 23 %, uit Friesland 9 % en de andere provincies 4 à 5 %
met slecht 2 % uit Zeeland en Flevoland, 5 % buitenlanders en 6 % heeft geen provincie
genoteerd. De leeftijd van de bezoekers viel met 68 % van het totaal in de categorie 50-plus.
De kinderen tot 12 jaar met 9 %, jongeren van 12 t/m 30 jaar met 12 % en 11 % in de leeftijd
van 30 t/m 50 jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er kleine verschillen, zo hebben iets
minder kinderen de enquête ingevuld.
Dit jaar was het percentage van de bezoekers die noteerden, dat ze voor de eerste keer of
een keer per jaar in de borg kwamen, iets hoger dan vorig jaar. De verhouding dat 60 % met
zijn tweeën en 31 % met meer personen de borg bezocht is vergelijkbaar met vorig jaar. Er
waren weer trouwe bezoekers, maar 77 % bezocht de borg voor het eerst. Daarbij moet niet
vergeten worden, dat het invullen van een enquête bij een volgend bezoek misschien niet
meer wordt gedaan. Van de geënquêteerden gaf 11 % op met het openbaar vervoer te zijn
gekomen, een opvallende stijging van 10 %. Met de fiets of wandelend kwam 14 %, maar de
auto blijft favoriet met 74 %. Iets meer dan de helft kwam rechtstreeks van huis, 27 %
verbleef in een hotel of bed & breakfast en 14 % op een camping of in een vakantiepark en
van 9 % zijn geen gegevens.
Op de vraag waarvan de bezoeker de Menkemaborg kent is een duidelijke stijging te zien
voor ‘internet’ en staat gelijk met 16% met de VVV. Iets minder met 14%, maar weer
belangrijk voor de Menkemaborg was de reden ‘op aanraden van anderen’. De regionale
krant met 7%, tijdschriften en toeristische gidsen met 6 % werden ook als reden opgegeven.
De enquête geeft ruimte voor individuele opmerkingen en de reacties waren bijna allemaal
enthousiast en positief, met opmerkingen als ‘leuk, mooi, geweldig, interessant,
indrukwekkend, goed bewaard en een goede audiotour’. (Zie bijlage grafieken)

5

Campagne Marketing Groningen ‘Beleven’ met foto van model in de Grote Zaal

Artikel in ‘Terdege’, bijlage Reformatorisch Dagblad, juli, met lezersactie.
Nieuwe
Capitool
Reisgidsen:
‘Leuke
Uitstapjes’

6

1.2 Arrangementen en speciale acties
Ook dit jaar waren er speciale acties met allerlei organisaties om de Menkemaborg bekender
te maken en daarmee diverse doelgroepen aan te trekken.
De acties ‘Schatkaart van het Noorden’ en ‘Waddenwijzer’ kregen dit jaar een succesvol
vervolg. Ook een vervolg kregen de leden met hun ledenpas van: de Openbare Bibliotheek,
de Vereniging ‘Vrouwen van Nu’ en de Nederlandse Tuinenstichting.
Nieuwe acties waren er met het tijdschrift ‘Terdege’ (bijlage van het Reformatorisch Dagblad)
in juli, met daarin een uitgebreide reportage over de Menkemaborg. De speciale kortingsbon
was geldig tot eind oktober en werd door een twintigtal bezoekers ingeleverd. De bon met
‘gratis toegang’ in de KRO/NCRV gids was in augustus en september geldig en bracht ruim
zestig bezoekers naar de borg. Dit waren trouwe leden van de KRO/NCRV en kregen
daarvan een extra presentje.
1.2.1 Topkastelen acties
De samenwerking van de Menkemaborg met tien kastelen in Nederland en twee in België
onder de naam ‘Topkastelen’ leverde dit jaar vier speciale landelijke acties op. De
Menkemaborg is de enige deelnemer uit de noordelijke provincies.
De BankGiro Loterij gaf ook dit jaar een cadeauvoucher aan hun deelnemers en dit leverde
48 bezoekers op. De BankGiro Loterij betaalde voor de ingeleverde voucher de kortingsprijs.
Voor het eerst mochten de Topkastelen ook deelnemen aan de BankGiro Loterij VIPcard.
Vanaf augustus konden bezoekers met deze kaart korting krijgen op hun bezoek aan de
borg en bijna tachtig maakten daar gebruik van.
Supermarkt Lidl organiseerde een kort lopende actie in mei en juni waaraan ook tien musea
deelnamen. Voor de drie noordelijke provincies waren dat het Groninger Museum en de
Menkemaborg. De bezoekers konden in de winkel een voucher ‘verdienen’ en voor
€ 1,- de borg bezoeken. Totaal 55 bezoekers deden dat en Supermarkt Lidl betaalde
daarvoor een speciale kortingsprijs.
De ‘Topkastelen Zomertour’ was een actie in juli en augustus, waaraan de kastelen in
Nederland en België deelnamen. De nieuwe flyer werd vooral ingezet als promotie voor de
deelnemende kastelen met extra aandacht voor fiets- en wandelroutes op het terrein.
De Topkastelen deden ook mee met een actie in de Voordeelagenda van de Postcode
Loterij. Deelnemers aan deze loterij ontvingen de agenda in oktober 2016 en was het hele
jaar 2017 geldig. Deze actie was ook dit jaar een succes met 220 bezoekers.
1.2.2 Kortingsactie Openluchtmuseum het Hoogeland
De kortingsactie met het openluchtmuseum het Hoogeland te Warffum werd dit jaar niet
gehouden, omdat de gezamenlijke actie met de Ostfriese openluchtmusea in het kader van
de tentoonstelling ‘Theetijd, Theetied, Teezeit’ nog weer werd ingezet. De kortingsactie
leverde de Menkemaborg weinig bezoekers op, maar was met name voor de promotie van
Duitse bezoekers.
1.2.3 Groepsbezoek
Een zestigtal groepen bezocht de Menkemaborg waarvan ongeveer een derde in combinatie
met één van de arrangementen met restaurant ’t Schathoes van de Menkemaborg.
Ongeveer een derde van de groepen bestond uit families. Een derde van de groepen kwam
via vereniging of werk. Er kwamen groepen speciaal voor de tuin of voor het kabinetorgel.
Zeven groepen kwamen uit Duitsland, een enkele uit Polen en Thailand. De leeftijden
varieerden van kinderen, (buitenlandse) studenten, families en ouderen.
Speciale groep waren de leden van de Ridderschap Groningen en de vertegenwoordigers
van de andere ridderschappen in Nederland. In het kader van de tentoonstelling ‘Rijk in
Groningen’ in het Groninger Museum, kwamen zeven groepen per bus naar de
Menkemaborg (zie 2.4.1).
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1.3 Tentoonstellingen
1.3.1 De Menkemaborg: 90 jaar museum!
Periode: 1 maart t/m 31 december
Voor bezoekers van nu lijkt het of de tijd stil heeft gestaan en de Menkemaborg er in de
achttiende eeuw zo heeft uitgezien. Dat is ook het doel van de volledig ingerichte kamers, de
stijlvolle tuinen en de manier van presenteren ‘alsof de bewoners even weg zijn’. In de
afgelopen negentig jaar is er veel gedaan aan de borg, het interieur, maar ook aan de tuinen
en het schathuis, om dit complete beeld en deze hoge kwaliteit te kunnen tonen.
De bezoekers kregen een kijkje achter de schermen over hoe het museum zich ontwikkeld
heeft in de loop van de afgelopen negentig jaar. In de borg werden per kamer kenmerkende
restauraties, aanpassingen of veranderingen aan het interieur uitgelicht. Daarnaast was er
volop aandacht voor de bewoners, de familie Alberda, die de borg bewoonden van 1682 tot
1902 en hoe wij ons voorstellen hoe zij in de Menkemaborg gewoond en geleefd hebben.
Een prominente plek kreeg de ingelijste schenkingsacte uit 1921, bestaande uit zes
beschreven perkamenten vellen en het familiewapen Alberda.
Niet alleen in de borg, maar ook informatie over de ontwikkeling en inrichting van de tuin en
het schathuis, nu café-restaurant, was onderdeel van het thema.
1.3.2 Historische tulpen in de tuin en in het interieur van de Menkemaborg
Periode: april en mei
De historische tulpen in de tuin bloeien in de maanden april en mei en staan in de cirkel voor
het theehuis en in de lange vakken langs het middenpad in de lusthof. In de cirkel
symmetrisch verdeeld over het vak in groepjes van vier. In de vakken naast het middenpad
staan de tulpen solitair en twee per vak. In de borg hangen in de gang acht zeventiendeeeuwse aquarellen met tulpen geschilderd door Margareta de Heer.
Informatie over deze tulpen, de geschiedenis van tulpen en verwijzing naar tulpen als
gebruikt patroon in het interieur en op voorwerpen was in de borg beschikbaar. In het
theehuis lag informatie over soort en plek tulp in tuin en algemene informatie over tulpen met
verwijzing naar de borg.

1.4 Activiteiten en evenementen
1.4.1 Lezingen
Dit jaar gaf Ida Stamhuis drie lezingen op woensdagochtenden in de vergaderzaal op de
bovenverdieping. Op 5 april stond de Menkemaborg als museum centraal en werd ingegaan
op de geschiedenis, de veranderingen en restauraties in de periode van 90 jaar als museum.
Op 24 mei ging het over de geschiedenis van de borg en de bewoners en op 24 juni over de
geschiedenis van de tuin.
1.4.2 Museumweek
De Museumweek werd van 3 t/m 9 april gehouden. Landelijk werd aan publiciteit gedaan
onder de noemer ‘Ons Echte Goud’. Ieder museum mocht zelf kiezen wat hun topper was en
voor de Menkemaborg was dit jaar de borg zelf als museum. De lezing op 5 april was
onderdeel van de activiteiten.
Onderzoek door de Nederlandse Museumvereniging heeft uitgewezen, dat gratis toegang
niet het resultaat heeft wat altijd gedacht werd. Bezoekers komen ook niet terug.
Eerder was het weekend gratis, daarna voor een euro en in 2016 met vijftig procent korting.
Dit jaar werd besloten om de NMV te volgen en de normale entreeprijs te rekenen, maar de
audiotours gratis mee te geven. Ruim driehonderd bezoekers kwamen deze week en het
weekend op 8 en 9 april waren dat 191, iets meer dan in 2016 in het weekend kwamen. Het
weer was zonnig en warm in tegenstelling tot 2016 toen er eind april nog winterse buien
vielen en het guur en koud was.
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Menkemaborg: 90 jaar museum! De studeerkamer tussen 1970-1990 en in 2012

17e e aquarellen, Magarereta de Heer

Zomerconcert op zondagmiddag 16 juli

Dag van het Kasteel: ‘de meid kleed mevrouw’

