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Domies Toen, gelegen aan de voet van de 15de-eeuwse Petruskerk in Pieterburen, herbergt
Domies Toen een rijk verleden.
Kort na de bouw van de kerk moet hier al een Weem (Gronings voor een patorieboerderij)
gebouwd zijn. De westelijke tuinmuur begrensde de ‘nutstuin’ en kan rond 1600 worden gedateerd.
In die tijd was de pastoor, later de dominee, predikant en boer tegelijk; het loon van de dominee
was te weinig om in het levensonderhoud te voorzien. Hij hield vee, verbouwde graan op het land
en kruiden en groenten in de pastorietuin. Predikanten gaven ook land- en tuinbouwonderwijs. Zij
speelden zo een rol bij de vernieuwingen van de landbouw.
In de 19e eeuw was het 'boeren' van de predikant niet meer nodig. De dominee kon gaan leven
van zijn inkomsten als dominee. Hij hoorde bij de notabelen en moest dat ook uitstralen.
In 1880 werden de schuur van de weem en het koetshuis afgebroken, het oude voorhuis van de
weem werd vergroot tot een stijlvolle notabelenwoning. Voor de pastorie werd naar de mode van
die tijd een ‘slingertoen’ aangelegd, de Groninger vorm van de Engelse landschapstuin met
hoogteverschillen, slingerende paden, een vijver met een bruggetje en monumentale bomen.
Hoogstwaarschijnlijk is de tuin ontworpen rond de rode beuk die er al stond.
In 1888 werd het godsdienstgebouwtje gebouwd. Het werd gebruikt voor catechisatie en
landbouwonderwijs.
Na de 2e wereldoorlog veranderde er veel op het Groningerland, de mechanisatie in de landbouw
maakte dat veel mensen de streek verlieten. In 1960 vertrok de laatste dominee uit Pieterburen.
De pastorie werd overbodig, verkeerde in slechte staat en werd afgebroken. Tine Clevering Meijer,
plaatselijk herenboerin en zeer betrokken bij erfgoed, werd gevraagd een plan te ontwikkelen voor
de tuin. De slingertoen werd opgeknapt, de border langs de oude muur met oude boerderijplanten
aangelegd, en er werden stinzenplanten neergezet.
Met de komst van tuinbeheerder Paul Jansen in 1985 werd een aanzet gegeven naar de huidige
vorm van de tuin. Hij nam het initiatief tot ecologisch beheer en de omvorming tot een heemtuin.
Hij bracht verschillende milieus aan in de tuin. Na zijn vertrek werd dit voortgezet door zijn
opvolgers. In 2001 kreeg de tuin de status als botanische tuin van de Vereniging van Botanische
tuinen. De erkenning vond plaats op basis van de collectie stinzenplanten en de collectie inheemse
planten, waaronder een groot aantal Rode Lijstplanten. In 2003 werden tuin en
godsdienstgebouwtje overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. In 2005 kreeg de
tuin de erkenning als geregistreerd museum. Naast de collectie stinzenplanten telde het totaal van
tuinmuur, tuinprieel en het feit dat de tuin een onderdeel was van het complex kerk, tuin en
godsdienstgebouwtje.
De tuin was door de jaren heen altijd in beweging en zal dat blijven. Maar het botanische karakter
en het behoud van de collectie, in combinatie met haar rustgevende karakter en sfeer staan wat
het beheer betreft voorop. Mooi is ook dat de dominee die een functie had om boeren te
onderwijzen in plantenleer, nu overgegaan is naar de botanische tuin, met een educatieve functie.
Domies Toen is onderdeel van een museale omgeving. De Petruskerk maakt deel uit van 'Het
Grootste Museum van Nederland' een samenwerkingsverband van kerkgebouwen in Nederland,
een initiatief van het Catherijneconvent. De Stichting Oude Groninger Kerken is partner. De
Petruskerk, met het godsdienstgebouwtje uit 1888 en Domies Toen vormen een mooi geheel
binnen het Grootste Museum van Nederland.

