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Jaarverslag Museum Havezate Mensinge, 2018 

 

 

Inleiding 

 
Museum Havezate Mensinge heeft roerige periode doorgemaakt. 2018 was het jaar van de splitsing 
van de twee onderdelen van de stichting, te weten, theater en museum. Naar aanleiding van het in 
januari 2018 aangepaste beleidsplan van stichting Landgoed Mensinge 2018-2020 heeft het interim-
bestuur samen met de gemeente Noordenveld stappen ondernomen. De gemeente is eigenaar van 
het pand en de collectie. Op basis van het beleidsplan en het besluit van de gemeenteraad daarover 
op 14 maart 2018, is gekozen voor een toekomst met een op zichzelf staand museum. 
 
In november 2018 is kwartiermaker Marjon Edzes aangesteld door de gemeente om een onderzoek 

te doen naar de doorontwikkeling voor Museum Havezate Mensinge en de mogelijke samenwerking 

met Speelgoedmuseum Kinderwereld en de andere erfgoedinstellingen rond de Brink. 

Per 1 januari 2019 was de splitsing van de stichting Landgoed Mensinge in de stichting Museum 

Havezate Mensinge en de stichting theater/cinema de Winsinghhof een feit. 

Bovenstaande omstandigheden zorgden een bepaalde periode voor onduidelijkheid binnen de 

organisatie en bij de vrijwilligers.. Ook had de ontvlechting tussen museum en theater nogal wat 

praktische voeten in aarde. Tenslotte is er in 2018 een directeurswisseling geweest, waarbij Mara 

Bosboom Nina Hiddema opvolgde. 

Ondanks de onduidelijkheid zijn er mooie stappen gezet voor de toekomst. We hebben in 2018 een 

nieuwe huisstijl en website kunnen realiseren. Een promotiefilm met Ellen ten Damme was de kroon 

op ons werk. 
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Tentoonstelling 

Er was in 2018 een drietal tentoonstellingen, namelijk Proef de lente, Het raadsel van Friesch 

draadglas en Beleef een magische kerst in Mensinge. 

Proef de lente (31 mrt tm 13 mei) 

Tentoonstelling met 200 versierde eieren, bloemdecoraties en gedekte tafels. Deze tentoonstelling is 

georganiseerd in samenwerking met stichting Versierder Eieren, stichting Groei en Bloei en Diggel-

Goud serviezen. 

Het raadsel van Friesch draadglas (16 mei tm 2 sept) 

Een collectie van verzamelaarster Greet Rozema. 

Toen Greet vroeger bij haar opoe op bezoek kwam had ze altijd speciale aandacht voor het 

lepelvaasje van draadglas. Dit samen met de oude keukengebruiksvoorwerpen van Friesch glas die ze 

van de huishoudschool in Grootegast mee kreeg, vormden het begin van een bijzondere collectie 

gedraaid Friesch glas. 

Mysterieus glas 

Het glas is zo speciaal dat niemand, zelfs musea en glasdeskundigen, meer kunnen vertellen over de 

herkomst van dit glas. Dankzij speurwerk is duidelijk geworden dat dit materiaal gemaakt werd in de 

periode tussen 1860-1920. Het oudste draadglasvoowerp uit de collectie dateert van 1860 en het 

jongste rond 1920. Dit ribbeltjesglas was in die periode heel gewild bij boeren die het glaswerk te 

pronk zetten in de opkamer. 

De collectie 

Inmiddels omvat de collectie meer dan 500 stukken, waarvan een selectie op Museum Havezate 

Mensinge wordt getoond. Dit varieert van roomkannetjes tot suikerpotten en van lepelvaasjes tot 

advokaatkan en fruitschaal. De ornamenten, zoals schenktuiten en handvatten zijn vaak van nikkel of 

zilver.  

Beleef een magische kerst in Mensinge (15 dec tm 27 dec) 

Tijdens de kerstvakantie brengen ontelbare lampjes, prachtige kerstdecoraties en een expositie van 

handgeschilderde religieuze iconen het hele museum in een romantische wintersfeer. Voor deze 

expositie is samengewerkt met iconenschilders Ronald Medema en Micheline-Anna van Dijk, Carolina 

Verhoeven en verschillende bloemisten. 

