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Tentoonstelling Tweede 
Wereldoorlog naar volgend jaar
‘We zijn heel benieuwd hoe het 
gaat met het online reserveren’, 
vertelt Wicher Kerkmeijer, conser-
vator van het museum in hartje 
Stad. ‘Mensen willen ook wel weer 
eens naar een museum en na bijna 
drie maanden thuiswerken, online 
vergaderen en veel ander compu-

terwerk, willen wij zelf ook graag 
weer ín het museum aan de slag.’ 
Door corona moest het museum 
de tentoonstelling Op de vlucht 
voor de bevrijders, in samenwer-
king met het Oorlogs- en Verzets-
centrum Groningen, noodge-
dwongen doorschuiven naar 2021. 
‘Hoewel we niet fysiek aanwezig 
waren in het museum, hebben we 

de afgelopen weken zeker niet stil 
gezeten. Zo zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen voor de ten-
toonstelling die in september 
opent en natuurlijk met de ont-
wikkeling van het nieuwe 
Museum aan de A. Daarnaast 
hebben we een online aanbod 
ontwikkeld zodat we onze bezoe-
kers ook in deze rare tijd iets 

kunnen bieden, op de website én 
via social media. Maar het is heel 
fijn voor alle medewerkers, onder 
wie veel vrijwilligers, om elkaar 
weer in levende lijve te zien en 
natuurlijk weer bezoekers te 
kunnen ontvangen.’

Online aanbod voor kinderen
Nadat het museum de deuren 
moest sluiten, heeft het educatie-
team doe-opdrachten gemaakt 
voor kinderen (en ouders) die wel 
eens iets anders wilden doen dan 
uren op de telefoon of Netflixen. 
Op de website van het museum 
zijn verschillende opdrachten te 
vinden. Bijvoorbeeld hoe je een 
echte schatkaart kunt maken van 
papier en een nat theezakje. Om 
het spannend te maken is hier 
overigens een schatzoeker en 
natuurlijk een schat voor nodig! 
Ook kunnen de kleine digitale 
bezoekers hun eigen stamboom 
maken. Want geschiedenis gaat 
tenslotte over mensen, dus ook 
over jou én je voorouders. En zelf 
een minimuseum maken van je 
verzameling voetbalplaatjes, 
schelpen of steentjes? Ook daar-
voor is er een stappenplan. Na-
tuurlijk ontbreekt de kleurplaat 
niet, want kleuren is leuk en werkt 
enorm rustgevend.

Net als bij veel andere musea, zijn de medewerkers 
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum dolblij dat 
het museum vanaf begin juni weer open is. Het 
publiek is als vanouds van harte welkom; wel met 
een paar nieuwe ‘spelregels’. Zo zijn de 

openingstijden en looproutes aangepast en moeten 
bezoekers van tevoren via de website een e-ticket 
reserveren, dit kan ook via een QR code bij de balie. 
Het museum volgt hiermee de richtlijnen van de 
Museumvereniging en het RIVM.

Noordelijk Scheepvaartmuseum 
weer open

https://noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/ons-online-aanbod/kinderen2/493-maak-je-eigen-schatkaart
https://noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/ons-online-aanbod/kinderen2/482-maak-je-eigen-stamboom
https://noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/ons-online-aanbod/kinderen2/482-maak-je-eigen-stamboom
https://noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/ons-online-aanbod/kinderen2/484-maak-je-eigen-mini-museum
https://noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/ons-online-aanbod/kinderen2/483-kleurplaat
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Digitale tours 
Ook volwassenen komen online 
aan hun trekken. Wicher licht toe: 
‘Een aantal van onze topstukken 
staat op collectiegroningen.nl  
En onlangs hebben we een digitale 
replica van onze twee opvallende 
middeleeuwse panden aan de 
Brugstraat laten maken. Hiermee 
kun je vanaf elke plek ter wereld 
ons museum bezoeken. Onze wens 
voor zo’n digitale tour was er al 
veel langer, en door corona kon-
den we het in no-time realiseren.’ 
Bezoekers kunnen vanaf hun 
eigen bank op ontdekkingstocht 
gaan door de bijzondere gebouwen 
en de collectie. Je ziet de situatie 
zoals het nu is, de gebouwen en de 
collectie, inclusief topstukken, 
zijn tot in ieder detail haarscherp 
vastgelegd. 