De ontwikkelingen van 2019
2019 was een hectisch jaar voor Domies Toen.
De stichting kreeg al jaren te weinig structureel geld van de belangrijkste subsidieverlener, de
gemeente. Dit werd na de gemeentelijke herindeling nog penibeler, alle subsidies aan de musea in
de gemeente verkeerden min of meer in het ongewisse.
Het probleem werd vergroot doordat Domies Toen de theeschenkerij had moeten af stoten. Er
waren onvoldoende vrijwilligers voor dat werk. Daarmee konden de kwaliteit en de continuïteit niet
meer gewaarborgd worden. De theeschenkerij werd overgedragen aan een commerciële
beheerder.
Echter, door dit afstoten viel de opbrengst van de theeschenkerij weg, een belangrijk deel van het
inkomen voor Domies Toen weg.
De tuinbeheerder, al jaren voor 16 uur ingehuurd, werkte zeker 5 dagen per week, en werd dus al
lang zwaar onderbetaald. Het bestuur vond dat hij reëel betaald moest worden. Ook was er geld
nodig om de stukken voor de erkenning als botanische tuin en geregistreerd museum te
actualiseren. Kortom, er was veel meer geld nodig dan er binnen kwam. Het bestuur had dit
probleem al in 2018 bij de gemeente en bij diverse fondsen aangekaart. Echter, zonder resultaat.
Samengevat, Domies Toen stond aan de rand van een faillissement.
Het bestuur vond het niet verantwoord om zo door te gaan. Het voerde wederom besprekingen
met de gemeente en de Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaar van de tuin, over een
structurele, ruimere betaling. De SOGK vond het niet haar verantwoordelijkheid, immers, een tuin
was niet de corebusiness van de stichting, maar wilde wel meedenken over een oplossing. Mocht
Domies Toen failliet gaan dan had de SOGK wel een probleem, want dan werd zij verantwoordelijk
voor het onderhoud van Domies Toen. Er kwamen opnieuw gesprekken tussen de gemeente, de
SOGK en het bestuur van Domies Toen. Er kwamen adhesiebetuigingen van oa de Nederlandse
Vereniging Botanische Tuinen (NVBT), de Nederlandse Tuinenstichting en Heemschut om de
gemeente te overtuigen van het belang van Domies Toen.
Uiteindelijk stelde het bestuur, omdat er geen schot in de zaak zat, een deadline, op uiterlijk 1
oktober moest er duidelijkheid zijn.

Acties
Ondertussen was een groep liefhebbers en
vrijwilligers van de tuin met de beheerster van de
theeschenkerij en de tuinbeheerder zeer bezorgd
over de toekomst van de tuin. Zij vonden met
elkaar dat de penibele situatie naar buiten
gebracht moest worden, iets wat het bestuur
bewust niet ghad gedaan om de kansen voor
Domies Toen niet te verminderen. De groep vond
dat het just wel aan de grote klok gehangen
moest worden en ook dat er actief aan werving
van vrienden gewerkt moest worden om duidelijk
te maken dat er een groot draagvlak voor Domies
Toen was.
Er werd een noodklok-club opgericht, die een
'Noodklokdag' bedacht. Op 9 augustus, werd een
feestelijk programma geboden, met een marktje,
muziek, rondwandelingen, lezingen, een
bloemenlunch in de theeschenkerij, een
boekenmarkt in de kerk. Bedrijven en kwekerijen
werkten mee, kunstenaars leverden een bijdrage,
de kerk werkte mee, de pers, kortom een groot
gebeuren. De klok van de Petruskerk werd ieder
uur geluid. De dag resulteerde in een aanwas van
zo’n 150 nieuwe vrienden. De pers besteedde
ruime aandacht aan de actie. Ondanks het feit dat
het de hele dag regende was het een groot succes.