Iconen expositie 

Iconenschilders Silouan-Ronald Medema en Micheline-Anna van Dijk richtten de kamers van de 

havezate in met paneelschilderingen van religieuze figuren zoals Jezus en de maagd Maria. De iconen 

zijn ‘geschreven’ volgens de Prosopon techniek, geïnspireerd op de Byzantijnse en vroeg Russische 

icoonschilderkunst. Typerend voor het 'schrijven’ van iconen is het werken van donker naar licht, het 

schildersproces volgt als het ware het scheppingsverhaal. Door verschillende dunne lagen over elkaar 

aan te brengen zal de icoon zich aan de schilder, maar ook aan de kijker openbaren.  

Kerstdecoraties van bloemisten 

De kamers van de havezate zijn gedecoreerd door verschillende lokale bloemisten. Vijf bloemisten 

met elk een eigen stijl toveren met hun ware kunstwerkjes de kamers om tot feestelijke ruimtes. De 

tuin van het landgoed wordt sfeervol verlicht en versierd met bloemdecoraties. 
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Heerlijke geuren uit de keuken 

De keuken van het museum is ingericht door culinair historicus Carolina Verhoeven. Zij zorgt met 

haar traditionele kookkunsten voor een heerlijke geur in de havezate. Natuurlijk kan ook worden 

geproefd van haar smaakvolle lekkernijen.  

 

Publieksbereik 

Museum Havezate Mensinge is open tussen april en september, en met kerst. In 2018 bezochten 

3300 bezoekers de havezate. Dit ligt in lijn met het aantal bezoekers dat de havezate in voorgaande 

jaren bezocht. De focus lag meer op het zo goed mogelijk doorkomen van deze roerige periode, dan 

op het genereren van zoveel mogelijk bezoekers. 

In oktober ontving Mensinge in samenwerking met Speelgoedmuseum Kinderwereld 45 nieuwe 

statushouders. 

Van Mensinge als trouwlocatie is in 2018 spaarzaam gebruik gemaakt. Er zijn 8 huwelijken 

voltrokken. 

 

Activiteiten 

Museum Havezate Mensinge organiseerde en deed mee aan meerdere activiteiten, zoals lezingen, 

rondleidingen, het festival klassiek in oktober, kerstmarkt van stichting oost/west contact, de 

huiskamerconcerten, het festival Roden Proeft e.a. Een aantal hiervan is hieronder uitgelicht:  

Voor het eerst deed Museum Havezate Mensinge mee aan de Oktobermaand Kindermaand, een 

initiatief van o.a. de Provincie Drenthe. Dit programma is bedoeld om kinderen die het minder breed 

hebben op een laagdrempelige manier in contact te brengen met kunst en cultuur. Op 20 en 27 

oktober gingen kinderen onder begeleiding van hun ouders op zoek naar de schat van Mensinge, 

kabouters zoeken en vetbolletjes maken voor de vogels. Ook konden ze luisteren naar het verhaal 

van Michel Wijnhold van IVN Natuureducatie over vogels en voedsel. 

‘Rondje om de Brink’ Jaarlijks organiseert Museum Havezate Mensinge samen met het Scheepstra 

Kabinet, Speelgoedmuseum Kinderwereld en de Catharinakerk het erfgoedproject ‘Rondje om de 

Brink’. Kinderen van verschillende basisscholen in Noordenveld lopen dan mee en leren op een leuke 

manier over de historie en de cultuur van Roden. In 2018 namen in totaal 397 kinderen deel aan het 

gezamenlijk programma. Op Mensinge kunnen de kinderen ervaren hoe het was om vroeger op een 

Havezate te leven en genoten ze van de perikelen van de tuinman, de deftige jonker ‘Meneer’ en het 

dienstmeisje ‘Annechien’. 

In het kader van open monumentendag op 8 september trok er een parade van keukenmeiden door 

Roden. Dit bijzondere evenement organiseerden we samen met Culinair erfgoedspecialist Carolina 

Verhoeven en de Historische Vereniging ‘Roon’. De keukenmeiden droegen mandjes met groente die 

op het voorterrein van de havezate werden verzameld in een grote ouderwetse smeedijzeren pot en 

tot een overheerlijke soep gekookt. In de havezate is door de Historische Vereniging ‘Roon’ en 

fototentoonstelling ingericht met oude foto’s van het vroegere personeel, keukenvoorwerpen en 

tuingereedschappen.  
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Social media/website/PR en marketing 

Op uitnodiging van het Platform Drentse Musea hebben wij mee kunnen doen aan het videoplatform 

MuseumTV. Voor een geringe eigen bijdrage zijn een promotiefilmpje en een onderhoudende film 

over een bezoek aan de havezate geproduceerd. Het is fantastisch dat bekende Nederlander Ellen 

ten Damme de hoofdrol wilde spelen in deze promotiefilm van de havezate. Op onze website kan 

deze film worden aangeklikt.  

