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WOORD VOORAF
Afgelopen jaar brachten ruim 20.000 bezoekers een bezoek aan de Menkemaborg en zij
hebben weer kunnen genieten van onze fraai ingerichte borg met de bijbehorende
historische tuinen. Het aantal was lager dan voorgaande jaren, maar de borg was een
maand extra gesloten in verband met herstel aardbevingsschade en de lange warme zomer
bleek niet bevorderlijk voor een bezoek aan de borg en vooral de tuin.
Het herstel van de aardbevingsschade werd in het voorjaar uitgevoerd en daarmee is dit
meerjarige project afgesloten en hopen we dat er geen nieuwe schade ontstaat.
De kamers van de borg werden voorzien van een totale nieuwe verlichting door middel van
LED spotjes met dank aan de financiële bijdrage van het Groninger Museum. Het is niet
alleen duurzaam, maar ook sfeervol en dat was ook het thema waarin de manier van
verlichten in de achttiende eeuw centraal stond.
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 bijna zevenhonderd enthousiaste bezoekers. Ook de sfeervol verlichte borg tijdens 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. Voor de
oude apparaten werd een goede vervanging gevonden, waar in 2019 mee gewerkt gaat
worden.
Het bestuur is verheugd, dat het gelukt is om de rekening met een positief resultaat af te
sluiten. 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 gedrang komt.
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. Voor de toekomst van de Menkemaborg is indexering
met enkele procenten noodzakelijk.
Wij zijn erg blij met de grote betrokkenheid van onze medewerkers, vrijwilligers en vrienden.
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 2018 is de nieuwe LED verlichting in de kamers gecombineerd met hoe en wat er aan
verlichting mogelijk was in de achttiende eeuw. Over dit thema werd uitgebreid informatie
gegeven aan de bezoekers. Door het herstel van de schade door aardbevingen was in maart
de borg gesloten voor bezoekers. Daarnaast zorgde de droge en vooral de hete zomer voor
een daling van het aantal naar 20.171 in totaal. Hieronder waren ongeveer vijfduizend tuin-,
restaurant- en singelbezoekers van wie geen revenuen werden ontvangen. Twee activiteiten
trokken extra veel bezoekers. De ‘Dag van het Kasteel’ op tweede pinksterdag trok ruim
zevenhonderd bezoekers en tijdens beide kerstdagen konden bijna zeshonderd bezoekers
genieten van sfeervol kaarslicht en orgelmuziek.
De Menkemaborg was open van april 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 maart, november en december werden ook in 2018
bezoekers geënquêteerd. Er werden driehonderdvijftig formulieren op vrijwillige basis
ingevuld, waarvan 6% door buitenlanders.
Naast de postcode werd ook de provincie ingevuld, omdat de postcodes over de
provinciegrenzen reiken. Daaruit bleek dat 27 % van de bezoekers uit Groningen kwam, uit
Noord-Holland 12%, Zuid-Holland 11 %, Utrecht 5%, Gelderland 10%, Friesland 6 % en
Drenthe 4%. De zuidelijke provincies scoorden laag m.u.v. Noord-Brabant met 5 %. Ook dit
jaar hadden buitenlanders de enquête ingevuld, 7 % en 5 % liet deze vraag blanco. Ten
opzichte van 2017 minder bezoekers uit Groningen en meer uit de randstad en Gelderland.
De leeftijd van de bezoekers viel met 70 % van het totaal in de categorie 50-plus. De
kinderen tot 12 jaar met 6 %, jongeren van 12 t/m 30 jaar met 12 % en 12 % in de leeftijd van
30 t/m 50 jaar. Aantallen zijn vergelijkbaar met vorig jaar.
Van de bezoekers die de enquête invulden was ruim driekwart voor het eerst op de borg.
Daarbij moet aangetekend worden, dat het invullen van een enquête bij een volgend bezoek
misschien niet meer wordt gedaan. De verhouding dat 60 % met zijn tweeën en 31 % met
meer personen de borg bezocht is gelijk aan vorig jaar.
Er is een station in Uithuizen en de bushalte is voor de poort, maar slechts 5% van de
geënquêteerden kwam met het openbaar vervoer. Met de fiets of wandelend kwam 13 % en
de auto blijft favoriet met 82 %. Iets minder dan de helft kwam rechtstreeks van huis, 23 %
verbleef in een hotel of bed & breakfast en 24 % op een camping of in een vakantiepark en
van 7 % zijn geen gegevens.
Op de vraag waarvan de bezoeker de Menkemaborg kent zijn website / internet en de VVV
gelijk met 16%, maar weer belangrijk voor de Menkemaborg met 30% was de reden ‘op
aanraden van anderen’. Kranten, tijdschriften en toeristische gidsen scoorden een paar
procenten. Nieuw was in 2018 de keuze ‘kortingsacties’ en 4% noteerde deze reden,
waardoor duidelijk is geworden, dat kortingsacties werken.
De enquête geeft ruimte voor individuele opmerkingen en de reacties waren bijna allemaal
enthousiast en positief, met opmerkingen als ‘leuk, mooi, geweldig, interessant,
indrukwekkend, rustgevend en een goede audiotour’. (Zie bijlage grafieken)
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1.2 Tentoonstellingen
1.2.1 De Menkemaborg: sfeervol verlicht in de 18de eeuw en nu.
Periode: 1 april t/m 30 december
In 2017 bestond de Menkemaborg als museum 90 jaar. De wens voor het beter verlichten
van de kamers werd mogelijk dankzij de financiële bijdrage van het Groninger Museum,
eigenaar van de Menkemaborg sinds 1921. De oude halogeen spots zijn vervangen door
nieuwe LED spots en deze zijn, voor zover mogelijk, onopvallend aangebracht op rails achter
de balken door ‘Lichtpunt’ uit Groningen. De nieuwe lichtsterkte is sfeervol en vergelijkbaar
met daglicht. De LED spots zijn niet alleen veel energiezuiniger en duurzamer, maar ook vrij
van infrarode en ultraviolette straling en daardoor is het licht niet schadelijk voor het kostbare
interieur.
Hoe was de verlichting in de achttiende eeuw? Het is nu moeilijk voor te stellen, want wij zijn
gewend dat alles op elk moment van de dag verlicht kan worden. In de achttiende eeuw was
daglicht het belangrijkste licht. Voor de avond was er, voor rijke mensen, kaarslicht of licht
door een olielamp. Hiervan zijn een keur aan voorbeelden te zien in de kamers. In die tijd
was het niet gebruikelijk om zoveel kandelaars met kaarsen in gebruik te hebben, maar ze
worden hier nu getoond om de variëteit te laten zien. Daarnaast zijn er in het interieur ook
voorwerpen die een duidelijke relatie hebben met licht. In elke kamer worden hiervan
voorbeelden gegeven. De meeste kaarsen en olielampen walmden en lieten roetsporen
achter. Nu wordt kaarslicht als sfeervol en gezellig gezien, maar in de achttiende eeuw was
dat toch heel anders!
Informatie in tekst en foto’s in elke kamer over de manier van verlichten, maar ook over de
invloed van het licht op de manier van inrichten.
1.2.2 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.
1.2.3 Smakelijk historisch: over eten en drinken in de 18de eeuw op de Menkemaborg
Periode: november en december
De twee laatste maanden staan in het teken van eten en drinken. Een geurig kopje thee of
koffie, kerveltaart of citroentaart, vis met asperges en een pastei, het zijn maar een paar
voorbeelden van wat er werd gedronken en gegeten in de achttiende eeuw op de
Menkemaborg. De adellijke familie Alberda, de toenmalige bewoners, zijn ‘even weg’, maar
dat geeft de bezoeker de gelegenheid om nieuwsgierig bij hen binnen te kijken en te zien
hoe zij leefden op de Menkemaborg.
In de grote zaal is de tafel gedekt voor het diner met het servies van Chinees porselein met
de wapens van de familie Feith. In de eetkamer is de tafel gedekt voor het dessert met een
servies van de Engelse fabriek Spode. Het is zeer recent geschonken door particulieren aan
de Menkemaborg. Verder een keur aan schitterende zilveren kandelaars en zilveren bestek.
Voor nieuwe dranken als thee, koffie en chocolade zijn passende kannen, kopjes en
serviezen in gebruik, gemaakt van porselein of zilver. De achttiende eeuw is een eeuw
waarin op culinair gebied veel veranderde, niet alleen kwamen er nieuwe gerechten, zoals
allerlei zoetigheden, maar ook nieuwe gebruiken, zoals het eten met een vork!
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April t/m december: ‘De Menkemaborg: sfeervol verlicht in de 18de eeuw en nu’