4 juni t/m 12 november
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1.4.3 Dag van het Kasteel op Tweede Pinksterdag 5 juni
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) organiseerde voor de tiende keer de ‘Dag van het
Kasteel’ op tweede Pinksterdag, 5 juni. De NKS verzorgde dit jaar extra publiciteit voor de
provincies Utrecht en Groningen. In voorbereiding werden overleggen gevoerd in
samenwerking met het Borgenplatform. Het resultaat was een aantal artikelen in diverse
kranten en tijdschriften en een gratis brochure met zes wandelingen bij zes borgen, gedaan
en geschreven door Paul Straatsma. Een speciale middag voor medewerkers van borgen
werd door de NKS georganiseerd op 2 juni op de borg Welgelegen te Sappemeer. Als
‘smaakmaker’ gaven vertegenwoordigers van de zes deelnemende Groninger borgen een
korte introductie op hun activiteiten.
Op tweede pinksterdag waren vanaf 13.00 uur ‘de bewoners even terug’. Twaalf leden van
Hofdansvereniging Plaisir Courtois figureerden hiervoor in 18de-eeuwse kostuums. Naast
dansen op het voorplein, spelletjes spelen buiten en binnen en theedrinken in theehuis,
flaneerden ze door de tuin. Nieuw was het aankleden en schminken van een dame en een
heer in de slaapkamer door de meid.
De bezoekers stroomden toe en de ingehuurde verkeersregelaars hadden volop werk om de
auto’s een plek te geven, ook op het grasland naast de Moeshornweg, waar de gemeente
Eemsmond toestemming voor had gegeven. De bezoekers bleken volgens de enquête van
de NKS (zeer) tevreden te zijn. Op tweede pinksterdag was het mooi en zonnig weer met
ook wolken en een klein buitje om 16.00 uur.
In totaal werden 729 bezoekers geteld en dit was een record.
Naast landelijk persbericht ook eigen persbericht op 26 mei. Niet alleen veel publiciteit
vooraf, maar ook achteraf in kranten en op websites.
1.4.4 Concert in kerk en borg
Op zaterdag 24 juni werd voor de tweede keer een combinatie gemaakt met een concert op
het Arp Schnitgerorgel in de Jacobikerk om vijf uur, vervolgens een smakelijk buffet in
restaurant ’t Schathoes, en vanaf acht uur een concert in der Grote Zaal. Uitvoerende waren
het kwintet Sequens uit Groningen en organist Kees Steketee. Een geslaagd concert in een
volle zaal met veertig toehoorders.
1.4.4.1 Kabinetorgel
Met regelmaat werd er door bezoekers of door bekende organisten op het kabinetorgel
gespeeld. Sietze de Vries zijn orgelspel werd opgenomen voor een CD. Een speciaal
zomerconcert werd op zondagmiddag 16 juli gegeven door Ilga Herzog (uit Jena, D.) op
dwarsfluit en Arie de Bruijn op kabinetorgel en klavecimbel. Hans Nomen uit Warffum was de
contactpersoon en hij heeft zelf een aantal keren op het orgel gespeeld bij bezoek van
scholen. Op beide kerstdagen heeft hij eveneens het kabinetorgel bespeeld.
1.4.5 Open Monumentendag 9 en 10 september
Het bestuur had besloten om in plaats van de deelname alleen op zaterdag met gratis
toegang, dit jaar te vervangen voor deelname op zaterdag en zondag, maar dan met een
gereduceerde toegangsprijs van € 4,-. Het landelijke thema was ‘Burgers, boeren en
buitenlui’. Een eigen persbericht werd op 5 september verzonden. Zaterdag regende het,
maar zondag was het zonnig en in totaal kwamen 327 bezoekers de borg een bezoek
brengen.
1.4.6 Grunneger Week
De feestweek in Uithuizen wordt een keer in de drie jaar gehouden. De Menkemaborg is de
vaste locatie voor een aantal onderdelen. Op zondag 10 september Folkloristische dansen
op het voorplein. De Ridderspelen voor kinderen op woensdagmiddag 13 september kon
door de vele regen in de week ervoor en de storm en regen op de dag zelf, geen doorgaan
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vinden. Op donderdagmiddag 14 september; ‘Wat is ’t weerd’, waarbij bezoekers hun
meegebrachte spullen in het restaurant konden laten taxeren door Eric Boerma. De
traditionele koetsentocht van ‘Börg noar Kerk’ op vrijdagavond tijdens de kaarslichtavond
ging niet door vanwege een te groot aanbod aan activiteiten op die avond.
1.4.6.1 Kaarslichtavond 15 september
De kaarslichtavond is een traditie tijdens de Grunneger Week en wordt ook een keer in de
drie jaar gehouden op vrijdagavond. De aankondiging werd al vroeg in het jaar via allerlei
media gedaan om bezoekers op de hoogte te stellen van deze bijzondere avond. Leden van
hofdansvereniging Plaisir Courtois werden ingehuurd en kwamen met drie dames en twee
heren. Een van de dames ging, voor het eerst, als meid figureren in de slaapkamer. Arend
Nijholt was als ‘leraar’ aanwezig in de studeerkamer.
Twee brandweermannen waren beschikbaar op de avond zelf en daarnaast een grote groep
actieve vrijwilligers en medewerkers die zowel binnen als buiten ingezet werden om de hele
avond gestroomlijnd te laten verlopen.
De hele vrijdag was het prachtig zonnig en droog weer en ook op de avond zelf was er
weinig wind, al was het niet warm. Een geluk, want de hele week regende het, evenals bij
het opruimen op de zaterdagmorgen.
Met financiële steun van de Stichting Groninger Week waren de toegangskaarten voor half
geld, vijf euro voor volwassene, beschikbaar. De avond werd goed bezocht met ruim 250
bezoekers. Dat de tijden snel veranderen was te merken aan het gebruik van de smartphone
als zaklantaarn. Storend voor bezoekers die genoten van het sfeervolle kaarslicht.
1.4.7 Oktober en november
Oktober was weer de Oktobermaand Kindermaand. Voor kinderen was de hele maand de
audiotour gratis evenals de toegang op bepaalde dagen.
De maand november was de Maand van de Geschiedenis met het thema 'Geluk'. In het
kader van de tentoonstelling werd de lezing ‘Menkemaborg: 90 jaar museum’ opnieuw
ingezet. Het is een geluk, dat de Menkemaborg niet is afgebroken toen de laatste bewoner in
1902 overleed en dat zijn erfgenamen in 1921 de Menkemaborg aan het Groninger Museum
schenken. Het klinkt eenvoudig, maar het was een enorme klus om alle gebouwen te
restaureren en een nieuwe tuin aan te leggen. Dat werd gedaan samen met de provincie en
de gemeente Uithuizen om in 1927 de Menkemaborg open te stellen voor bezoekers.
1.4.8 Kerstdagen in kerstsfeer.
Op beide kerstdagen brandden ’s middags echte kaarsen in de belangrijkste kamers.
Daarnaast waren er eenvoudige groenversieringen in de kamers. Op eerste kerstdag werd
door RTVNoord opnames gemaakt en bezoekers geïnterviewd, rechtstreeks op de radio en
voor de website en TV-nieuws uitzending van die avond. De Menkemaborg is open op eerste
kerstdag en dat is zeer uitzonderlijk en levert altijd veel bezoekers op. Door de radio en tv
uitzending werd dat nog vermeerderd tot een recordaantal van 643 bezoekers verspreid over
beide dagen.
1.4.9 Menkemaborg als locatie
Loop & Lifestyle dag
Op zaterdag 22 april werd voor de zesde keer de succesvolle Loop & Lifestyle dag gehouden
met wandeltochten van diverse lengte voor 270 vrouwen. Start vanaf het voorplein en kleine
bijdrage voor de borg waarvoor de organisatie tien vrijkaarten kreeg.
Oldtimers
De deelnemers aan de Grunneger Kroug’n Rally gingen zondagmiddag 21 mei lunchen in
het Schathoes. Gelukkig mooi weer om de 200 deelnemers te voorzien van eten buiten op
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Dagblad v/h Noorden, 28 februari

Ommelander Courant 13 maart, NLDoet,

Ommelander Courant 7 juni: Dag van het Kasteel en 12 juni: Ridderschappen
Nederland t.g.v. jubileum Ridderschap Groningen

Dagblad v/h Noorden, 4 juli: rozentunnel in bloei

Ommelander Courant 7 september:
kaarslichtavond
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het plein. De organisatie had parkeergelegenheid geregeld bij de overbuurman en bij
gemeente op grasveld naast de Moeshornweg. Geen bezoekers voor de Menkemaborg.
Paardendag
Op zaterdag 5 augustus werd op het terrein naast de borg langs de Moeshornweg de
‘Paardendag’ gehouden. Er waren verkeersregelaars aanwezig. De parkeerplaats was
toegankelijk en werd vrijgehouden voor bezoekers aan de borg of restaurant.
Tocht om de Noord en Pronkjewailpad
In het weekend van 23 en 24 september kwamen duizenden wandelaars op zaterdag langs
de Menkemaborg. In verband met het inkorten van de route werd de route over de singel
geschrapt. Enkele wandelaars kwamen een bezoek brengen aan de borg of het restaurant.
Het was een prachtig zonnig weekend. Extra verkeersregelaars werden ingezet om de
doorstroom in Uithuizen te regelen.
De organisatie heeft ook overleg gehad met de borg over een wandelroute langs de borg
voor individuele wandelaars, het Pronkjewailpad, waarvan het hele seizoen gebruik gemaakt
kan worden. Geplande start is in voorjaar 2018.
Kerstfair Menkemaborg
De geplande kerstfair op 9 december werd door de organisatie, Lions Club, afgelast
vanwege te weinig deelnemende kraamhouders en sponsors.