Bureau TW leverde een prachtige nieuwe vormgeving voor onze huisstijl en website. Hiermee kan 

Museum Havezate Mensinge los van Theater de Winsinghhof een fris gezicht aan de wereld tonen. 

 

Collectiebeheer 

Mensinge heeft een overzichtelijke, relatief kleine collectie die bestaat uit de voorwerpen die de 

oorspronkelijke inventaris van de havezate vormen. De gemeente is eigenaar van deze collectie. In 

de loop der jaren is deze inventaris aangevuld met enkele bruiklenen en schenkingen.  

De collectie is uitstekend gedocumenteerd in het collectiebeheerssysteem Adlib. In 2018 migreerde 

dit naar een nieuwe versie die Axiell heet. Deze migratie is door vrijwilligers begeleid en uitgevoerd. 

 

Organisatie en bedrijfsvoering 

Een kleine kern van betaalde krachten vormt de basis van de museumorganisatie. Zonder vrijwilligers 

kan het museum zijn deuren niet openen. Het museum mocht rekenen op de betrokkenheid van 35 

vrijwilligers. Hun inzet in tijd was omgerekend circa 5 fte waard. 

Verder werd Nina Hiddema per 15 mei 2018 opgevolgd door Mara Bosboom. Mara werd aangesteld 

als tijdelijk directeur voor 1 dag in de week. 

In 2018 was een stagiaire van de Media en Marketing aan ROC het Alfa college in Groningen, bij ons 

werkzaam. Zij ondersteunde Marjolein van der Meer bij haar PR en Marketing werkzaamheden. 

Met alle onzekerheden in 2018 is vooral ingezet op het betrekken van de vrijwilligers bij het museum 

en ze mee te nemen in het plan voor de toekomst. Zo kon voor een deel de onrust en onduidelijkheid 

weggenomen worden. Er zijn reguliere vergaderingen gepland en opgezet met de vrijwilligers om 

hen bij te praten en op de hoogte te houden. Een van de vrijwilligers nam het initiatief tot het 

opzetten van een nieuwsbrief ‘De Vinger aan de pols’ die regelmatig wordt rondgestuurd aan alle 

vrijwilligers. Deze nieuwsbrief wordt met input van staf en vrijwilligers gevuld.   

Gemeente Noordenveld heeft ervoor gezorgd dat we weer fris in de verf zitten, buitenverlichting 

kregen en de verwarming gefikst is. 

Novatec verzorgde de basistaken van de dagelijkse schoonmaak van ons pand. Eens per jaar zorgen 

de vrijwilligers samen met de stafleden voor de grote schoonmaak, waarbij onder andere alle 

meubels in de was worden gezet en het koper wordt gepoetst. 

De voorbereidingen voor de verhuizing van de winkel en entree uit het hoofdgebouw naar het 

koetshuis worden samen met de ‘koetshuiswerkgroep’ getroffen. Vele vrijwilligers zetten zich actief 

in om deze verhuizing tot een succes te maken. 
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Samenwerking 

Mensinge maakt deel uit van het Platform Drentse Musea, een samenwerkingsverband dat met 

steun van de Provincie Drenthe werkt aan het ontsluiten van de collecties en het vertellen van de 

verhalen over de objecten in de collecties van de 43 musea in de provincie Drenthe. 

De directeur vertegenwoordigt de kleine musea in de stuurgroep van Oktobermaand Kindermaand, 

samen met partners als K&C Drenthe, het Drents museum, museum de Buitenplaats, het 

Herinneringscentrum Westerbork, het Gevangenismuseum en het Drents Archief. 

Ook is Mensinge actief lid van de Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen. Deze stichting 

verzorgt informatie, educatie en promotie, maar is ook actief in het versterken van de onderlinge 

band tussen eigenaren van kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen. Bijvoorbeeld tijdens 

studiedagen en door het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaring.  

 

Bestuur 

Het museum kreeg in 2018 zijn eigen voorlopige bestuur en deelde dat niet meer met het theater. 

Bestuursleden zijn Folkert Bangma, Ed Scherbeyn, Willem de Lange, Jan Albert Bezema, Nina 

Hiddema en Marijke van de Woude.  

 

 

 

 

Bestuur en directeur Museum Havezate Mensinge 

 

 

 

 