November en december: ‘Smakelijk historisch: over eten en drinken in de 18de eeuw
op de Menkemaborg’
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1.3 Activiteiten en evenementen
1.3.1 Activiteiten voorjaar
Op woensdagmorgen 25 april vertelde Ida Stamhuis in de borg aan de toehoorders over het
thema in 2018 ’De Menkemaborg, sfeervol verlicht in de 18de eeuw en nu’.
De lezingen over de geschiedenis van de Menkemaborg, het huis, de familie en de
historische tuin, werden vanwege te weinig deelnemers afgelast.
De Museumweek werd gehouden van 9 tot en met 15 april. De Menkemaborg was pas op 1
april opengegaan en er werden geen extra activiteiten georganiseerd. Het eigen thema sloot
aan bij het landelijke thema ’Ons echte goud’. De Nederlandse Museum Vereniging had
onderzoek gedaan naar het resultaat van een gratis Museumweekend. Het bleek niet het
beoogde resultaat op te leveren en het advies was om normale entree te vragen en dit werd
gevolgd.
Nieuw was het eerste Nederlandse landelijke tuin & park evenement Rendez-vous aux
jardins / Tot ziens in de tuin op 1, 2 en 3 juni. In Frankrijk is Rendez-vous aux jardins al
zestien jaar een succes. De Nederlandse editie ging van start op initiatief van de
Nederlandse Tuinenstichting en de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Partners die het
initiatief ondersteunen waren het Gilde van Tuinbazen, Paleis het Loo en de Stichting
Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. Tuineigenaren stelden hun tuin in het eerste
weekend in juni open voor bezoekers en de Menkemaborg sloot zich daarbij aan.
1.3.2 Dag van het Kasteel op Tweede Pinksterdag
Op Pinkstermaandag 21 mei waren van 13.00 tot 17.00 uur de bewoners even terug. Tien
leden van Hofdansvereniging Plaisir Courtois en een kind figureerden als de familie Alberda.
Ze waren aanwezig in de borg, maar ook buiten te vinden. Er werden spelletjes, zoals
dammen en schaken binnen gedaan, en op het voorplein konden bezoekers ook meedoen
met het kegelspel of het harlekijn gooien. Een aantal keren werden er barokke dansen
opgevoerd. Het theehuis was voor hen ingericht, als plek om te rusten en thee te drinken.
Het was een prachtig zonnige dag en er kwamen bijna zevenhonderd genieten van deze
bijzondere belevenis.
Er was eveneens veel belangstelling van de schrijvende pers en radio en TV Noord.
1.3.3 Dubbelconcert in kerk en borg
Het dubbelconcert was op zondag 24 juni met in de Jacobikerk te Uithuizen om 17.00 uur
een orgelconcert door Vincent van Laar. Het buffet werd geserveerd in restaurant ’t
Schathoes. In de grote zaal werd het tweede concert om 20.00 uur gegeven door Vincent
van Laar op het kabinetorgel en met zang van zijn dochter Agnes van Laar. Zij is sopraan en
verving haar broer David van Laar.
De organisatie was in samenwerking met de Stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen waar ook
aangemeld kon worden. Deze stichting organiseerde Orgelzomer Eemsmond met de start op
24 juni en een begeleidende publicatie waarin alle concerten en programma’s waren
opgenomen. Het concert in de grote zaal was uitverkocht met bijna vijftig aanwezigen.
1.3.4 De boom van het jaar
Nederland deed voor het eerst mee aan de Europese verkiezing Tree of the Year,
georganiseerd door de Stichting Bomen Nederland (SBNL) Natuurfonds te Leersum. Laatste
had een oproep geplaatst voor het indienen van bomen en de ook elke gemeente kon 1
boom aanmelden voor 15 mei. De gemeente Eemsmond koos voor de plataan in de doolhof
van de Menkemaborg. Informatie over de geschiedenis van de boom met de bijbehorende
verhalen, een belangrijk criterium, werd door de directeur-conservator aangeleverd. Per
provincie werd door een onafhankelijke jury 1 boom gekozen en dat werd de plataan!
Op 31 augustus werd nominatie landelijk bekend gemaakt en kon er gestemd worden via
www.deboomvanhetjaar.nl. Met behulp van pers en netwerken werd de actie ingezet.
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Op 16 oktober werd de uitslag bekend gemaakt. De troeteleik in de middenberm van de A58
in Noord-Brabant had gewonnen. De plataan in de doolhof eindigde op de 8ste plek.
1.3.5 Activiteiten najaar
De landelijke Open Monumentendag werd op zaterdag 8 en zondag 9 september
georganiseerd met het thema ‘Europa’. Geen passend thema voor de Menkemaborg, maar
ingezet op het jaarthema over de sfeervolle verlichting in de 18de eeuw en nu. Ruim
tweehonderd bezoekers bezochten met een forse korting dit weekend.
De landelijke Maand van de Geschiedenis had als thema ‘Opstand’. Voor de Menkemaborg
werd ingezet op ‘Op stand en opstandig?’ met informatie over een opstandige schoonzoon
van Everdina Cornera Alberda van Menkema -van Berum.
Regionaal was oktober ook Oktobermaand Kindermaand waarbij in de weekenden de borg
voor kinderen gratis toegankelijk was en de junior-audiotour de hele maand oktober gratis.
De organisatie was in handen van Erfgoedpartners Groningen. Erfgoedpartners had voor de
kinderen een kaart gemaakt waarop de achterzijde kinderen stickers konden verzamelen.
Voor elke activiteit een sticker en bij twee stickers ontvingen ze een doosje speelkaarten
‘Collectie Groningen’. Bijna honderdvijftig kinderen kwamen de borg bezoeken.
1.3.6 Sfeervol kaarslicht tijdens beide kerstdagen
Op 25 en 26 december was de borg open en van 12.00 tot 16.00 uur waren de kamers
verlicht met echt kaarslicht. Het werd mogelijk dankzij de extra hulp van medewerkers en
vrijwilligers. De kamers waren in kerstsfeer versierd en organist Hans Nomen speelde op het
kabinetorgel passende muziek. Het weer was bewolkt maar droog en er 569 bezoekers
kwamen genieten op deze bijzondere dagen.
1.3.7 Menkemaborg als locatie
De keuze aan wandel- en fietspaden langs de Menkemaborg is uitgebreid met het
Pronkjewailpad. Het is opgezet door de organisatie van ‘de Tocht om de Noord’, maar
vanaf april tot en met oktober te lopen door individuele wandelaars. Bij restaurant ’t
Schathoes kon een stempel gehaald worden.
Op 4 augustus werd de Paardendag gehouden op het weiland aan de andere zijde van de
Moeshornweg. Niet direct op de locatie van de Menkemaborg, maar er werd wel gebruik
gemaakt van de bomen en de haag rond de parkeerplaats om fietsen te stallen.