1.5 Publiciteit
1.5.1 Algemeen
Voor de gratis uitgifte van de algemene folder werd een apart inlegvel met informatie over
2017 gedrukt in de oplage van 12.000 ex. De folders werd verspreid door een hierin
gespecialiseerd bedrijf en door de medewerkers over diverse cultuur toeristische locaties in
regio. Daarnaast is de folder voor de bezoekers om mee te nemen. De folder ‘Verstandig
geven bij leven’, een samenwerking met het Openluchtmuseum te Warffum, is ook om mee
te nemen door bezoekers.
1.5.2 Verbreden en vergroten publiek
1.5.2.1 Website en nieuwe media
De website van de Menkemaborg www.menkemaborg.nl werd veelvuldig geraadpleegd en
via het contactadres werden vragen en reacties ontvangen en verwerkt. De site werd up-todate gehouden in eigen beheer. Ook is een zorgvuldige selectie aan relevante links aan de
site van de borg toegevoegd. De website is niet gemaakt voor de huidige smartphones, maar
kan eenvoudig door de gebruiker aangepast en gelezen worden.
De facebookpagina http://www.facebook.com/MenkemaborgMuseum werd eveneens in
eigen beheer bijgehouden. Het aantal ‘vrienden’ was weer gestegen. Sommige
berichten, zoals over kaarslicht tijdens de kerstdagen bereikte duizenden mensen.
1.5.2.2 Google Analytics
De Menkemaborg is aangesloten op Google Analytics. Het jaaroverzicht gaf te zien dat 85%
was nieuw en 15 % hadden de website eerder bezocht; 90 % kwam uit Nederland. Duitsers
vormden qua omvang de tweede groep. Geringere aantallen uit Engeland, België en
Frankrijk. Daarnaast enkele uit Amerika, Canada en Zuid-Korea.
Ook is te zien waar in Nederland de website bezoekers wonen. Groningen en Amsterdam
staan bovenaan met 15 % (3.414 gebruikers) en 11 % (2.455 gebruikers). Met bijna 4 en
bijna 3 % volgden Winsum en Bedum. Ruim driehonderd gebruikers uit Appingedam,
Uithuizen, Den Haag en Utrecht bezochten de website.
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Gemiddeld bezoek was twee en een halve minuut, waarbij veelal gekeken werd naar de
informatie over openingstijden, entreeprijzen en activiteiten.
De grafiek laat enkele pieken in het jaar zien op dagen waarop honderden bezoekers werden
geteld: de eerste dagen van maart, toen de borg weer open ging voor bezoekers; op tweede
paasdag en heel veel op tweede pinksterdag, ‘De Dag van het Kasteel’ en aan het einde van
het jaar scoorden de beide kerstdagen hoog. Het maken van demografische en
interesserapporten was mogelijk, maar nog niet betrouwbaar, omdat niet aan alle gebruikers
deze gegevens zijn gekoppeld.
Het beeld wat naar voren kwam was een gelijke hoeveelheid mannen en vrouwen, waarvan
een derde in de leeftijd tussen 25 en 34 jaar en ruim een kwart tussen 18 en 24 jaar en
tussen 35 en 55 jaar. De groep 55 plus was ruim 10 % en een opmerkelijk verschil met de
werkelijke bezoekers, volgens de eigen bezoekersenquête met ruim 60%. (Zie bijlage:
grafiek)
1.5.2.3 Publiciteit nieuw
Museum TV
Voor deze website, waarin grote en kleine musea en tentoonstellingen door middel van een
korte en langere film worden getoond, is ook de Menkemaborg als ‘pareltje’ opgenomen. In
juni werden opnames gemaakt en informatie aangeleverd en vanaf half juli was de
Menkemaborg te zien op www.museumtv.nl. Korte introducties kunnen door iedereen
worden gezien en door gratis aan te melden zijn alle films te zien.
Groningste van Groningen en Erfgoedvoordeel
Op initiatief van de Economic Board Groningen – Toerisme en in samenwerking met bureau
Open en Marketing Groningen, is een website ontwikkeld,
www.visitgroningen.com/groningste-van-groningen om bezoekers snel te laten zien wat er te
doen is en om te boeken. Voorbereiding in augustus, maar de Menkemaborg werd in 2017
nog niet opgenomen in de site.
Het tijdschrift Herenhuis heeft het initiatief genomen voor een nieuwe website,
www.erfgoedvoordeel.nl, waar de Menkemaborg ook aan meedoet met een actie waarbij de
audiotour gratis is.
1.5.2.4 De verhalen van Groningen
Aan de website www.deverhalenvangroningen.nl. werd informatie aangeleverd over de
speciale onderwerpen van de Menkemaborg.
Speciale avonden werden door Marketing Groningen, De Verhalen van Groningen en Het
Routebureau Groningen georganiseerd rond tien verhaallijnen. De verhaallijnen ‘Borgen,
kastelen van het hoge Noorden & Abt Emo en de Middeleeuwen’ stonden centraal tijdens
een geanimeerde avond gehouden in de borg Nienoord te Leek.
1.5.2.5 Kranten, tijdschriften, media en internet
Persberichten en andere informatie werden via e-mail gestuurd naar landelijke en regionale
bladen en diverse websites. Informatie over de Menkemaborg staat ook op de website van
het Groninger Museum (onder het kopje Collectie/Menkemaborg) en op de sites van
Marketing Groningen en de regio VVV Eemsdelta. De Menkemaborg is uit
kostenoverwegingen niet aangesloten op de knipseldienst van een persbureau. Het overzicht
is daardoor incompleet. (Zie bijlage publiciteit)
De Menkemaborg stond weer met een prachtige afbeelding in een nieuwe Capitool Reisgids
‘Onverwacht Verleden’ waarin meer dan 400 bezienswaardige plekken in Nederland zijn te
zien, van de prehistorie tot de 20ste eeuw. Ook in de Capitool Reisgids ‘Leuke uitstapjes in
Nederland en Vlaanderen’ was de eerste dubbele pagina besteed aan de Menkemaborg, als
enige in de provincie Groningen.
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Opnames voor ‘Kunstuur’, 9 februari

Proefopstelling nieuwe verlichting, 15 februari

Tijdschriften: ‘Herenhuis’ (okt.)

Opnames voor ‘Museum TV’, 23 juni

Opnames RTVNoord op 1e kerstdag

en ‘MacGuffin’ (dec.) detailfoto’s van kasten
Menkemaborg
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Verbreden en vergroten van de bezoekers werd ook gedaan door de acties met diverse
bladen en organisaties. Belangrijk is ook de deelname van de Menkemaborg aan de
Topkastelen met een grote diversiteit aan acties en organisaties waarmee gewerkt wordt.
1.5.2.6 Publicaties, artikelen en uitgaven waarin de Menkemaborg uitvoerig voorkomt
Artikelen, zowel algemeen over de Menkemaborg, als specialistisch, geschreven in eigen
beheer of door derden voor een grote variatie aan tijdschriften, verschenen in zowel
regionale als nationale uitgaven. Voorbeelden daarvan zijn de, voor het eerst verschenen
Buitenplaatsenkrant, de Pomospost, Stad & Lande, Groninger Museummagazine, Vormen
uit Vuur, Adel in Nederland, MacGuffin en Collect Kunst Antiek Design.
Een aantal publicaties is opgenomen in de bibliotheek van de borg. (Zie bijlage publiciteit)

2 SAMENWERKINGSPROJECTEN
2.1 Project ‘Borg en Kerk’
Dit project, waarbij het versterken van de relatie tussen borg en kerk centraal staat, heeft in
2017 geen vervolg gekregen. Onderdelen van dit project zijn het herstel van het
oorspronkelijke interieur van de kerk, het vaker openstellen van de kerk voor bezoekers en
informatie over de kerk, de borg, maar ook de geschiedenis van Uithuizen voor bewoners en
toerisme. Het ontbreken van actieve vrijwilligers en de nodige financiën zijn de belangrijkste
struikelblokken. De Stichting Oude Groninger Kerken wil graag alle vijftig kerken open en
hoopt op termijn ook de kerk van Uithuizen toe te kunnen voegen. Een bezoek aan de kerk
waarin het prachtige interieur verwijst naar de familie Alberda, zou voor bezoekers aan de
Menkemaborg een zeer welkome aanvulling zijn.
Samenwerking met de Stichting Arp Schnitgerorgel kreeg wel een vervolg met de uitvoering
van het combi concert in de kerk en in de borg.

2.2 Project ‘Groninger borgen en tuinen’
Dit project is onderdeel van het Borgenplatform, het overleg van vertegenwoordigers van de
borgen, en wordt geleid door Erfgoedpartners Groningen waarvoor een projectleider voor
een deel van het jaar ingezet kon worden. Het project wil de historische borgtuinen en
historische tuinarchitectuur in combinatie met de borg, de omgeving en landschap onder de
aandacht brengen van een breed publiek. Eind 2016 werd daarvoor een verhalencafé
gehouden met omwonenden waarbij hun verhalen verschenen op de website
www.deverhalenvangroningen.nl.
Aan de borgenwebsite werd in 2017 verder gewerkt. De verhalen van alle borgen zijn ook te
zijner tijd op de borgensite te lezen zijn met daarbij meer informatie over de tuinen.
Eind van het jaar werd met de vervanging van de populaire kleine publicatie ’16 Groninger
borgen’ gestart. De verouderde informatie werd gecorrigeerd en meer informatie over de tuin
werd aangeleverd.

2.3 Project ‘Digitaal museum’
Dit project is onderdeel van het Directeurenplatform, waarin alle musea van Groningen zijn
vertegenwoordigt, en wordt geleid door Erfgoedpartners Groningen. De subsidie voor dit
project wordt verstrekt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen. Doel van het project
is dat via internet de bezoeker meer informatie krijgt en meer kan zien van de collectie
Groningen. Voor de Menkemaborg gaat het niet alleen over voorwerpen, maar door het
combineren van interieur, objecten en tuin is een verhaal over, een onderdeel van, de
geschiedenis van de familie Alberda te vertellen.
Na de eerste serie van tien topstukken in 2016 werd de eigen aanvraag bij het Cultuurfonds
voor een tweede serie goedgekeurd.
Fotograaf/filmer Anton Tiktak heeft weer foto’s gemaakt die voldoen aan de voorwaarden
van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Bijzonder zijn de professionele scans van
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schilderijen, maar nieuw ook van de gebeeldhouwde schouwen, gemaakt door Harm
Bellinga. Niet alleen de kleuren, maar ook de structuren zijn heel duidelijk zichtbaar.
Het project Digitaal Museum werd in 2017 nog niet afgerond.

2.4 Groninger Museum
Er wordt niet alleen op het gebied van de collectie en educatie samengewerkt met het
Groninger Museum, maar ook met de afdeling hedendaagse beeldende kunst.
Op 9 februari werden TV opnames gemaakt voor het AVRO/TROS programma ‘Kunstuur’.
Het programma besteedde aandacht aan de nieuwe tentoonstelling met werk van ontwerper
Maarten Baas. Lucas de Man, de presentator, interviewde Maarten Baas voor de borg en bij
het weiland over zijn idee en plan van een Tree Trunk Chair. Het idee leverde veel publiciteit
op, maar er werd nog geen boom gepland in 2017.
2.4.1. Rijk in Groningen. Met de bus naar de Groninger Borgen!
In voorbereiding op de grote tentoonstelling ‘Rijk in Groningen’ in het Groninger Museum
waarbij de Groninger borgen een prominente plek hadden, werd regelmatig overleg
gepleegd tussen het Groninger museum en de deelnemers aan het Borgenplatform.
In het kader van deze tentoonstelling organiseerde het Groninger Museum in samenwerking
met de museale borgen Nienoord, Fraeylemaborg. Verhildersum en de Menkemaborg en het
Nationaal Bus Museum te Hoogezand, bustochten op de zondagen van juni tot en met half
november. Er werden speciale flyers voor gemaakt en in diverse media werd de bustocht
door de deelnemende musea gepromoot.
Op zeven zondagen bracht een bus van het Bus Museum in totaal 178 enthousiaste
bezoekers naar de Menkemaborg. Veel deelnemers kwamen niet uit de regio. Regionale
deelnemers bezochten vaak meerdere borgen.