Het Canterhuis
Het Canterhuis uit de 15e eeuw, 
van oorsprong een middeleeuws 
zaalhuis dankt zijn naam aan de 
Groninger geleerde en advocaat 
Johannes Canter. 

Je begint je bezoek in de motoren-
hal, van begin 20e eeuw, waar je 
de geur van olie zelfs digitaal kunt 
ruiken. Een topstuk is de gietijze-
ren en stalen compound-zuiger-
machine uit 1924, gebouwd op een 
steenworp afstand van het muse-
um aan het Hoendiep door Machi-
nefabriek Botje, Ensing & Co. Via 
de entreehal kun je naar de kelder, 
met een stenen gewelf uit waar-
schijnlijk begin 14e eeuw, in de 
zaal er pal boven valt de schoor-
steenbetimmering van de Gronin-
ger beeldsnijder Struiwig op. Via 

de trap in de entreehal kom je 
weer in het oudste deel van het 
Canterhuis, met originele stook-
plaats en middeleeuwse muur. 
Weer een trap hoger is de vroegere 
pakzolder met opvallende blauwe 
deur. Deze is 18e eeuws en afkom-
stig van Ameland. Het laatste 
trapje omhoog voert je naar de 
indrukwekkende zolder met de 
originele laatmiddeleeuwse kap 
uit de 15e eeuw. Vanuit de Hanze-
zaal in het Canterhuis maak je via 
de Poortkamer uit de 16e eeuw de 
oversteek naar het Gotisch Huis. 

Gotisch Huis
Dit pand heeft vanaf de oudst 
bekende eigenaar in de 15e eeuw, 
burgemeester Evert Wygboldus, 
tot ver in de 18e eeuw dienst 
gedaan als bierbrouwerij, daarna 
als jeneverstokerij en vanaf de 19e 
eeuw werd het als pakhuis ge-
bruikt. Op de begane grond staat 
de originele stuurhut van de 
kustvaarder ‘Erebus’. Dit schip is 
in 1950 gebouwd in Hoogezand en 
is genoemd naar de Griekse god 
van de duisternis. Normaliter blijft 
de stuurhut gesloten voor publiek 

https://collectiegroningen.nl/bladeren/instelling/Noordelijk%20Scheepvaartmuseum
https://my.matterport.com/show/?m=DxM1cV4BGuG
https://my.matterport.com/show/?m=3QmKBDtBMVM
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maar digitaal kun je nu zelf achter 
het roer plaatsnemen. In het 
voorhuis op de eerste etage staat 
een roerkop, een kostbaar hout-
snijwerk dat vanaf de middeleeu-
wen bij veel schepen ter versiering 
werd aangebracht op het roer en 
die het schip moest beschermen. 
Het kleurrijke 18e eeuwse exem-
plaar is gehelmd met de bek van 
een zeemonster en bovenop een 
kleine krokodil. Het scheepsmodel 
iets verderop, van de tjalk ‘Vink’, is 
door zijn gedetailleerdheid een 
echt pronkstuk. Het scheepsmodel 
stond vanaf het begin van de 

twintigste eeuw in een bruin 
rokerig café, waar de jaarlijkse 
wasbeurt een terugkerend ritueel 
was. Op een andere verdieping zie 
je het winkelinterieur van 
Th. Grómmel v/h P.P. van der 
Meché, compleet met machinega-
ren en vlokkenzeep en voordat je 
het weet sta je helemaal boven op 
zolder onder de imposante mid-
deleeuwse dakconstructie van de 
voormalige brouwerij.