1.4 Publiciteit
1.4.1 Algemeen
De algemene folder werd herdrukt in een oplage van 40.000 stuks om de komende jaren
gratis uit te delen. Een apart inlegvel met informatie over 2018 werd eveneens gedrukt in een
oplage van 12.000 ex. De folders werden verspreid door een hierin gespecialiseerd bedrijf en
door de medewerkers over diverse cultuur toeristische locaties in eigen regio en daarbuiten.
1.4.2 Verbreden en vergroten publiek
1.4.2.1 Website en sociale 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.
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Dag van het Kasteel op tweede pinksterdag met veel belangstelling van bezoekers en
pers

HET VERHAAL VAN DE BOOM IN HET KORT

DE PLATAAN IN DE DOOLHOF is
genomineerd voor
DE BOOM VAN HET JAAR
Helpt u ons om te winnen?
Stem op de plataan via
www.deboomvanhetjaar.nl
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Ter voorbereiding van de uitbreiding van de sociale media werd een lokaal bureau gevraagd
om een voorstel aan te leveren voor de diverse mogelijkheden en daarbij een kostenopgave.
De planning is om het nieuwe seizoen te starten met de nieuwe media.
1.4.2.2 Publiciteit
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)
Verbreden en vergroten van de bezoekers werd ook gedaan door de acties met diverse
bladen en organisaties. Acties op vertoon van een ledenpas van de Openbare Bibliotheek,
De Nederlandse Tuinenstichting, Cultuurpas, Vrijwilligers Top van Groningen en de
Italiaanse Camperorganisatie. Belangrijk is ook de deelname van de Menkemaborg aan de
regionale acties Waddenlandwijzer en Schatkaart van het Noorden en nationaal en
internationaal aan de diverse acties met de andere Topkastelen.
Aan de website www.deverhalenvangroningen.nl. werd informatie aangeleverd over de
speciale onderwerpen van de Menkemaborg.
De Menkemaborg was te vinden op de website www.visitgroningen.com/groningste-vangroningen. Deze site is op initiatief van de Economic Board Groningen – Toerisme en in
samenwerking met bureau Open en Marketing Groningen, ontwikkeld om bezoekers snel te
laten zien wat er te doen is en om te boeken. In juli werd gestart met het maken van een
augmented reality* bij de Menkemaborg ,waarbij de begrafenis in 1714 als thema was
bedacht. Doel is om een hele grote ronde door de provincie te krijgen met heel veel locaties
waar bezoekers met hun smartphone iets beleven. Nog geen resultaat gezien.
1.4.2.3 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. Een aantal publicaties is opgenomen in de bibliotheek van
de borg. (Zie bijlage publiciteit)

1.5 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 weer een vervolg.
Ook een vervolg kregen de leden met hun ledenpas van: de Openbare Bibliotheek, de
Vereniging ‘Vrouwen van Nu’ en de Nederlandse Tuinenstichting.
De kortingsactie met het openluchtmuseum ‘t Hoogeland te Warffum werd dit jaar weer
ingezet in de maanden juni, juli en augustus.
1.5.1 Topkastelen acties
De samenwerking van de Menkemaborg met zestien kastelen in Nederland en drie in België
onder de naam ‘Topkastelen’ kreeg een vervolg met vier speciale landelijke acties.
Daarnaast kwamen er dit jaar twee acties bij. De Menkemaborg is de enige deelnemer uit de
noordelijke provincies.
De BankGiro Loterij gaf ook dit jaar een cadeauvoucher aan hun deelnemers om de
Menkemaborg te bezoeken. De BankGiro Loterij betaalde voor de ingeleverde voucher de
kortingsprijs. Nieuw waren daarbij de vouchers van de Postcodeloterij en Vriendenloterij,
waarvoor dezelfde condities werden gerekend. In totaal bracht het 125 bezoekers op.
De Topkastelen name deel aan de BankGiro Loterij VIPcard, waarbij de bezoekers met deze
kaart korting kregen op hun bezoek aan de borg en het aantal verdubbelde bijna naar ruim
honderdvijftig.
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De Topkastelen deden ook mee met een actie in de Voordeelagenda van de Postcode
Loterij. Deelnemers aan deze loterij ontvingen de agenda en de actie was het hele jaar
geldig. Deze actie was ook dit jaar een succes met 189 bezoekers.
Supermarkt Lidl organiseerde een kort lopende actie in juni waaraan ook 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 40 bezoekers deden dat en Supermarkt Lidl betaalde daarvoor een speciale
kortingsprijs. De belangstelling is dalende en naar verhouding maken maar weinig mensen
gebruik van deze superkortingsactie.
De speciale flyer van de ‘Topkastelen’ werd het hele seizoen uitgedeeld om de bekendheid
van deze kastelen te vergroten. Op de nieuwe flyer werd vooral ingezet als promotie voor de
deelnemende kastelen met extra aandacht voor fiets- en wandelroutes op het terrein.
1.5.2 Groepsbezoek
Bijna veertig groepen bezochten de Menkemaborg waarvan ongeveer een kwart in
combinatie met één van de arrangementen met restaurant ’t Schathoes van de
Menkemaborg. Naast groepen via een reisorganisatie, ook families en senioren groepen. Er
kwamen zeven groepen speciaal voor de tuin. Vijf groepen kwamen uit Duitsland, een enkele
uit Italië en Spanje. Dit jaar kwamen groepen van historische verenigingen, oud
medewerkers van de provincie Groningen en collega’s van andere kastelen en musea.
De leeftijden varieerden van kinderen, (buitenlandse) studenten, families en ouderen.