3 EDUCATIE
3.1 Algemene informatie bezoekers
De algemene kijkbegeleiding in de borg is beschikbaar in zeven talen. Met dank aan een
Russische bezoekster, woonachtig in Nederland, werdt de meest recente Nederlandse
versie vertaalt in het Russisch en deze verving de verouderde versie.
De kijkbegeleiding voor de tuin in het Nederlands werd opnieuw gedrukt in de oplage van
40.000 ex. Ook de Duitse en Engelse versie werden herdrukt, elk 5.000 ex..
Extra teksten voor de hoofdtentoonstelling en de tijdelijke tentoonstellingen in de borg waren
eveneens beschikbaar in het Engels en Duits.
In het theehuis lagen van april tot en met oktober folders van de borg en van andere musea
en toeristische locaties uit de noordelijke provincies. Op het prikbord gaven affiches extra
informatie. Bezoekers konden in dezelfde periode hier ook de enquête vinden om in te
vullen. In de andere maanden lagen de enquêtes in de borg. In het najaar werd in de hal van
het schathuis het digitale infopaneel met informatiefolders van Marketing Groningen/Top van
Groningen geplaatst.
In de borg konden kinderen alleen of onder begeleiding een rondgang maken aan de hand
van een set gelamineerde kaartjes met informatie, vragen en opdrachtjes. Daarnaast was er
een actieve ontdekkingstocht voor (groot)ouders met kleine kinderen aan de hand van een
mandje met voorwerpen en vragen voor een leuke rondgang door de borg.
Daarmee wordt van kleuter tot dertienjarige informatie aangeboden, wat ook geschikt is voor
het hele gezin.
Voor de geïnteresseerde bezoekers aan de tuin werd er, naast de mobiele audiotour, ook
een set informatiebladen samengesteld, waarin een gedetailleerd overzicht was te vinden
van de namen van de planten, groenten, struiken en bomen in de tuin, per onderdeel van de
tuin.
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3.1.1 Audiotour en mobiele audiotour
Het enthousiasme van volwassenen en kinderen voor de (junior)audiotour bleek ook dit jaar
nog steeds groot. Over de Duitstalige en Engelstalige versie werd eveneens lovend
gesproken. Voor het gebruik van de audiotour werd een € 1,- gevraagd om de noodzakelijke
wijzigingen en aanvullingen te betalen.
Het Groninger Museum maakt geen gebruik meer van Antenna apparaten en daardoor
vervalt eveneens het onderhoud. Gelukkig zijn er meer apparaten, maar er werd dit jaar
meer uitval en storingen van de apparaten geconstateerd.
Om de bezoekers aan de tuin ook van meer informatie te voorzien, werd gekozen voor een
mobiele website voor bezitters van smartphones en tablets. Op deze website is informatie te
vinden over de tuin in alle seizoenen met alle benamingen van alles wat er groeit en bloeit.
De basisgegevens over de tuin zijn in de website www.menkemaborgtuin.nl te bekijken. Om
bezoekers hierop te wijzen zijn promotionele visitekaartjes beschikbaar of kan de QRcode op
diverse plekken gedownload worden. Voor de noodzakelijke uitbreiding en verdieping en de
vertalingen in Engels en Duits werd nog geen tijd en financiering gevonden.

3.2 Scholen
Vanaf 1 januari kreeg CultuurClick Groningen geen subsidie meer en werd de
dienstverlening beëindigd. Kunst & Cultuur Drenthe werd door de provincie gevraagd om een
aanvraag voor ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ voor Groningen aan te vragen bij het Fonds
voor Cultuurparticipatie. De praktische uitvoering en contact voor de Menkemaborg was via
Erfgoedpartners Groningen. Zij leverde dit jaar de overzichten van de aangemelde scholen.
Buiten de gemeente Eemsmond, bezochten drie groepen van een school uit Holwierde de
Menkemaborg. De bijna tachtig leerlingen kregen een korte inleiding en ze gingen daarna
rond met de junior audiotour.
Dit jaar hebben 37 leerlingen van het Hogeland College de borg bezocht en zij gingen rond
met de audiotour voor volwassenen. Daarbij werd een door de borg ontwikkelde vragenlijst
gebruikt, welke aangepast was door de leerkracht. Het bezoek van jongeren met een CJPpas of Cultuurkaart was gelijk aan 2016.
Internationale studenten van de Reinwardt Academie uit Amsterdam, Saoedische studenten
en studenten kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen brachten in dit jaar een
bezoek aan de borg.
3.2.1 Erfgoedtraject ‘Zilvertje en de schatten van Eemsmond’
Het digitale lespakket ‘‘Terug in de Tijd’, bestemd voor groep 5/6 van het basisonderwijs,
werd ook dit jaar weer ingezet. Er kwamen zes groepen met in totaal 123 leerlingen. Voor de
lessen op school was een cd-rom ontwikkeld en op de borg werd de junior-audiotour ingezet.
De inzet van een muziekdocent met een mini-concert bleek niet meer mogelijk. Een goed
alternatief was het optreden van organist Hans Nomen uit Warffum voor een paar groepen.
Aansluitend op het bezoek aan de Menkemaborg konden de leerlingen op school aan de
slag met behulp van het lesmateriaal op een cd-rom en met gebruikmaking van het digibord.
Zo kwamen zij van alles te weten over leerlijnen in de 18de eeuw, de Pruikentijd, maar ook
over de VOC en de Gouden Eeuw.
Het lesmateriaal is zeer toegankelijk voor de leerkrachten en is ook via de site van de
Menkemaborg eenvoudig te downloaden.

3.3 Erfgoed op Stee
Erfgoedpartners heeft het project ‘Erfgoed op Stee’ opgezet waarin samengewerkt wordt met
de Ouderenactiviteiten- en participatiemaand en ‘Kunst op Stee’ van ‘VRIJDAG’, waar
docenten en kunstenaars werken op gebied van muziek, beeldende kunst en theater. De
Menkemaborg doet mee en het is de bedoeling om met tien objecten van de borg op bezoek
te gaan bij een zorginstelling. De keuze van objecten is zodanig dat ouderen ze aan mogen
raken en vasthouden. ‘VRIJDAG’ koppelt een creatieve/kunstzinnige activiteit aan de
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erfgoedpresentatie. Overleggen hebben plaatsgevonden in 2017, maar de uitvoering werd
verschoven naar voorjaar 2018.

4 COLLECTIE
4.1 Beheer en behoud
Het behoud van de collectie en het interieur is van groot belang en vergt daarom voortdurend
de aandacht. In januari en februari werd door een aantal medewerkers de jaarlijkse grote
schoonmaak uitgevoerd, waarbij alle objecten en het hele interieur niet alleen werden
schoongemaakt, maar ook werden gecontroleerd op conditie.
Met behulp van dataloggers wordt de temperatuur en relatieve vochtigheid in diverse kamers
vastgelegd. Een apart apparaat voor UV en Lux meting wordt wisselend in de kamers
geplaatst. De metingen worden opgeslagen in de computer met daarbij een dagboek waarin
de (locatie)gegevens worden vastgelegd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de
museumregistratie.
Het nodige onderhoud aan de collectie, zoals aan de uurwerken en het kabinetorgel, werd
uitgevoerd door externe restauratoren. Voor het onderhoud van de collectie van het
Groninger Museum is financiële reserve beschikbaar. Voor het kabinetorgel, zowel voor
onderhoud als het bespeelbaar houden en concert, is eveneens een financiële reserve
aanwezig.
4.1.1 Beveiliging
De uitgebreide beveiliging van gebouwen en collectie is noodzakelijk, maar ook kostbaar. De
beveiligingsapparatuur was gevoelig voor storingen en had regelmatig onderhoud nodig.
Voor de veiligheid en de verzekering van de gebouwen moet de elektriciteit in orde zijn en
met regelmaat een NENkeuring worden uitgevoerd. Dit werd voor de borg gedaan en de
voorgestelde noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd tijdens de sluitingsperiode van
de borg in 2018.
Vanwege leeftijd moeten apparaten vervangen worden. Alle zeven brandblusapparaten
werden, vanwege ouderdom, vervangen voor nieuwe exemplaren in januari.
De brandmeldinstallatie en bijbehorende installaties zijn tien jaar oud en bij storing mogelijk
niet meer te repareren. Vervanging is noodzakelijk en gepland in maart 2018 wanneer de
borg gesloten is voor bezoekers.
4.1.2 Verlichting in de borg
Tijdens de donkere dagen is het voor bezoekers te donker in de borg. Er is extra verlichting
door middel van spots, maar deze manier van verlichten is niet meer geschikt. Leon van
Warmerdam van ‘Lichtpunt’ uit Groningen heeft een verlichtingsplan opgesteld waarbij
gebruik wordt gemaakt van nieuwe LED verlichting. Na een proefopstelling werd de kleur en
de soort spots bepaald. Het Groninger Museum maakt de uitvoering financieel mogelijk. Een
mooi cadeau voor het 90-jarig bestaan van de Menkemaborg als museum. Uitvoering is
gepland in de maand maart van 2018.

4.2 Aanwinsten
Twee particulieren hebben elk een schenking gedaan. Het zijn oude ansichtkaarten van de
borg en deze sluiten goed aan op de 90-jarige Menkemaborg als museum. Een deel van
deze ansichtkaarten waren al opgenomen in Beeldbank Groningen van de Groninger
Archieven.
Arend Nijholt uit Usquert schonk een tafellaken van linnendamast, drie kristallen karaffen;
drie glaasjes op voet en een serviesje van Europees porselein, om te gebruiken bij voorbeeld
tijdens kaarslichtavond.
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Aldwin Wals uit Uithuizen heeft een archiefstuk geschonken. Het is een handgeschreven
folio waarin een schuldbekentenis aan U.A. Alberda van Menkema wordt beschreven en
ondertekend is door A Kalverkamp ‘op den huize Menkema den 19 January 1836’.
De Ridderschap Groningen vierde het 5-jarig jubileum op zaterdag 11 juni op de
Menkemaborg met een vergadering en lunch in restaurant ‘t Schathoes.
De Ridderschap heeft een financiële bijdrage gegeven voor de vervanging van vier
fruitbomen in de fruithof.
Voor de schouw in de theekamer in het schathuis werd een tegel aangekocht, dankzij
bemiddeling van oud-conservator van het Groninger Museum C.J.A. Jörg.