Over Stort! 10.000 jaar Gronin-
gers en hun afval
Over de niet-digitale tentoonstel-
ling die in september open gaat 
zegt de conservator: ‘De tentoon-
stelling heeft de klinkende naam 
Stort! Het is mensen eigen om 
overal waar ze komen, hun sporen 
na te laten. Al meer dan 10.000 
jaar. Daarover gaat Stort!, over 
afval van toen tot en met nu. En 

over een toekomst die misschien 
wel afvalvrij kan zijn. In Stort! ga 
je mee naar de wereld van afval 
van bijna 500 generaties terug, 
naar de middeleeuwse vuilnisstad, 
naar het vuilstort van 1600, 1800, 
1900, van nu en straks.’  

Over Museum aan de A
Het Noordelijk Scheepvaart-
museum verandert de komende 
jaren in het nieuwe algemeen 
historisch Museum aan de A. Het 
wordt een historische ontmoe-
tingsplek waar de verhalen van 
Groningen en Groningers worden 
verteld. De geschiedenis van 
Groningen beleef je straks niet 
alleen ín het museum, maar ook in 
het historische A-kwartier en 
daarbuiten in de stad en provin-
cie. Het toekomstige museum 
bestaat uit vijf historische, aan 
elkaar verbonden, panden. In de 

eerste fase van het project, die 
over twee jaar wordt afgerond, 
wordt het Pakhuis aan de Schuite-
makersstraat, het Jhr. Rhijnvis 
Feithhuis aan de Kleine der A en 
de huidige motorenhal grondig 
aangepast. De nieuwe vaste 
presentatie in het Canterhuis en 
Gotisch Huis krijgt daarna vorm. 
Wicher licht toe: ‘dit doen we 
allemaal niet alleen hoor, dit doen 
we met onze partners, het Gronin-
ger Museum, de Groninger Ar-
chieven en Noorderpoort en 
natuurlijk met andere instellingen 
in Stad en provincie en het pu-
bliek!’

Kijk voor meer informatie op 
noordelijkscheepvaartmuseum.nl
Facebook
Instagram

https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl
https://www.facebook.com/Noordelijk.Scheepvaartmuseum/
https://www.instagram.com/noordelijkscheepvaartmuseum/?hl=nl
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Wie de binnenstad van Groningen 
bezoekt en een kijkje neemt in de 

Folkingestraat zal verrast zijn door 
de veelkleurigheid ervan. De straat 
heeft veel kunst en galeries en wie 

inspiratie op wil doen voor een 
origineel cadeau komt hier zeker aan 

zijn trekken. Vóór de Tweede 
Wereldoorlog kende de straat een 

heel ander karakter. Ook toen was 
het een levendige buurt met veel 

middenstanders, maar het was 
bovenal het centrum van Joods 

Groningen. Een vijftal kunstwerken 
in de straat herinneren aan die tijd.

www.focusgroningen.nl 

Dat hier 
destijds veel 
Joden woon-

den blijkt ook 
uit een opvallend 

gebouw aan het 
begin (of eind) van de 

Folkingestraat: de synagoge.  
Het verrees in 1906 in, volgens 
architect Tjeerd Kuipers, ‘ Moor-
sche stijl’. Toch lijkt de synagoge 
door de kruisvorm in aanleg sterk 
op Kuipers overige kerken, die van 
gereformeerde huize was. Functi-

oneel en ruimtelijk hebben syna-
gogen en calvinistische kerken 
een belangrijk aspect gemeen: bij 
beiden gaat het erom zo kort 
mogelijke zicht- en gehoorlijnen 
naar het centrum van de liturgie 
te creëren, in geval van de calvi-
nistische kerk de preekstoel, in 
het geval van de synagoge het 
voorleesgestoelte ofwel de bima.