2 SAMENWERKINGSPROJECTEN
2.1 Toekomst
Over de toekomst van de samenwerking met de musea in Ost-Friesland (D) werd overleg
gevoerd met betrokkenen van deze musea en het Museum het behouden blik in
Uithuizermeeden, Openluchtmuseum ’t Hoogeland in Warffum en de Menkemaborg.
toekomst van deze samenwerking. Er werd niet een goed (vervolg)project en doel gevonden
waarin ieder museum mee verder kon en de samenwerking werd vooraleerst afgesloten.
In het kader van de nieuwe gemeente Het Hogeland per 1 januari 2019 werd in mei een
verkennende bespreking van de drie musea directeuren, Stijn van Genuchten
(openluchtmuseum ’t Hoogeland, Warffum), Gerrit Alsema (borg Verhildersum, Leens), Ida
Stamhuis (Menkemaborg) gevoerd met de interim beleidsmedewerker van de gemeente
Eemsmond en de vertegenwoordiger van de gemeente De Marne. Er werd over de musea
en toekomst gesproken, niet alleen op toeristisch gebied, maar ook welzijn en natuurlijk
cultuur, waarbij de knelpunten werden besproken. De gemeenten wachten met plannen tot
de nieuwe gemeente.

2.2 Project ‘Borg en Kerk’
Dit project, waarbij het versterken van de relatie tussen borg en kerk centraal staat, heeft in
2018 geen vervolg gekregen. Samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken en de
vertegenwoordigers van de Jacobikerk.
Samenwerking met de Stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen kreeg wel een vervolg met de
uitvoering van het combi concert in de kerk en in de borg.

2.3 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. Aan de borgenwebsite, waar de
tuinen nadrukkelijk in beeld komen, werd in 2018 verder gewerkt.
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Aardbevingsschade: TVNoord opnames inpakken van de collectie begin januari en de
pers in april over opening na herstel.

Publiciteit over de tentoonstellingen en activiteiten

Advertenties en acties met de Topkastelen in Nederland en België
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De populaire kleine publicatie ’16 Groninger borgen’ werd vervangen. De verouderde
informatie werd gecorrigeerd en meer informatie over de tuin werd toegevoegd. De geheel
nieuwe versie was midden in het seizoen beschikbaar. Een grote verbetering was ook de
Duitse en Engelse versie van de nieuwe ‘Groninger borgen en tuinen’.

2.4 Project ‘Digitaal museum’
Dit project is onderdeel van het Directeurenplatform, waarin alle musea van Groningen zijn
vertegenwoordigd, 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. De foto’s werden in 2017 gemaakt en een enkele in
2018. Er ontbrak tijd voor het schrijven van de bijbehorende informatie. Het project is nog
niet afgerond.

2.5 Groninger Museum
Het Groninger Museum is niet alleen eigenaar van de Menkemaborg, maar ook van het
grootste deel van de in de borg aanwezige collectie. Samenwerking met de afdeling
collecties, educatie en informatie is een logisch gevolg.

2.6 Stichting Noordelijke Lustwarande
De Noordelijke Lustwarande strekt zich als een brede strook uit over Friesland, Groningen,
kop Drenthe en Ost-Friesland (tot de Wezer). De Menkemaborg is, via een lus, onderdeel
hiervan. In 2015 werd gestart met een netwerkbijeenkomst op Ekenstein en jaarlijks waren er
bijeenkomsten. In 2018 werden zes verhaallijnen uitgezet waarbij Menkemaborg aan kan
sluiten bij minimaal twee: Toonaangevende tuinarchitectuur en Steenhuizen en
stinzenplanten.
De website www.lustwarande.eu was sinds juni 2018 in de lucht met onder andere een
gemeenschappelijke activiteitenagenda en een interactieve kaart.
De, op 1 en 2 november geplande, internationale conferentie ‘Arcadian landscapes’ op de
Stania State ging niet door, maar werd vervangen door een werkconferentie op vrijdag 2
november bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

3 EDUCATIE
3.1 Algemene informatie bezoekers
De algemene kijkbegeleiding in de borg is beschikbaar in zeven talen. Met dank aan een
familielid van een vrijwilligster werd de Italiaanse vertaling vernieuwd en vervangen.
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 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.
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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.
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.
De apparaten van Antenna gaven dit jaar meer uitval en storingen. Na onderzoek en overleg
werden afspraken gemaakt met een vertegenwoordiger van Tapart uit Groningen. Een opzet
over inhoud en een bijbehorende offerte voor een multimediatour werden aangeleverd en
goedgekeurd door het bestuur. Om de apparaten betaalbaar te houden werd een verhoging
met € 1,- afgesproken voor het gebruik van de apparaten.
Voor de bezoekers aan de tuin was meer informatie beschikbaar door middel van 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
In verband met de afwezigheid van de educatief medewerker, werden werkzaamheden
betreffende de organisatie en ontvangst van scholen door de andere medewerkers
overgenomen. De praktische uitvoering en contact voor de Menkemaborg liep via
Erfgoedpartners Groningen. Zij leverde de overzichten van de aangemelde scholen aan.
Buiten de gemeente Eemsmond, bezocht een school uit het Friese Rinsumageest de
Menkemaborg. De vijfenzeventig leerlingen kregen een korte inleiding en ze gingen daarna
rond met de junior audiotour.
Dit jaar hebben 46 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 steeg in 2018.
Studenten kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen brachten dit jaar weer 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 kwam slechts een groep van een school uit Uithuizen met
ruim twintig leerlingen. Voor de lessen op school was een cd-rom ontwikkeld en op de borg
werd de junior-audiotour ingezet. Voorafgaand aan of 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.
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3.2.2 Platform Educatie Erfgoedpartners
Begin november heeft een vrijwilligster deelgenomen aan het werkbezoek aan het Klooster
Ter Apel vanuit Platform Educatie en organisatie Erfgoedpartners. Naast informatie over de
locatie eveneens, werd ingegaan op het ‘Historisch bewustzijn op de basisschool’.

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 kon meedoen met dank aan een vrijwilligster. Zij is oud-docente en heeft in
maart een workshop gevolgd over hoe om te gaan met kwetsbare ouderen. In 2018 bezocht
zij een aantal zorginstellingen en aan de hand van voorwerpen en foto’s vertelde ze aan de
deelnemers over de Menkemaborg.
De pilot ‘Erfgoed op Stee’ gaat goed en zal in 2019 professioneel ingezet worden door
Erfgoedpartners onder de titel ‘Reizend erfgoed’.