4.3 Bruikleenverkeer
Het Groninger Museum transporteerde diverse objecten naar en van de Menkemaborg voor
eigen gebruik of voor tentoonstellingen elders.
Voor de tentoonstelling ‘Rijk in Groningen’ (mei t/m november) in het Groninger Museum
werden diverse schilderijen en objecten in bruikleen gegeven. In retour werden schilderijen
uit het depot geleend om de lege plaatsen op te vullen.
Acht aquarellen met tulpen geschilderd in de 17 de eeuw door Margareta de Heer werden in
bruikleen verkregen voor de presentatie in april en mei.

4.4. Registratie en documentatie
De collectie van de Stichting Museum Menkemaborg is klein, omdat bijna alles in de
opstelling eigendom is van het Groninger Museum. Via de website van het Groninger
Museum kan gezocht worden in de collectie. Bezoekers worden in de website van de borg
daarnaar verwezen. Er is overleg geweest met het Groninger Museum om de collectie van
de Menkemaborg op te nemen in hun nieuwe registratiesysteem. Ook de collectie van het
Groninger Museum aanwezig in de Menkemaborg kan dan gecontroleerd worden. Een en
ander is afhankelijk van personele inzet en een stagiaire of vrijwilliger.
De Menkemaborg doet mee met het Digitaal museum om de belangrijkste onderdelen van
de collectie zichtbaar te maken via de (nieuwe) website www.collectiegroningen.nl. (Zie 2.3)

4.5 Onderzoek
Het onderzoek naar de geschiedenis van de Menkemaborg als museum is door de
directeur-conservator uitgevoerd en verwerkt voor de presentatie ‘De Menkemaborg: 90 jaar
museum!’, dan wel opgeslagen als documentatie.
Kleine onderzoeken, intern of samen met externe onderzoekers, werden gedaan naar
objecten uit de collectie. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek door Aagje Goslinga uit
Uitgeest naar stoffeerders in Nederland, waarbij ze op de borg de stoffering van het
staatsieledikant heeft onderzocht. De in India beschilderde ‘sitsen’ sprei met de
familiewapens Alberda en afkomstig van de Menkemaborg, was onderdeel van de
tentoonstelling ‘Rijk in Groningen’ in het Groninger Museum en kon daardoor grondig
onderzocht worden door mevrouw L. Veldman en Ida Stamhuis.
4.5.1 Publicatie Menkemaborg
Leden van het bestuur van de Menkemaborg en van de Stichting Culturele Raad Eemsmond
hebben zitting genomen in een begeleidingscommissie voor de uitgave van een grote
publicatie over de Menkemaborg. Deze commissie is een aantal keren bij elkaar geweest.
Een uitgever werd gekozen en overleg met sponsors heeft plaatsgevonden. De redactie zal
de hoofdstukindeling en de synopsis gaan aanpassen.
Aan de nieuwe gids in drie talen over de Menkemaborg werd door de directeur-conservator
niet verder gewerkt in verband met de beslissing, dat eerst de grote publicatie zal
verschijnen.
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Onderhoud theehuis in eigen beheer

Schildersbedrijf houtwerk gevel schathuis
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Nieuwe peren, bijdrage van
De Ridderschap Groningen

Keukentuin: buxushaagjes verwijderd in twee
kruidenvakken en nieuwe buxus aangeplant
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5 ONDERHOUD
5.1 Onderhoud gebouwen
5.1.1 Algemeen
Dit jaar waren er geen grote onderhoudswerkzaamheden aan de borg, met uitzondering van
de reguliere, waaronder het herstellen en schilderen van de ramen van het theehuis door
eigen medewerkers en het bijwerken van de vensterbanken aan de voorzijde door een
schildersbedrijf.
Het onderhoud aan het schathuis bestond uit het schilderwerk van het houtwerk, ramen en
luiken, aan de zuidgevel door de schildersbedrijf Bonema uit Middelstum. Een van de kleine
luiken bleek in slechte staat en daarvoor wordt in eigen beheer een nieuwe gemaakt.
De beheerder van restaurant ’t Schathoes heeft het verzoek ingediend om de toiletten in het
restaurant te renoveren. Twee van de vier damestoiletten verbouwen tot een mindervaliden
toilet en ruimte voor het verschonen van een baby. Daarnaast alle toiletten vervangen en
ruimten nieuw betegelen. Er werden van twee aannemers offertes verkregen, waarvan de
laagste gekozen werd. Het bestuur ging in december akkoord met de renovatie en de
uitvoering staat gepland in begin 2018, tegelijkertijd met het herstel van de
aardbevingsschade.
5.1.2 Aardbevingsschade
Sinds de aanmelding van de schade in 2013 bij de NAM leek dit jaar eindelijk het einde in
zicht. Na de afkeuring van het eerste rapport door de borg en de door de NAM niet
gehonoreerde second opinion, werd in 2016 architectenbureau Holstein uit Groningen
ingeschakeld. Diverse keren hebben de architect van Holstein en vertegenwoordigers van de
NAM de gebouwen bekeken en uiteindelijk werd in februari het definitieve rapport ontvangen.
Ingezet werd op de uitvoering in het najaar van de gevels en vervolgens het interieur van
borg en schathuis in eerste maanden van 2018. Drie aannemers dienden in oktober een
offerte in voor alle gebouwen, waarvan de laagste gekozen werd. Een omgevingsvergunning
werd aangevraagd en verkregen. Met het Groninger Museum was overleg over de
verzekering en het inpakken van de collectie. De voorbereiding en overleggen, waaronder
over verzekering, collectie, vergoedingen en kosten, vergden veel tijd. Voor de jarenlange
inzet in uren van twee medewerkers en de geschatte extra uren in najaar en begin van 2018
van meerdere medewerkers werd, evenals voor de kostenderving door sluiting in maart, door
de borg in juli een kostenopgave ingediend. De NAM, via de contactpersoon van Centrum
Veilig Wonen, kwam drie maanden later met een tegenvoorstel, maar deze werd niet
geaccepteerd door de borg. Na enkele weken overleg werd een compromis bereikt waardoor
de uitvoering toch nog door kon gaan in de eerste maanden van 2018. Het herstel van de
gevels werd gepland in het voorjaar 2018. In december werd eveneens begonnen met het
opruimen en afdekken van de vertrekken op de verdieping en de zolder.

5.2 Onderhoud terrein en tuin
5.2.1 Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland
Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Amsterdam werd een aanvraag gedaan voor subsidie
van een aantal werkzaamheden in de tuin en het terrein. In januari werd de aanvraag
ingediend voor renovatie van de beschoeiing rond de binnengracht en enkele delen van de
buitengracht; de verbetering van de tuinpaden in de lusthof; de verbetering van de
toegangen tot de singel; een betere constructie voor de perenberceau en het vervangen van
de houten leuningen en aantal planken van de brug over binnengracht. In maart kwam het
positieve bericht, dat de subsidie werd toegekend.
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Het project ‘Onderhoud tuin en terrein’ wordt gespreid over twee jaren, waarbij de constructie
van de perenberceau, de verbetering van de tuinpaden en de toegangen naar de singel,
werden uitgevoerd. Het herstel van de beschoeiing werd niet helemaal afgerond in 2017.
Er werd een offerte ontvangen voor het vervangen van houten leuningen en slechte planken
van de brug over de binnengracht, maar uitvoering werd verschoven naar maart 2018,
wanneer de borg nog gesloten is voor bezoekers.
5.2.2 Tuin
Het weer was uitstekend met een mooi voorjaar en een typische Nederlandse zomer. Ook
het najaar was over het algemeen aangenaam, al was door de vele regen, de grond aan het
eind van het jaar volledig verzadigd.
De voorjaarsbloemen begonnen vroeg te bloeien en ook de rozentunnel stond eind juni al in
bloei en dat was opmerkelijk vroeg.
In verband met regelgeving werden proeven gedaan met een nieuwe manier van
onkruidbestrijding op de paden. Een tijdrovende manier was het branden van het onkruid en
daarnaast werd een proef gedaan met het machinaal openwerken van de toplaag en
handmatig onkruid verwijderen. Voor de onkruidbestrijding werden extra kosten in rekening
gebracht door Ability Groen.
In het kader van de buxusziekte werd een nieuwe proef gedaan, waarbij de dode
tussenhaagjes in twee kruidenvakken werden verwijderd en nieuwe gewone buxus
aangeplant. Ability Groen leverde ook een plan voor de aanpak van de buxus in een deel
van de lusthof, waarbij dode delen vervangen worden voor een meer resistente soort buxus,
wanneer deze passend is in de tuin. Financiering voor de vervanging van buxus is er niet.
Vier dode appelbomen werden vervangen door nieuwe oude perensoorten, waarbij een deel
van de kosten konden worden betaald van de gift van De Ridderschap Groningen.
De oude peren in de perenberceau hadden geen of nauwelijks ondersteuning meer. Er werd
een betere constructie aangebracht en bezoekers kunnen weer veilig onder de tunnel van
peren doorlopen.
De paden in de lusthof waar de bezoekers altijd lopen waren deels slecht begaanbaar,
vooral in natte perioden. Er werd een nieuwe toplaag aangebracht.
Beide laatste werkzaamheden vielen onder het project ‘Onderhoud tuin en terrein’ en konden
worden uitgevoerd dankzij de toegezegde subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
5.2.3 Terrein
Landschapsbeheer Groningen snoeide in de eerste twee weken van augustus de dubbele rij
linden langs de oprijlaan.
Het jaarlijks onderhoud van de singel werd begin september uitgevoerd door Groenprojecten
Ewsum uit Middelstum.
Van de dode bomen langs de singel zijn enkele door storm gevallen en verwijderd. De
aanvraag voor de kapvergunning vergde meer tijd en deskundigheid en werd verschoven
naar volgend jaar.
De toegangen tot de singel waren tijdens natte perioden slecht begaanbaar, waarbij het
draaien van personenauto’s de grond beschadigen. Voor verbetering van dit deel van de
singel met behoud van de uitstraling van het beeld van de singel deed Ability Groen een
goed voorstel. Naast een nieuwe drainage werden onder de toplaag van zand
grasbetontegels aangebracht. Hierdoor kan het overtollige water weglopen, maar de singel
blijft een zandpad.
De beschoeiing van de binnengracht werd aan de drie zijden grondig gerenoveerd. Ook
enkele delen van de buitengracht werden aangepakt, maar nog niet afgerond in 2017.
De singel en de beschoeiing vallen eveneens onder het project ‘Onderhoud tuin en terrein’
van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Eind november werd door de gemeente Eemsmond een nieuw fietspad vlak langs de
meidoornhaag, de kadastergrens, langs de Menkemaweg aangelegd. Er was vooraf geen
overleg geweest, ook niet met eigenaar van het weiland, de Vereniging Natuurmonumenten.
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Onderhoud tuin en terrein dankzij subsidie van Prins Bernhard Cultuurfonds

Renovatie constructie perenberceau

Toegangen naar singel zijn voorzien van een waterdoorlatende onderlaag van
grasbetontegels

De paden in de lusthof zijn verbeterd met een nieuwe toplaag. Herstel beschoeiing is
gestart in 2017
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Gelukkig kon voorkomen worden dat het fietspad dwars door de oprijlaan werd gelegd. De
aanleg was nog niet voltooid in 2017.
De duivenslag in het weiland is van de Menkemaborg en staat hier met toestemming van de
Vereniging Natuurmonumenten. De overeenkomst was verlopen en een nieuwe
overeenkomst werd getekend door het bestuur van de Stichting Museum Menkemaborg en
de directeur van de Vereniging Natuurmonumenten voor de periode 2017 tot en met 31
december 2026.