Sinds 1981 is de synagoge verdeeld 
in een gewijde en een culturele 
ruimte. In de gewijde ruimte 

vinden de diensten van de Joodse 
Gemeente in Groningen plaats. In 
het culturele deel vinden er 
tentoonstellingen, concerten en 
lezingen plaats, zoveel mogelijk 
met een joods thema. Het doel is 
om het gebouw toegankelijk te 
maken voor publiek en bezoekers 
kennis te laten maken met de 
Joodse cultuur. 

Herinrichting
Na een zorgvuldige voorbereiding 
is in het voorjaar van 2019 het 

Synagoge Groningen: 
beleven, ontdekken en leren

https://www.focusgroningen.nl/op-weg-naar-4-mei-joodse-inwoners-folkingestraat-zullen-we-nooit-vergeten/
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museale herinrichtingsproject van 
start gegaan. Dit zal eind 2020 
resulteren in een nieuwe museale 
presentatie waardoor het Joodse 
verhaal van Groningen ook voor 
de volgende generatie bewaard en 
verteld wordt. Maar er is veel 
meer: educatieprogramma’s, 
lezingen, concerten, tentoonstel-
lingen, workshops. 
De nieuwe museale inrichting 
helpt om een nog groter publiek 
kennis te laten nemen van het 
Joodse verhaal, dat tot de Shoah 
een vanzelfsprekend onderdeel 
was van het Verhaal van Gronin-
gen. 
Aan de Synagoge in Groningen 

wordt met de museale presentatie 
een nieuwe laag van beleven, 
ontdekken en leren toegevoegd. 
Educatie, inherent voor scholieren 
en volwassenen, meertaligheid en 
de historische context van de rijke 
joodse geschiedenis van Gronin-
gen krijgen aandacht.

Educatiecentrum
De Synagoge Groningen fungeert 
als educatiecentrum want, zo 
formuleert het jaarverslag 2019 
het, ‘De huidige tijd, waarin 
polarisatie, antisemitisme en 
extremisme toenemen, vraagt om 
reflectie en respons. Als stichting 
dragen we hieraan bij door onze 

educatieprogramma’s. Thema’s 
zoals burgerschap, diversiteit en 
godsdienstvrijheid spelen een 
belangrijke rol.’ Deskundige gidsen 
en educators begeleiden jong en 
oud op persoonlijke wijze om 
kennis over het Jodendom uit te 
wisselen.
Bij de balie krijgt de bezoeker in 
de heringerichte situatie een 
av-tour aangereikt. Dat kan met 
de eigen smartphone worden 
beluisterd en bekeken, maar voor 
mensen die graag een groter 
scherm willen gebruiken, is appa-
ratuur in de synagoge aanwezig. 
Met de av-tour kunnen bezoekers 
die niet naar boven kunnen wel 

veel van de aangeboden informa-
tie tot zich nemen.
In 2019 bezochten ruim 25.000 
mensen het markante gebouw in 
de Groninger binnenstad. De 
Stichting Folkingestraat Synagoge 
wil met de nieuwe museale inrich-
ting nog meer bezoekers kennis 
laten nemen van de Joodse cultuur 
en geschiedenis in Groningen. 
Heden, verleden en toekomst 
worden op een eigentijdse en 
aansprekende manier met elkaar 
verbonden. Daarmee wordt het 
gebouw terug gebracht naar de 
oorsprong: een leerhuis, want 
permanent studeren is in de 
Joodse traditie een plicht.

De synagoge in de Folkingestraat in 
Groningen verrees in 1906 naar een 
ontwerp van de architecten Tjeerd 
Kuipers en Ytzen van der Veen. 
De nieuwe synagoge verving een 
synagoge uit 1756 die op dezelfde 
plaats in de Folkingestraat stond. 
De oude synagoge was te klein, 
maar vooral te bouwvallig geworden 
voor de grote en bloeiende gemeen-
schap in Groningen. Men wilde 
vervolgens een groter gebouw met 
meer uitstraling passend bij de in 
de 19e eeuw ingezette emancipatie. 
De emancipatie van de Joden is de 
langzaam verlopen gelijkstelling die 
in 1796 in Nederland bij wet gere-
geld werd. Voor  die tijd werden in 
het christelijke Europa Joden 