4 COLLECTIE en INTERIEUR
4.1 Beheer en behoud
Het behoud van de collectie en het interieur is van groot belang en vergt daarom voortdurend
de aandacht. In verband met het herstel van de aardbevingsschade in de gang en de
verdieping was het niet mogelijk om in januari en februari de jaarlijkse grote schoonmaak uit
te voering. In maart werd met vereende krachten een verkorte versie van de schoonmaak
gehouden, waarbij objecten en het 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.
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.
Het jaarlijkse onderhoud van het kabinetorgel werd in juni uitgevoerd door ‘Mense Ruiter
Orgelmakers’ uit Ten Post.
De zonwering aan de westzijde is versleten en na onderzoek en overleg met collega’s van
andere historische huizen werd voor een nieuwe zonwering gekozen van het merk Verosol.
Het aanbrengen werd gepland in de eerste maand van 2019.
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 werd op grond van NEN-keuringen in
de borg, de noodzakelijke aanpassingen en werkzaamheden uitgevoerd.
Voor de brandbeveiliging werden alle zeven brandblusapparaten vervangen voor nieuwe
exemplaren. De brandmeldinstallatie en bijbehorende installaties waren tien jaar oud en bij
storing mogelijk niet meer te repareren. Vervanging was noodzakelijk en uitgevoerd in maart
toen de borg gesloten was voor bezoekers.
4.1.2 Verlichting in de borg
Tijdens de donkere dagen was het voor sommige bezoekers te donker in de borg. Er was
extra verlichting door middel van spots, maar deze manier van verlichten was verouderd. Na
onderzoek naar hoe de verlichting aangepast of vervangen kon worden, werd gekozen voor
17

‘Erfgoed op stee’: bijeenkomst in het Ufkeshuis te Siddeburen met verhalen over de
Menkemaborg en herkent u dit voorwerp nog?

Nieuwe LED verlichting in de kamers en in de gang

Leuning langs de trap naar de kelder

Aanwinst: schenking Spode servies
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een nieuw verlichtingsplan door Leon van Warmerdam van ‘Lichtpunt’ uit Groningen. De LED
spots werden aangebracht op rails verscholen achter balken, voor zover mogelijk. Het
systeem is niet alleen duurzamer, maar ook veiliger en de lichtsterkte is aan te passen per
vertrek en tijd van het jaar. Het Groninger Museum maakte de uitvoering financieel mogelijk.
4.1.3 Kelder toegankelijk
De trap naar de kelder werd voorzien van een leuning aan de rechterzijde, waardoor de
kelder beter toegankelijk is geworden voor bezoekers. De leuning werd gemaakt door Ability
en geplaatst in juni.

4.2 Aanwinsten
- Een echtpaar uit Bedum schonk drie antieke wafelijzers.
- Uit de erfenis van een mevrouw uit Arnhem, drie linnen slopen voorzien van kant, initialen
en jaar: ‘TIM’ ‘1734’ (Tonco Jan Modderman)
- Van een mevrouw uit Uithuizen vier ingelijste foto’s van de borg Dijksterhuis te Pieterburen
voor de afbraak, gemaakt door fotograaf Klaas Helder uit Pieterburen.
- Schenking van een particulier uit Uithuizen een 18de-eeuwse fles, gevonden in de droog
gevallen buitengracht.
- Schenking van particulieren uit Winsum aan het Groninger Museum en de Menkemaborg,
enkele stukken al jaren aanwezig in de opstelling: vier 18de-eeuwse zandstenen sokkels;
houten melkton; haardscherm; ijzeren miniatuur vuurhaardje. Toegevoegd is een 80-delig
servies van Engels porselein van de fabriek ‘Spode’ uit Staffordshire, eind 18de-eeuws.
- Het Groninger Museum heeft een sitsen sprei of palempore (een grote bedrukte en
beschilderde katoenen doek) met het wapen Alberda aangekocht.

4.3 Bruikleenverkeer
Het Groninger Museum transporteerde diverse objecten naar en van de Menkemaborg voor
eigen gebruik of voor tentoonstellingen elders, waaronder de tentoonstelling over
kinderportretten in de Fraeylemaborg te Slochteren.
Diverse schilderijen en objecten werden geleend voor de tentoonstelling ‘Sfeervol verlicht’.
Acht aquarellen met tulpen geschilderd in de 17de eeuw door Margareta de Heer werden in
bruikleen verkregen voor de presentatie in april en mei.
Langdurig bruikleen
Van Museum Stad Appingedam te Appingedam werd in langdurig bruikleen verkregen een
grote messing hallamp. De lamp werd voorzien van passende verlichting en hangt in het
midden van de gang.

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.
De Menkemaborg doet mee met het Digitaal museum om de belangrijkste onderdelen van
de collectie zichtbaar te maken via de website www.collectiegroningen.nl.

4.5 Onderzoek
Het onderzoek naar de geschiedenis van de Menkemaborg als museum is door de
directeur-conservator uitgevoerd en verwerkt in de presentatie ‘Sfeervol verlicht in de 18de
eeuw en nu’, dan wel opgeslagen als documentatie.
Het onderzoek naar het kunstkabinet in de herenkamer door Anna Koldeweij (oudstudent Radbout Universiteit Nijmegen) resulteerde in een artikel in Desipientia (het

19

kunsthistorisch tijdschrift van de RU Nijmegen, 25ste jaargang en jubileumnummer waarin
oud-(hoofd)redacteuren een bijdrage leveren.
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, waaronder de
Culturele Raad Eemsmond. De redactie heeft een nieuwe hoofdstukindeling en synopsis
gemaakt.
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.

5 ONDERHOUD
5.1 Onderhoud gebouwen
5.1.1 Onderhoud borg en schathuis
Dit jaar begon met het herstel van de aardbevingsschade in de borg en in het schathuis in
januari en februari. De schade aan de oostgevel van de borg werd hersteld in april en mei.
Vanwege de aanwezigheid van een steiger in de gracht, werd ook het andere onderhoud
aan deze gevel uitgevoerd.
Naast dit groot onderhoud vonden het hele jaar nog reguliere onderhoudswerkzaamheden
plaats in de borg en de bijgebouwen.
Restaurant ’t Schathoes had verzocht om renovatie van de toiletgroep en uitbreiding met een
ruimer toilet. Dit werd in opdracht en op kosten van de Stichting Museum Menkemaborg
uitgevoerd in januari en februari, gelijktijdig met het herstel van de aardbevingsschade in het
schathuis.
5.1.1.1 Verzekering en subsidie onderhoud
In mei heeft Monumentenwacht Groningen de gebouwen geïnspecteerd en daarvan
rapporten aangeleverd.
Voor de gebouwen moest een hertaxatie uitgevoerd worden in verband met het verstrijken
van het termijn van tien jaar. Troostwijk Taxaties heeft de eerdere taxaties uitgevoerd en
heeft ook deze hertaxatie uitgevoerd. Enkele bedragen werden verhoogd.
Verzekeraar Meeús is samengegaan met Aon als één bedrijf onder de naam Aon.
Dit jaar werd opdracht gegeven aan Bouwadvies Groot Holland voor de aanvraag van
rijkssubsidie voor het hoofdgebouw in verband met het eindigen van de subsidieperiode
BRIM in 2018. De aanvraag voor de SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten) werd
gehonoreerd voor het hoofdgebouw over de periode 2019-2024.
Voor het onderhoud aan de zuid- en westgevels van de borg en onderhoud aan de andere
gebouwen werd overleg gevoerd met Holstein architecten voor het voorbereiden van een
aanvraag voor subsidie in 2019 in het kader van ‘Groot onderhoud en restauratie
rijksmonumenten’ (GRRG) bij het Erfgoedloket, mogelijk gemaakt door de Nationaal
Coördinator Groningen en de Provincie Groningen.
5.1.2 Aardbevingsschade
Sinds de aanmelding van de schade in 2013 bij de NAM was er veel gebeurd, veel
overleggen en veel vertraging. Architectenbureau Holstein uit Groningen werd ingeschakeld
in 2016 en een definitief rapport werd door de NAM goedgekeurd in 2017. Drie aannemers
werden gevraagd om een offerte uit te brengen en Sietsema Aannemersbedrijf uit Uithuizen
werd de opdracht gegund. Een omgevingsvergunning werd aangevraagd en verkregen. Met
20