6 BESTUUR EN ORGANISATIE
6.1 Inleiding
6.1.1 Algemeen
Het bestuur werkt aan de hand van de Code Cultural Governance voor de Stichting Museum
Menkemaborg. Dit jaar werd afscheid genomen van vijf bestuursleden en drie nieuwe
bestuursleden werden welkom geheten.
6.1.2 Financiën
De Stichting Museum Menkemaborg heeft het jaar 2017 met een positief saldo afgesloten.
Dit resultaat was hoger dan begroot. De inkomsten zijn vooral toegenomen door een
combinatie van de verhoogde entreeprijs en het hoger aantal bezoekers.
De loonkosten waren iets lager dan begroot en aan de uitgavenkant is verder zeer zorgvuldig
omgegaan met de beschikbare gelden en de meeste uitgaven zijn lager dan begroot.
Dankzij subsidie van het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds konden en kunnen het
noodzakelijk onderhoud van tuin en terrein uitgevoerd worden. Dankzij subsidie van het
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen konden belangrijke collectiestukken gefotografeerd
worden en onderdeel worden van de website van de collectie Groningen.
In de begroting werd het voorlopige bedrag voor het herstel van de zieke buxus aan
inkomsten en uitgavenkant verwijderd, omdat er wel voorstellen zijn, maar nog geen
definitieve plannen of financiën.
Het inflatiecijfer is heel laag, waardoor de pacht nauwelijks omhoog gaat. Daarbij was er de
aflossing van een lening verstrekt door de Provincie en de historisch lage rente en het niet
indexeren van de structurele subsidies, die zorgen voor een neerwaartse spiraal.
De rentebijdragen door het Groninger Museum bleken afgelopen jaren te zijn gedaald naar
nul.
6.1.2.1 Financiële risico’s
De subsidies worden niet geïndexeerd en zijn lager dan de oorspronkelijke
meerjarenbegroting heeft laten zien. Gezien de afgelopen jaren fluctueert het aantal
bezoekers en daardoor blijven de inkomsten uit de entreegelden niet zeker. Er is weinig
budget voor adverteren en er wordt vooral veel tijd ingezet voor free publicity en acties met
diverse organisaties, zowel regionaal als nationaal in de hoop daarmee meer bezoekers te
trekken. De audiotour apparaten zijn verouderd en moeten vervangen worden.
De vaste lasten voor onderhoud, zowel gebouwen als tuinen, voor beveiliging, huisvesting,
organisatie, zowel personeel als museaal, worden jaarlijks hoger door indexering. Door de
zeer lagere rente en de grote extra uitgaven, zal de opbrengst van de rente nauwelijks iets
opleveren. De verzekering en de beveiliging van het gebouw zijn structureel hoge bedragen.
De natuur is een onzekere factor met financiële tegenvallers door storm en ziekten. Het
onderhoud van het groen is een structurele hoge kostenpost. De kosten voor het onderhoud
en verbeteren van het niet monumentale deel van het schathuis, waarin de woning en
restaurant ’t Schathoes zich bevinden, is hoog. Daarbij komt een deel van verzekering en
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andere vaste lasten ook op rekening van de Stichting, waardoor de pacht nauwelijks
toereikend is.
Het financiële resultaat ten opzichte van de begroting 2018 zal mogelijk negatief uitvallen. De
Algemene Reserve wordt komende jaren nog minder en het risico bestaat dat ook andere
reserves op enig moment moeten worden aangesproken. De beperkter wordende liquiditeit
heeft op termijn gevolgen voor de continuïteit. De komende jaren zal er wederom sprake zijn
van tekorten en het bestuur zal alles in het werk moeten stellen om een dekkende
exploitatie te verkrijgen. De exploitatiekosten moeten daaraan aangepast worden. De inzet
van meer vrijwilligers zou het werk van de vaste medewerkers kunnen ontlasten waardoor
overwerk verminderd wordt, maar het vinden van goede vrijwilligers blijkt niet eenvoudig.
Deskundige en professionele medewerkers blijven noodzakelijk voor het onderhoud en de
presentatie van alle facetten van de Menkemaborg.
Het onderhoud van de gebouwen wordt jaarlijks uitgevoerd en voor het hoofdgebouw, de
borg, wordt een nieuwe aanvraag gedaan voor subsidie, maar het niet zeker of deze
verkregen wordt. Grote uitgaven zijn de komende jaren voor onderhoud te verwachten, ook
van het schathuis, waarvoor de subsidie onmisbaar is. Het deskundig regulier onderhoud
van gebouwen en tuinen zal noodzakelijk blijven. Mocht er opnieuw schade ontstaan door de
aardbevingen dan zal dat worden vergoed door de overheid /NAM.
6.1.2.2 Toekomst
Het doel van de Stichting Museum Menkemaborg is, zoals dat verwoord wordt in de statuten:
‘Het beheren, onderhouden en als museum exploiteren van de Menkemaborg, met alle
daartoe behorende gebouwen en opstallen, tuinen, grachten en singels.’
De Menkemaborg is een belangrijk cultureel erfgoed in de provincie Groningen en kwaliteit
en authenticiteit staan hoog in het vaandel van de Menkemaborg. De waardering door de
provincie Groningen met A-status, maar ook het winnen van de Museumprijs in 2007 in de
categorie ‘kasteelmusea’ en het hebben van twee sterren in de cultuur-toeristische
Michelingids, zijn daar bewijzen van.
Het streven is om deze status te behouden en waar nodig te verbeteren. Aangezien de
overheidssubsidies niet meer worden geïndexeerd en de vaste kosten stijgen, zal het steeds
moeilijker worden om met een sluitende exploitatie te werken. Voor onderhoud en projecten
zal additionele financiering worden gezocht. Door promotionele acties en samenwerking met
andere culturele instellingen, zowel regionaal als daar buiten, wordt getracht het aantal
bezoekers positief te beïnvloeden. Het bestuur streeft ernaar om het publieksbereik te
verbreden en vergroten op allerlei manieren waaronder de sociale media en samenwerking
met veel partijen op diverse terreinen.
Het bestuur gaat op zoek naar extra inkomsten door de mogelijkheid van een
bedrijfslidmaatschap via de Vereniging van Vrienden mogelijk te maken. De Vereniging heeft
in 2016, naast het individuele lidmaatschap, een bedrijven lidmaatschap ingevoerd, waarbij
als tegenprestatie de bedrijven voor hun klanten kaartjes met vrije toegang tot de tuin en
borg van de Menkemaborg krijgen. Het eerste bedrijfslidmaatschap was eind van het jaar
een feit. In 2017 nog geen resultaat voor de borg.
Het bestuur zal alles in het werk stellen om de begroting sluitend te krijgen, maar zal de
kwaliteit en authenticiteit van de Menkemaborg niet uit het oog verliezen.
De stichting is gericht op duurzaam ondernemen en houdt rekening met het welzijn van de
medewerkers, het milieu en de omgeving en is niet gericht op winst. Alle werkzaamheden
zijn er op gericht om de bezoekers een onvergetelijke tijd te geven.
6.1.3 Structureel subsidies
6.1.3.1 Provincie Groningen
Het overleg tussen de beleidsmedewerker cultuur van de provincie Groningen, mevrouw M.
Bekkering en de directeur-conservator vond in juni plaats. In augustus is de heer J.
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Spakman, de nieuwe clustercoördinator Sport, Cultuur en Toerisme van de Provincie
Groningen, op kennismakingsbezoek geweest.
In het kader van de structurele subsidie werd voldaan aan de, voor zover van toepassing,
inhoudelijke verplichtingen genoemd in de brief van 17 februari, waaronder ook het behalen
van meer dan 22.000 bezoekers.
Plan voor vergroten en verbreden publieksbereik
Aan het verzoek van de provincie Groningen om een plan voor het vergroten en verbreden
van het publieksbereik in te dienen werd, na voorbereiding door de directeur-conservator en
overleg met het bestuur, in mei ingediend. In oktober reageerde de provincie in een brief met
het verzoek voor 1 juni 2020 over de planning en uitvoering te rapporteren.
6.1.3.2 Gemeente Eemsmond
Het bestuurlijk overleg met de gemeente Eemsmond vond dit jaar niet plaats.
Beleidsmedewerker mevrouw Nienhuis ging in juni werken bij de gemeente De Marne. In
oktober kwam haar vervanger, de heer Weemstra uit Utrecht, op kennismakingsbezoek.
6.1.3.3 Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg
De Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg geeft een jaarlijkse bijdrage als
vergoeding van de entree van de bijna duizend lidmaatschappen.
Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg organiseerden ook dit
jaar weer de NLDoet met vrijwilligers. Op zaterdag 11 maart hebben bestuursleden en 20
vrijwilligers allerlei zaken rond de borg opgeruimd en schoongemaakt. Er werd een
hoogwerker ingezet voor het hoognodig schoonmaken van de vazen en bovenste deel van
de toegangspoort. Daarnaast werden de lantaarns langs de oprijlaan schoongemaakt en
enkele tuinbeelden. Enkele vrijwilligers gingen ’s middags verder en snoeiden ook de
houtopslag langs de tussensloot in het weiland. Het was een mooie droge en zonnige dag.
Tijdens de jaarvergadering in oktober werd besloten om het lidmaatschap met € 1,25 te
verhogen naar € 13,75. Daarmee blijft het lidmaatschap weer achter bij de verhoging van de
entreeprijs. De lage inkomsten van de Vereniging zijn een zorg, evenals het vinden van
nieuwe leden. Er zijn bedrijfslidmaatschappen waarvoor de borg gratis toegangskaarten
inneemt, maar waarvoor in 2017 nog geen inkomsten zijn ontvangen.
De gezamenlijke vergadering van beide besturen in november werd, in verband met te
weinig aanwezige bestuursleden, verschoven naar het voorjaar van 2018.