Omdat er nog steeds geen antwoord van de gemeente kwam werd er een nieuwe dag
georganiseerd, samen met kwekerij De Kleine Plantage, op 6 oktober, onder de titel 'Herfstsonate'.
Eind september kwam er toch antwoord van de gemeente. Een mooie toezegging voor de
komende 2 jaar, met een bijdrage van de SOGK, waarmee orde op zaken gesteld kon worden. Wel
moet er voor de financiele situatie voor de jaren vanaf 2022 onderzocht worden welke plaats
Domies Toen in kan nemen in de dorpsvisie van Pieterburen.
De 2e noodklokdag is toch doorgegaan, als 'Feestklokdag'.
Het toegezegde geld is nog steeds geen structureel geld. Daar had het bestuur wel steeds op
gekoerst. Het bestuur beraadde zich maar was ook moe van alle onderhandelingen, daarom
besloot zij het stokje over te dragen aan nieuwe mensen.
De noodklok-club is op zoek gegaan naar nieuwe mensen voor een bestuur, en heeft een
enthousiaste groep bereid gevonden een nieuw bestuur te vormen.

De tuin

Ondanks alle hectiek gebeurde er toch ook van alles in de tuin.
De tuin oogstte veel complimenten van bezoekers. Mensen waren verrast door de enorme
plantenrijkdom in de tuin, de afwisseling van de tuinen.
De renovatie van de mergelvallei sloeg aan, de beplanting werd steeds mooier.
Last but not least, in juni werd de nieuwe vlinder- en insectentuin, op de plek van de oude
vroedmeesterpaddentuin, feestelijk geopend.
Wat betreft activiteiten, naast alle activiteiten rond het voortbestaan van de tuin waren er
thematische rondwandelingen, rond stinzenplanten, bijbelse planten, en vlinderplanten.

Samenwerking met andere organisaties
Onder het motto “samen staan we sterker” is in 2018 door het bestuur van Domies Toen het
initiatief genomen om te komen tot intensievere samenwerking met de organisaties om ons heen:
uiteraard de theeschenkerij, de camping Boet’n Toen, de Plaatselijke Commissie van de
Petruskerk en het vrijwilligersbestuur van het Groninger Landschap.
Deze samenwerking kreeg in 2019, onder de naam ‘Hart van Pieterburen’ meer vorm.
Het resulteerde in een gezamenlijke opening van het seizoen door Henk-Jan Bolding, toen nog
waarnemend burgemeester van Het Hogeland.
Er waren goede contacten met Erfgoed Partners, met onder meer de Nederlandse Vereniging
Botanische Tuinen (NVBT), met de Nederlandse Tuinenstichting, met de Vereniging Groei en
Bloei, met de redacties van diverse tuin- en natuurtijdschriften en met de Stichting Promotie
Waddenland.

Vrijwilligers
Naast de tuinbeheerder werken er gemiddeld zo'n 6 vrijwilligers in de tuin. Het is een enthousiaste
groep mensen. Ze hebben alle acties rond het voortbestaan actief gesteund. Naast tuinvrijwilligers
werkten 3 vrijwilligers aan de vormgeving van de publicaties van Domies Toen. Eén vrijwilliger
maakte samen met de tuinbeheerder de Nieuwsbrief van Domies Toen. De belasting is groot.
We willen het aantal vrijwilligers wel uitbreiden. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die kunnen
ondersteunen bij educatie, bij activiteiten en bij p.r.

Bestuur
Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit 4 leden:
Mia de Jong, voorzitter
Jan Dresmé, penningmeester
Wil Broekhuis, secretaristaken
Kea de Graaf, algemene zaken en activiteiten
Wil Broekhuis moest in de loop van het jaar om privéomstandigheden het bestuur verlaten. Jan
Dresmé nam haar taak waar.
Het nieuwe bestuur wordt vanaf 1 februari 2020 verantwoordelijk.
Het bestaat uit:
Annette Broekhuizen, voorzitter
Jan Willem Zwart, secretaris en botanische zaken
Maarten Bohlmeijer, penningmeester
Gerrie Jonker, culturele zaken
Jan van Duinen, ondersteuning fondswerving en sponsoring
Wiebo Froentjes, contact Pieterburen ivm dorpsvisie
Het nieuwe bestuur is het oude bestuur dankbaar voor alle inspanningen om Domies Toen een
stevige basis te geven. En dankt ook allen die de Noodklok-acties hebben gesteund.
Terugkijkend op 2019 kunnen we stellen dat het een roerig jaar met een mooie uitkomst was.