Herstel van de schade door aardbevingen in januari en februari in de borg, het
schathuis en het theehuis.

Herstel aardbevingsschade in o.a. gang beneden en gang verdieping borg

Herstel schade in het schathuis (restaurant gedeelte) en renovatie toiletgroep in het
restaurant ‘t Schathoes

Spoor van dichtgezet 17de-eeuws raam in de muur bij de trapopgang naar de
verdieping.
Vanaf begin april herstel schade aan de gevels.
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het Groninger Museum was overleg over de verzekering en het inpakken van de collectie.
De voorbereiding en overleggen met een vertegenwoordiger van de NAM, waaronder over
vergoedingen en kosten, vergden veel tijd. In december werd in eigen beheer begonnen met
het inpakken van de kantoren en de kleine objecten. In de eerste week van januari werd de
collectie uit de gang verwijderd en vervolgens kwam een verhuisbedrijf de grote meubelen
inpakken. Vervolgens kon de aannemers starten en werd in januari en februari het herstel
van de scheuren in de gang en de ruimtes op de verdieping en de zolders van de borg
uitgevoerd. Eveneens in de ruimtes in het schathuis en het theehuis. Het eerste werk aan de
gevels van het schathuis en het theehuis werd ook gedaan. In april werd een steiger aan de
oostgevel van de borg geplaatst en werden hier de scheuren gedicht. Op 30 mei werd het
werk opgeleverd.

5.2 Onderhoud tuin en terrein
5.2.1 Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland
Het project voor het onderhoud van tuin en terrein met subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Amsterdam werd dit jaar afgerond. een aanvraag gedaan voor subsidie van
een aantal werkzaamheden in de tuin en het terrein. In 2017 waren de constructie van de
perenberceau, de verbetering van de tuinpaden en de toegangen naar de singel, uitgevoerd.
Het herstel van de beschoeiing werd afgerond in 2018. De houten leuningen van de brug
over de binnengracht werden geheel vervangen, evenals een dertigtal versleten planken.
5.2.2 Tuin
Het weer was uitzonderlijk, met eerste koude maanden en vanaf half april tot oktober warm
zomers weer met heel weinig regen. Ook het najaar was over het algemeen aangenaam, al
viel er niet genoeg regen om de gedeeltelijk drooggevallen grachten te vullen.
De droogte had voor- en nadelen voor het onderhoud van de tuin. De buxusschimmel ging
niet verder, maar zonnebrand gaf wel schade aan delen van de buxus. Het verwijderen van
het onkruid ging eenvoudiger. Sommige planten groeiden juist goed en andere geheel niet.
De rozen in de rozentunnel stonden al half juni in bloei en normaal begin juli.
De etagelinde in het midden van de keukentuin werd voorzien van een nieuwe
draagconstructie. De oude was niet meer voldoende en voor een deel waren de draden
geknapt. Uitvoering door Ability
In het kader van de buxusziekte werd een meer resistente soort afgekeurd, omdat het teveel
afweek van de aanwezige buxus. Aan het eind van het jaar werd een deel van de dode
buxus in de zonnewijzertuin en een klein gedeelte in de lusthof voorbij de poort, verwijderd
en gewone buxus aangeplant. Dit is gedaan, omdat de proef in de keukentuin met gewone
buxus, tot nu toe, een goed resultaat heeft opgeleverd.
5.2.3 Terrein
De voetgangersbrug in de zuidwesthoek van de singel werd in februari gerenoveerd door
Ability, waarbij er nieuwe balusters en nieuwe leuningen werden aangebracht.
De rioolpomp werd in juni door de firma Landustrie uit Sneek vervangen door een noodpomp
en in september met een nieuwe pomp en bijbehorende nieuwe installatiekast.
Landschapsbeheer Groningen snoeide in de eerste twee weken van augustus de dubbele rij
linden langs de oprijlaan.
Het jaarlijks onderhoud van de singel werd midden september uitgevoerd door
Groenprojecten Ewsum uit Middelstum.
De verzonken bak voor de poort aan westzijde met daarin de watermeter en de
hoofdaansluiting was ruim een halve eeuw oud en stond altijd vol water. Iets ten noorden van
de oude bak werd in november een hele nieuwe bak geplaatst en voorzien van de nodige
aansluitingen waaronder de watermeter.
In verband met groot onderhoud aan het groen en de grachten werd begonnen met de
voorbereiding van een aanvraag voor het maken van een plan door drie externe bureaus
voor het verbeteren van de kwaliteit van het groen en het water rond de borg.
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Dankzij subsidie Cultuurfonds: nieuwe leuningen en vervanging van deel van de
planken brug over de binnengracht en nieuwe constructie voor de perenberceau en

de hoeken naar de singel voorzien van
harde ondergrond

Nieuwe leuningen langs de brug hoek
zuidwestzijde singel.

Foto in juli
met een
overzicht
over de
keukentuin
met de
rozentunnel
in bloei, de
kruiden en
groenten en
ook de droge
beukenhagen
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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.
6.1.2 Bestuurssamenstelling
namens
H.G. Hoek
op persoonlijke titel
voorzitter
M.J. van der Heide
op persoonlijke titel
secretaris
W.R. Duursema
op persoonlijke titel
penningmeester
C.P.J. van der Ploeg
Groninger Museum
lid bestuur FMOG
G.K. Vlak
op persoonlijke titel
Mw. J. Kloostra
Groninger Museum
J.R.M. Boon
op persoonlijke titel

sinds
september 2007
september 2009-december
2018
juni 2017
januari 1993
juni 2017
juni 2014
maart 2017
juni 2017

Het bestuur vergaderde in 2018 vier keer. Dit jaar werd nog geen opvolging gevonden voor
het bestuurslid bouwzaken en was er geen vertegenwoordiger van de Vereniging van
Vrienden van de Menkemaborg. In december nam de secretaris afscheid.
De heer Boon nam ook deel aan de tuinvergaderingen met de vertegenwoordigers van
Ability.