6.2 Bestuurssamenstelling

H.G. Hoek
voorzitter
M.J. van der Heide
secretaris
J. Nijmeijer
penningmeester
W.R. Duursema
penningmeester
L.L. van Mulligen
lid bestuur FMOG
C.P.J. van der Ploeg
lid bestuur FMOG
Mw. F. Hopma Zijlema
Mw. E. Schillhorn van Veen
G.K. Vlak

namens
op persoonlijke titel

sinds
september 2007

op persoonlijke titel

september 2009

op persoonlijke titel

september 2007– juni 2017

op persoonlijke titel

juni 2017

op persoonlijke titel

september 1991-juni 2017
januari 2005-juni 2017
januari 1993
juni 2017
november 1994-juni 2017
jan. 2002-december 2017

Groninger Museum
op persoonlijke titel
Vereniging van Vrienden
van de Menkemaborg
op persoonlijke titel

juni 2014
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A. Blühm
Mw. J. Kloostra
J.R.M. Boon

maart 2016 – maart 2017
maart 2017
juni 2017

Groninger Museum
Groninger Museum
op persoonlijke titel

Het bestuur vergaderde in 2017 vier keer. Dit jaar waren er veel bestuurswisselingen. In juni
namen mevrouw Hopma Zijlema, vanwege leeftijd en de heren Nijmeijer en Van Mulligen,
vanwege verhuizingen naar elders in Nederland, afscheid. De heer Boon uit Uithuizen nam
de plek over van mevrouw Hopma Zijlema en neemt ook deel aan de tuinvergaderingen met
de vertegenwoordigers van Ability. De directeur van het Groninger Museum, Blühm, bleek te
weinig tijd te hebben en werd opgevolgd door de conservator collecties, mevrouw Kloostra.
De nieuwe penningmeester werd de heer Duursema uit Zuidhorn. Er was in 2017 nog geen
opvolger voor de heer Van Mulligen. De heer Van der Ploeg volgt hem op als bestuurslid,
namens de Menkemaborg, bij de Stichting Federatie Monumenten Organisaties. Mevrouw
Schillhorn van Veen nam in december afscheid, nadat zij in oktober afgetreden was uit het
bestuur van de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg. Haar opvolger wordt in 2018
aangesteld.

6.3 Personeelssamenstelling
naam:
Mw. I.M. Stamhuis
Mw. P. Bolt–Lijnema
F. van der Kamp
Mw. C. Oosterhuis-v. Mastwijk
Mw. M. Brandse
H.G. Beukema

functie:
directeur/conservator
interieurverzorgster
museumassistent
museumassistent
museumass. educatie
hoofd interne dienst

Medewerkers seizoen: april-oktober
Mw. B. Bos
kaartverkoop
Mw. C. Hoek
kaartverkoop
Mw. M. Tebbens
kaartverkoop
Mw. L. van der Meide
kaartverkoop
L. Heslinga
kaartverkoop

uren
per week:
24
15
16
4
12
36

7
7
7
7
14

sinds:
oktober 1998
juli 1984
juli 2006
juli 2005
april 2009
juni 2016

juli 2010-okt 2017
april 2011
april 2014
april 2016
april – oktober 2017

Vrijwilligers seizoen: april-oktober
naam:
bel. taak:

sinds:

Mw. D. Smilda
F. van der Kamp
J. Pol
Mw. J. Smook
W. Bos
Mw. A. Veenstra
S. Jensema
M. Boerma
Mw. R. Kamp-Wortelboer
Mw. E. Kiel-Bleker
R. Tel
R. Smit
Mw. E. Scholtens
Mw. S. Nienhuis
Mw. E. Leinenga
R. Jetten
W. van Groenland

1985
mei 2002
april 2004
mei-juli 2006, 2008
mei 2007
mrt 2010-okt 2017
2010, juli, augustus
april 2012
juni 2013
juli 2013
april 2014
april 2014
juni 2015
juni 2016
maart 2017
maart 2017
april 2017

dag per week/
per twee weken:
textielrestauratrice
op afroep
gastheer
0,5
gastheer
1
schoonmaak
1
gastheer
0,7
gastvrouw
0,5
gastheer
0,5
onderhoudswerk
1
gastvrouw
0,5
gastvrouw
0,5
gastheer
0,5
gastheer
0,5
gastvrouw
0,5
gastvrouw
0,5
gastvrouw
0,5
onderhoudswerk
0,5
gastheer
0,5
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6.3.1 Veranderingen in personeelssamenstelling
Het werk in de kaartverkoop werd van april tot en met oktober ingevuld door de heer Lieuwe
Heslinga en in het weekend en in augustus door vijf seizoenmedewerksters. Voor Bernadette
Bos was dit haar laatste seizoen.
6.3.2 Vrijwilligers
Dit jaar hebben twee nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. Mevrouw Leinenga uit Winsum
werd gastvrouw op dinsdagmiddag en de heer Groenland uit Uithuizen werd gastheer op
donderdagmorgen en vanaf augustus ook op zondagmorgen. Mevrouw Veenstra stopte na
acht jaar gastvrouw te zijn geweest.
Remco Jetten uit Uithuizen is sinds maart werkzaam als vrijwilliger voor allerlei
onderhoudswerkzaamheden voor een of twee dagdelen per week.
6.3.3 Overleg intern
Het teamoverleg tussen Henk Beukema, Fred van der Kamp, Pia Bolt, Marjo Brandse en Ida
Stamhuis vond onregelmatig plaats. De functioneringsgesprekken met Pia Bolt, Fred van der
Kamp en Henk Beukema werden in mei door de directeur-conservator gehouden.
Ida Stamhuis nam deel aan de bestuursvergaderingen. Henk Beukema en Ida Stamhuis
namen deel aan de vergaderingen over de tuin met vertegenwoordigers van Ability Groen.
6.3.4 Externe contacten
Ida Stamhuis:
- nam deel aan het borgenplatform en aan het platform directeuren onder leiding van
mevrouw R. Broekhuis, directeur van Erfgoedpartners Groningen
- is bestuurslid (secretaris) van de ‘Stichting Freerk J. Veldman’ (onderzoek naar het
noordelijk meubel).
- Was op donderdag 16 maart aanwezig bij ‘Erfgoed aan Tafel’ in de Doopsgezinde
Kerk te Groningen. Spreker en gastheer was Peter Velthuis, organisator van de Tocht
om de Noord en het nieuwe uit te zetten ‘Pronkjewailpad’. Organisatie
Erfgoedpartners.
- Was op vrijdag 24 maart aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ‘Keramiek.
Picasso en tijdgenoten’ in de Fraeylemaborg te Slochteren
- Was op zaterdag 25 maart aanwezig bij de opening van de tentoonstelling
’Wereldlijke macht. Kerkelijke pracht’ in de Petruskerk te Leens. De expositie werd
gehouden in de schuur bij de borg Verhildersum te Leens.
- Was op vrijdag 7 april aanwezig bij de studiedag ‘Groninger borgen en borgtuinen’ in
de Piloersemaborg te Den Ham. Organisatie Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en
Landgoederen (sKBL) en het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC).
- Was op zaterdag 29 april aanwezig bij het ‘Groninger Groene Erfgoedcafé’, een
contact- en inspiratiemiddag op de borg Ekenstein. Initiatief Boerderijenstichting
Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut Groningen, Nederlandse Tuinenstichting,
Stichting ‘Het Tuinpad Op’ en Erfgoedpartners (organisatie).
- Was op maandag 19 juni aanwezig bij de studiedag ‘Historische buitenplaatsen:
ensembles van landschap, natuur en erfgoed het behouden waard’ op de
Fraeylemaborg te Slochteren. Organisatie sKBL en PBC.
- Was op dinsdag 20 juni aanwezig bij ‘Erfgoed aan tafel’ in de Remonstrantse kerk te
Groningen. Een inspiratiemiddag in voorbereiding op de Maand van de Geschiedenis
– 2017 met het thema ‘Geluk’, waarbij Herman Pleij de spreker was. Organisatie
Erfgoedpartners.
- Was op vrijdag 30 juni aanwezig in Den Haag voor de introductie op de studiereis
naar Potsdam en omstreken van 20 t/m 27 augustus en nam daaraan deel.
- Was op donderdag 7 september aanwezig bij het eerste Henri van der Wycksymposium voorafgaand aan het afscheidscollege van prof. dr. Yme Kuiper
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(bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen, Faculteit der
Letteren RU Groningen, vanwege Stichting Van der Wyck-de Kempenaer) in Het
Kasteel, Melkweg 1 te Groningen. Organisatie: Stichting Van der Wyck-de
Kempenaer in samenwerking met Kenniscentrum Landschap en de Faculteit der
Letteren RUG.
- Was op dinsdagavond 26 september aanwezig bij de ‘Daniël Marot Lezing’ in het
Rijksmuseum te Amsterdam door de Hertog van Devonshire; ‘Chatsworth, de
geschiedenis, het heden en de toekomst van een Engels country house’. Organisatie:
Stichting Daniël Marot Fonds en Stichting Het Nederlands Interieur.
- Was op zondag 1 oktober aanwezig bij de bijeenkomst met reisgenoten van de
studiereis Potsdam op Huis Westeflier te Diepenheim met eveneens een bezoek aan
de tuinen van Huis Diepenheim en Huis Weldam.
- Was op zondag 8 oktober aanwezig bij de presentatie van ‘Spinbarg’ door de drie
organisatoren in samenwerking met Erfgoedpartners in het Openluchtmuseum te
Warffum. Inclusief bezoek aan de voorstelling Spinbarg met verhalen aan boord van
het schip ‘de Familietrouw’ en de verhalenvertellers in het museum en afsluitend
muzikaal optreden in een nieuw oud café in Warffum.
- Was op maandag 27 november aanwezig bij het symposium van de Ottema Kingma
Stichting in samenwerking met de Radbout Universiteit Nijmegen in de Harmonie te
Leeuwarden. Thema ‘Keramiekmuseum: verleden, heden en toekomst’ ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Keramiekmuseum het Princessehof.
In verband met andere werkzaamheden kon niet worden deelgenomen aan symposia,
excursies of studiedagen van de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en
Streekdracht, Textielcommissie Nederland, Stichting Historisch Tuingenootschap Cascade,
Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties, ICOM afdeling Historische Huizen, en
de platformen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed te Amersfoort in samenwerking met de
Stichting Het Nederlands interieur, het Platform Kastelen & Buitenplaatsen, het Platform
Groen Erfgoed en het Interieurplatform.
Henk Beukema
- Was op donderdag 23 maart aanwezig bij het Platform Veiligheidszorg,
georganiseerd door Erfgoedpartners in Groningen.
- Was op donderdag 6 april aanwezig bij het ‘Kijkje in de keuken’ op de Fraeylemaborg
te Slochteren over ‘Hoe wordt mijn erfgoedinstelling duurzaam en energiezuinig’.
Organisatie Erfgoedpartners.
6.3.5 Personeelsactiviteiten
Algemeen
Op vrijdagmiddag 24 februari werd door Ida Stamhuis een introductie gegeven aan de
medewerkers over de activiteiten, (kortings)acties, arrangementen en de nieuwe
tentoonstelling over de Menkemaborg als museum de afgelopen 90 jaar.
Op vrijdag 10 november werd na sluitingstijd in ’t Schathoes de evaluatie over 2017
gehouden in aanwezigheid van medewerkers en enkele bestuursleden.
Na de bestuursvergadering op 15 december werd de kerstborrel gehouden voor de
medewerkers en bestuursleden in restaurant ’t Schathoes, waarbij Ida Stamhuis een
terugblik gaf over 2017 aan de hand van een power point en een korte intro op 2018.
Dagje uit
Groninger Museum tentoonstelling ‘Rijk in Groningen’
Op maandagmiddag 26 juni hebben 14 medewerkers en 2 bestuursleden een speciale
rondleiding gekregen van conservator Egge Knol door zijn tentoonstelling ‘Rijk in Groningen’
in het Groninger Museum. Een feest der herkenning, omdat diverse schilderijen en objecten
afkomstig waren uit de Menkemaborg.
Paleis ’t Loo, Apeldoorn
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Maandag 25 september Dagje Uit naar Paleis ’t Loo: ontvangst door Johan de Haan in
de Kunstzaal en