6.2 Financiën
De Stichting Museum Menkemaborg heeft het jaar 2018 met een positief saldo afgesloten.
Dit resultaat was hoger dan begroot. De inkomsten zijn vooral gunstig doordat de inkomsten
van de gelden van de aardbevingsschade dit jaar in mindering zijn gebracht op de kosten
van de salarissen en vrijwilligerskosten. Van een particulier werd een legaat ontvangen.
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 kon het noodzakelijk
onderhoud van tuin en terrein verder uitgevoerd worden.
Het inflatiecijfer is heel laag, waardoor de pacht niet omhoog is gegaan. Daarbij was er de
laatste aflossing van een lening verstrekt door de Provincie en de historisch lage rente en het
niet indexeren van de structurele subsidies, die zorgden voor een neerwaartse spiraal van
het eigen vermogen. De rentebijdragen door het Groninger Museum zijn gedaald naar nul.
6.2.1 Financiële risico’s
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 subsidies worden niet geïndexeerd, maar de vaste lasten voor onderhoud, zowel
gebouwen als tuinen, voor beveiliging, huisvesting, organisatie, zowel personeel als
museaal, worden wel jaarlijks hoger door indexering. Dit jaar zijn diverse installaties,
waaronder de brandmelder, rioolpomp en watermeterbak vervangen.
Door het ontbreken van gelden uit rente en de noodzakelijk grote extra uitgaven voor
installaties, wordt het eigen vermogen steeds kleiner. De verzekering en de beveiliging van
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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 andere vaste lasten ook op rekening van de Stichting,
waardoor de pacht nauwelijks toereikend is.
Het financiële resultaat ten opzichte van de begroting 2019 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.
Voor het onderhoud van de gebouwen en groen wordt jaarlijks subsidie ontvangen in het
kader van de BRIM, maar verlenging is niet zeker. Grote uitgaven zijn de komende jaren
voor onderhoud te verwachten, niet alleen van de gebouwen, maar ook van de tuin en het
terrein, waarvoor extra 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.
6.2.2 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.
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.

6.3 Structureel subsidies
6.3.1 Provincie Groningen
In december vond een bestuurlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van de provincie
Groningen en de voorzitter en directeur-conservator over de ingediende meerjaren
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Presentatie van het boekje ‘Hoe de vork in de steel zit’ en de winnaars van de verhalen
op 9 maart

NLDoet 10 maart: schoonmaken van lantaarns langs oprijlaan en snoeiwerk

Nieuw in de borgwinkel: heruitgave 16 Groninger borgen, nu inclusief tuin en in 3 talen
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begroting. De wenselijkheid van het indexeren van de subsidie is hier door de Menkemaborg
weer onder de aandacht gebracht.
6.3.2 Gemeente Eemsmond
Het bestuurlijk overleg met de gemeente Eemsmond vond, voor de laatste keer, in
september plaats. Namens de gemeente de wethouder cultuur en beleidsmedewerkers
subsidies en namens de Menkemaborg de voorzitter, secretaris, penningmeester en
directeur-conservator.
In het kader van de gemeentelijke herindeling naar een nieuwe gemeente Het Hogeland per
1 januari 2019, waarbij de gemeente Eemsmond samengaat met de gemeenten De Marne,
Winsum en Bedum, werd eind februari collegiaal overleg gevoerd door de directeuren van de
drie gesubsidieerde musea in de nieuwe gemeente Het Hogeland en vertegenwoordigers
van de gemeenten De Marne en Eemsmond.
6.3.3 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.
De vereniging heeft een eigen website www.vriendenmenkemaborg.nl .
In de jaarvergadering werd het lidmaatschap per 2019 vastgesteld op € 15,-.
De gezamenlijke vergadering van beide besturen werd gehouden in november.
Activiteiten Vrienden
De Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg heeft een naar aanleiding van ingediende
verhalen door kinderen en volwassenen over een zilveren vork, een publicatie laten maken.
Op vrijdagmiddag 9 maart werd in ’t Schathoes deze publicatie ‘Hoe de vork in de steel zit’
gepresenteerd.
Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg organiseerden ook dit
jaar weer de NLDoet met vrijwilligers. Op zaterdag 10 maart hebben 10 vrijwilligers allerlei
zaken rond de borg opgeruimd en schoongemaakt, waaronder enkele tuinbeelden en de
lantaarns langs de oprijlaan.
Op vrijdag 25 mei werd een avond in de tuin georganiseerd met een verhalenverteller.

6.4 Museumregister
Museumregister herijking
In juni bleek dat de Menkemaborg ingeloot was voor de steekproef 2018 door
Museumregistratie Nederland voor een herijking in het Museumregister. De Menkemaborg is
sinds 2001 een geregistreerd museum en twee herijkingen hebben daarna plaatsgevonden
in 2006 en 2011. Het systeem was aangepast en de digitale vragenlijst met bijlagen was
gebaseerd op 17 punten van de Museumnorm.
Alle stukken werden begin september ingediend door de directeur-conservator.
Nieuw was het bezoek door een auditor begin november voor bespreking van de stukken
met de directeur-conservator, medewerker, vrijwilliger en bestuursleden.
Uitslag over voortzetting deelname Menkemaborg aan Museumregister wordt omstreeks
april 2019 verwacht.

6.5 Medewerkers
6.5.1 Algemeen intern
In het kader van de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
wordt hier geen overzicht meer gegeven van medewerkers. In het kader daarvan werd een
cursus gevolgd door de directeur-conservator en beleid en verwerkingsregister opgesteld
voor intern gebruik en werd doorgenomen met de betrokkenen.
Het werk in de kaartverkoop werd uitgevoerd op werkdagen door medewerkers
gedetacheerd van Ability en in de weekenden door seizoenmedewerkers.
Twee medewerkers waren vanwege ziekte het hele jaar afwezig.
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Medewerkers jaarlijkse uitstapje: naar Villa Ramswoerthe in Steenwijk, eigendom van
Stichting Hendrick de Keyzer en in 2019 100 jaar: bezoek aan ‘huismuseum’ en park.