rondleidingen door conservatoren in het paleis en ’s middags door de tuin met de
tuinbaas

Afscheid van 3 bestuursleden in
Medewerkers op maandagmorgen 16 oktober
’t Schathoes op 16 juni
bezoek bij Henk Helmantel. De peren op het schilderij
komen uit de tuin van de Menkemaborg
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Dit jaar een bijzonder uitstapje naar paleis ’t Loo in Apeldoorn op maandag 25 september
met 13 medewerkers. We werden vorstelijk ontvangen door de hoofdconservator en twee
conservatoren in de Kunstzaal, een plek waar bezoekers normaal niet komen. In de ochtend
een rondgang door een deel van het paleis, ook op onbekende plekken. Na de uitgebreide
lunch in Bilderberg De Keizerskroon leidde de tuinbaas de groep door de historische tuin.
De Weem, Westeremden
Schilder Henk Helmantel is een regelmatige bezoeker aan de Menkemaborg. Het schilderij
met de in 2016 geschilderde appels uit de fruithof bleek gekocht te zijn door Groningers
woonachtig in Californië. Ook dit jaar maakte Helmantel gebruik van fruit van de borg voor
een schilderij. Op zijn uitnodiging werd op maandagochtend 16 oktober een bezoek gebracht
door 17 medewerkers aan de Weem in Westeremden. Na een bezoek aan zijn atelier leidde
Helmantel ons rond door zijn huis en liet de vele collecties zien. Tot slot werd de
tentoonstelling ‘Geachte collega’s ‘ bekeken met een selectie van hun eigen verzameling
moderne kunst.

7 BORGWINKEL
De borgwinkel is een kleine ruimte waardoor het assortiment beperkt is. Er zijn publicaties
over de Menkemaborg, borgen en kastelen in het algemeen te koop. Daarnaast zijn er
boeken over Groningen, historisch koken, wandelingen en orgelmuziek te koop. Verder is er
een assortiment aan streekproducten. Gezien het feit dat bijna iedere bezoeker zelf foto’s
maakt, is de verkoop van ansichtkaarten gedaald. Een deel van de oude voorraad is
afgeschreven.
Ter gelegenheid van de Menkemaborg als 90-jarig museum waren nieuw in de verkoop: een
jubileumpen en een setje oude ansichtkaarten. Souvenirs van de Menkemaborg, zoals een
lepeltje en een magneetje, werden uitgebreid met een muismat en een mok. Voor kinderen is
er ook een divers aanbod en nieuw was de uitgave ‘Kasteel in zicht! Op avontuur in kastelen
van Nederland en Vlaanderen’.
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BIJLAGE: Bezoekersenquête in grafieken
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BIJLAGE: Google Analytics

Menkemaborg: www.menkemaborg.nl
Pieken:
1, 2 maart – opening Menkemaborg
16, 17 april - Pasen
20, 21 mei – Pinksteren - Dag van het Kasteel
25, 26 december - Kerstdagen
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BIJLAGE: Overzicht publiciteit 2017
Persbericht: 22 februari; 26 mei; 14 juni; 28 juni; 5 september; 4 oktober; 6 december
Kranten:
Ommelander Courant: 23-02; 14-03; 20-04; 15-05; 22-05; 29-05; 06-06; 12-06; 15-06; 2206; 29-06; 07-09; 05-10; 04-12; 07-12
Dagblad van het Noorden: 28-02; 20-03; 27-05; 02-06; 04-07; 04-07; 18-09
Eemsbode: 01-03; 29-03; 21-06; 13-09; 20-12
Radio/TV:
AVRO/TROS: Kunstuur 19 februari
RTVNoord: website 23 febr.; 22 april; 14 juni;
TV 1 maart
Radio, TV en website 25 december
Radio Havenstad FM: 4 mrt
Tijdschriften / Agenda’s (selectie):
Bourgondische Beleving (voorjaar en zomer); Collect; Recreatiewijzer Groningen & Drenthe;
De Museum & Galeriekrant; Museummagazine; Da’s Ja Goud agenda; Museumtijdschrift Tentoonstellingsagenda; Hollands Glorie; Buitenplaatsenkrant; Groninger Museum
Magazine; Toeristische kaart Eemsmond; Maand van de Geschiedenis; Winterspecial.
Websites en digitale nieuwsbrieven (selectie)
www.groningermuseum.nl; www.kastelen.nl; www.topkastelen.com; www.toerismegroningen.nl; www.tuinen.groningen.nl; www.skbl.nl; www.eemsdelta.groningen.nl;
www.MuseumTV.nl (film ‘pareltje’ over Menkemaborg vanaf 17 juli); www.whichmuseum.nl ;
www.erfgoedvoordeel.nl
Publicaties, artikelen en uitgaven waarin de Menkemaborg (uitvoerig) voorkomt:
Labouchere, Lili, De fruithof van de Menkemaborg. Een gesprek met directeur-conservator
Ida Stamhuis. In: Pomospost, voorjaar 2017, pp 14-19
Stamhuis, Ida, ‘Het mooiste huis van Nederland’. In: Buitenplaatsenkrant, no.1 [mei] 2017, p.
7.
Berkelbach, Coosje, Dag van het Kasteel. In: Kasteel & Buitenplaats, mei 2017, jaargang 19,
nr 57, pp 3-6
Schaap, Dirk, Rondje Groninger borgen. In het spoor van Van Lennep, Van Hogendorp en
Craandijk. In: Monumentaal, nr. 2, april 2017, 11e jaargang, pp 48-53
Stamhuis, Ida. De Menkemaborg 90 jaar museum! In: Groninger Museum Magazine, 1 [mei]
2017 pp. 24-25
Capitool Reisgidsen ‘Leuke uitstapjes in Nederland en Vlaanderen’ 2017. Menkemaborg pp
4-5
Wal, Dineke van der, Alsof de bewoners even weg zijn… In: Stad & Lande, jrg. 26, nr. 2, 2e
kwartaal 2017, pp 22-23
Töpfer, John, De Menkemaborg. Verborgen pracht in het Groninger land. In: Adel in
Nederland, jrg. 1 nr.3, juni 2017, pp. 4-13
Emstreng, Ad, Een barokke borg in Uithuizen. In: Terdege (magazine bij Reformatorisch
Dagblad) 9 augustus 2017, pp. 74-77.
Meulen, Adri van der en Ron Tousain, Versiering op steengoed. In: Vormen uit Vuur, nr. 234,
pp. 36-57. (o.a. scherven steengoed met versiering en tekst uit tuin Menkemaborg).
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Dam, Marius van, Rococostoelen in de Menkemaborg. In: Collect. Kunst Antiek Design. 22st
jrg. winter 2017-2018, nr.9, pp 84,85.
Stamhuis, Ida, Interieur en inrichting Menkemaborg: terug in de tijd. In: Erfgoed Inzicht, nr. 4
(dec) 2017, pp 8-12
Marquetry. Ebony, Olive, Rosewood, Walnut, Alder, Vew, Boxwood, Holly, Maple,
Mahogany. In: MacGuffin. The Life of Things. No. 5:The Cabinet. Winter 2017 – Spring 2018,
pp. 160-177
Publicaties voor de bibliotheek
Fokken, Margriet en Barbara Henkes, Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids
voor Stad en Ommeland. Groningen, z. jr. [2016]
Schuit, Harrie (redactie), Behoud van Binnen. Preventieve conservering van interieurs.
RCE/WBooks 2013.
Feenstra, Hidde, Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende
platteland tijdens de Republiek. GHR 36, Assen 2007.
Schuurman, Ida en tekeningen van Irene Goede, Kasteel in zicht! Op avontuur in kastelen
van Nederland en Vlaanderen. Fontaine uitgevers Hilversum, 2017 [schenking auteur]
Vormen uit Vuur, nr. 234, Uitgave van de Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas,
2017/2.
Overgedragen door de Stichting F.J. Veldman aan de bibliotheek van de Menkemaborg:
Heinemeyer / Ottenjann, Alte Bauernmöbel volkstümliche Möbel aus dem nordwestlichen
Niedersachsen, Leer 1978
Schürmann, Thomas, Erbstücke. Zeugnisse ländlicher Wohnkultur im Elbe-Weser-Gebiet.
2002.
Hofstede, Annigje, Nederlandse meubelen. Van barok tot biedermeier 1700-1830. Zwolle
2004
Aalst, Loek van en Annigje Hofstede, Noord-Nederlandse meubelen van renaissance tot
vroege barok 1550-1670, Houten 2011
Kopie catalogus N.V. Meubelfabriek L.O.V. (Labor Omnia Vincit) Oosterbeek, z.jr.
Veldman, Freerk J., Pracht & macht. Het Groninger provinciehuis aan het eind van de 17 e
eeuw. [2014]
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