De Maatschappij van Weldadigheid bestond 200 jaar: Bezoek aan Museum Het
Koloniehof in Frederiksoord en rondrit per tram langs nieuwe en oude koloniehuisjes
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Drie nieuwe vrijwilligers werden verwelkomd en van een vrijwilliger werd afscheid genomen.
Met regelmaat werd intern overleg gevoerd met vaste medewerkers en vrijwilligers.
De directeur-conservator nam deel aan de bestuursvergaderingen en de vergaderingen over
de tuin, waarbij ook het hoofd interne dienst aanwezig was.
6.5.2 Algemeen extern
De directeur-conservator was namens de Menkemaborg aanwezig bij openingen van
tentoonstellingen van andere borgen en musea; nam deel aan het directeuren- en
borgenplatform, georganiseerd door Erfgoedpartners Groningen; nam deel aan de
overleggen met de Topkastelen Nederland en België; was aanwezig bij diverse symposia op
het gebied van digitalisering en sociale media, historisch interieur, kunstnijverheid en
historische tuinen; nam deel aan een studiereis naar Duitse en Poolse kastelen.
Het hoofd interne dienst, de museum-assistent en een vrijwilliger namen deel aan een
werkbezoek in Muzee Aquarium Delfzijl, georganiseerd door het platform Collecties van
Erfgoedpartners Groningen.
6.5.3 Personeelsactiviteiten
Intern
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen werd eind maart door de directeur-conservator een
introductie gegeven aan de medewerkers over de activiteiten, (kortings)acties,
arrangementen en de nieuwe tentoonstelling over de manier van verlichten in de 18de eeuw
en de nieuwe verlichting in de Menkemaborg.
Eind november werd een evaluatie over 2018 gehouden door de medewerkers onder leiding
van de voorzitter van het bestuur.
Het jaar werd feestelijk afgesloten met een kerstborrel in restaurant ’t Schathoes, waarbij de
directeur-conservator een terugblik op 2018 en een intro op 2019 gaf.
Dagje Uit naar een 100- en 200- jarige
Het jaarlijkse uitstapje met medewerkers vond dit jaar op donderdag 13 september plaats. In
de ochtend werd een bezoek gebracht aan Museumhuis Villa Rams Woerthe in Steenwijk,
een villa in bezit van de 100-jarige Stichting Hendrick de Keyser, met in het souterrain het
Hildo Krop Museum.
Na de lunch werd Museum Het Koloniehof in Frederiksoord bezocht, waar een inleiding werd
gegeven door een vrijwilliger met een rondleiding, om vervolgens een tocht te maken met de
tram door de omgeving. De Maatschappij van Weldadigheid bestond in 2018 200 jaar.

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. De borgwinkel is bedoeld als service aan de bezoekers.
Ter gelegenheid van het thema over verlichting werd het assortiment aangevuld met kaarsen
met de afbeelding van de Menkemaborg. Deze kaarsen werden gemaakt door
Kaarsenmakerij Wilhelmus uit Eenrum.
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De lange, warme en droge zomer van 2018

Met positief resultaat voor sommige bloeiers, zoals de rozen en de wonderboom.

En negatief elders met zonnebrand: dit deel bij de poort werd vervangen in najaar.

Binnengracht: het water staat laag en de sporen zijn goed te zien op de borg

Buitengracht: door het jaar heen steeds minder water in de gracht. Foto’s in juli en
september
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BIJLAGE: OVERZICHT PUBLICITEIT 2018
Persberichten: 3 januari; 28 maart; 11 mei; 24 juni; 5 september; 31 oktober; 12 december
Kranten:
(De Menkemaborg is niet aangesloten op een persdienst en het overzicht is een selectie.)
Ommelander Courant: 04-01; 15-02; 26-03 01-03; 12-03; 29-03; 14-05; 17-05; 22-05; 3105; 25-06; 06-09; 01-11; 13-12; 27-12
Dagblad van het Noorden: 04-01; 03-04; 22-05; 08-09; 22-12 (+ digitale versie)
Site 03-01
Eemsbode: 16-05; 19-12
Telegraaf: 22-05
ANP: 04-01 (tel. 03-01)
Nederlands Dagblad: 04-01
Friesch Dagblad: 04-01;
Nu.nl: 03-01
Radio/TV:
RTVNoord: radio 3 januari; TV 4 januari; radio en TV 21 mei; Radio en TV 5 september;
Radio 18 augustus, 3 oktober; 16 oktober;
Website: idem
NPO1: 3 januari
MuseumTV: 29-03 (Pasen);
Museumkaart/Museumvereniging: 17 mei
Tijdschriften en informatie kranten (selectie):
Museummagazine; Vakantiekrant; Museumkrant Noordelijke Museumweken; Bourgondische
Beleving; Kunst en Museumkrant; Recreatiewijzer Groningen & Drenthe; De Museum &
Galeriekrant; Da’s Ja Goud agenda; Recreatiekrant; Museumtijdschrift Tentoonstellingsagenda; Groninger Museum Magazine; Max Magazine; Waddenland
magazine; Winterspecial.
Websites (selectie); nieuwsbrieven (digitaal)
www.collectiegroningen.nl; www.groningermuseum.nl; www.kastelen.com; www.toerismegroningen.nl; www.tuinen.groningen.nl; www.skbl.nl; www.eemsdelta.groningen.nl;
www.MuseumTV.nl; www.whichmuseum.nl; www.visitgroningen.com/groningste-vangroningen; Erfgoedpartners- Erfgoed inzicht
Publicaties, artikelen en uitgaven waarin de Menkemaborg (uitvoerig) voorkomt:
Stamhuis, Ida, De Menkemaborg: sfeervol verlicht in de 18de eeuw en nu. In: Groninger
Museum Magazine, 1/2018, pp.66-69
Stamhuis, Ida, Muziek in de Menkemaborg. In: BLAD voor Noord Groningen, nr. 4,
juli/augustus 2018, pp. 45-47
Stamhuis, Ida ‘Smakelijk historisch, eten en drinken in de 18de eeuw op de Menkemaborg. In
Erfgoed Inzicht, december 2018
Publicaties voor de bibliotheek
Hermans, Taco, Woontorens in Nederland. NKS, Wijk bij Duurstede 2015
10 jaar Wandelfestival Tocht om de Noord (2006-2015), Groningen 2015
‘Hoe de vork in de steel zit’. Verhalen rondom de gevonden zilveren vork van Menkemaborg.
Uitgave Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg, 2018
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‘Collectie Groningen’, Memoryspel, 2018. (Uitgave t.g.v. www.collectiegroningen.nl )
Letterie, Martine (verhaal) en Rick de Haas (illustraties), ‘De Dijken Breken!’. Uitgave
Stichting Culturele Raad Eemsmond, 2018
Spruit, Ruud, Van kamer tot kamer, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2018.
Beukers, Mariëlla, Wijnkronieken. Twintig eeuwen Nederlanders en wijn. Uitgeverij Het
Zwarte Schaap, 2018
Gebouwd in het groen. Monumenten van Staatsbosbeheer, september 2018
Nieuwe publicaties voor de borgwinkel
Spruit, Ruud, Van kamer tot kamer, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2018.
Groninger borgen en tuinen; Groninger borgs and gardens; Groninger Borgen und Gärten.
Heruitgave en uitgebreide nieuwe versie van de ’16 Groninger Borgen’.
Letterie, Martine (verhaal) en Rick de Haas (illustraties), ‘De Dijken Breken!’. Uitgave
Stichting Culturele Raad Eemsmond, 2018
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