vanwege hun afkomst en gods-
dienst eeuwenlang als vreemdelin-
gen gezien. Joden mochten geen 
land bezitten, bepaalde beroepen 
niet uitoefenen, geen lid van gilden 
zijn en werden op tal van manieren 
gediscrimineerd. Het antisemitisme 
werd in het recht vastgelegd. In de 
meeste landen in de wereld is de 
juridische gelijkstelling van de 
Joden voltooid.
De Groningse synagoge bood voor 
de Tweede Wereldoorlog plaats aan 
ruim zeshonderd leden van 
de Nederlands-Israëlitische Ge-
meente. De initialen N.I.G. van deze 
orthodox-joodse gemeente staan in 
de topgevel van het aangrenzende 
Rabbinaatshuis. In 1943 werd het 

gebouw door de bezetter gesloten 
en vervolgens gebruikt als opslag- 
en verzamelplaats voor radio’s, 
koper en tin. De kostbare thorarol-
len en liturgische voorwerpen 
werden verborgen in de kluis van 
een bankgebouw in Groningen. 
Amper tweehonderd van de ruim 
2800 Groningse joden overleefden 
de oorlog. De joodse gemeente zag 
zich in verband met de hoge stook-
kosten en het onderhoud genood-
zaakt het gebouw in 1952 te verko-
pen. Tot 1973 was er een wasserette 
in gevestigd en het Apostolische 
Genootschap hield op de bovenver-
dieping bijeenkomsten. Nadat zij 
het gebouw hadden verlaten, 
verpauperde de synagoge. Het was 

Lenny Wolgen-Salomons (1942-
2010) die in 1975 de Groningers 
wakker schudde en het initiatief 
nam om de synagoge van de sloop-
hamer te redden. Samen met een 
aantal medestanders richtte zij de 
Stichting Folkingestraat Synagoge 
op. Ook de Joodse Gemeente 
Groningen gaf uiteindelijk aan terug 
te willen keren naar de Folkinge-
straat. Na een ingrijpende restaura-
tie werd in 1981 de synagoge 
heringewijd door rabbijn Jacobs. 
Sinds 2008 is de Stichting Oude 
Groninger Kerken eigenaar van het 
gebouw. Tussen 2011 en 2012 werd 
de synagoge opnieuw gerestau-
reerd. 
Bron: Wikipedia
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PRONKJEWAILPAD 2020-2021: 
ontdek de Groninger molens! 
Wie in 2020 en 2021 het Pronkje-
wailpad loopt zal merken dat de 
Groninger molens volop in de 
belangstelling staan. En dat heeft 
een reden. Met 92 molens is de 
provincie Groningen een echte 
molenprovincie. Deze molens 
hebben veel verschillende functies 
(korenmolen, pelmolen, watermo-
len, houtzaagmolen) en een grote 
variatie in verschijningsvorm 
(grondzeiler, stellingmolen, stan-
derdmolen, spinnenkopmolen, 
tjasker). Een opvallend kenmerk 
van veel Groninger molens is de 
zelfzwichting, een wieksysteem 
met kleppen in plaats van zeilen, 
die zich automatisch aanpassen 
aan de windkracht.
Met uitzondering van enkele 
korenmolens en een tiental pol-
dermolens met een functie in de 
waterhuishouding, draaien de 

meeste molens ‘voor de prins’. Dat 
betekent dat er geen maalgoed is 
en de molen dus onbelast draait. 
Een aantal molens heeft boven-
dien een nieuwe functie gekregen 
als theeschenkerij, restaurant of 
informatiecentrum.

Bezoek alle molens
Vanaf augustus 2020 kan de 
wandelaar weer op ontdekkings-
tocht. Leer ze kennen, de Gronin-
ger molens. Wie er vijftig bezoekt 
en een doe-, denk- of proefop-
dracht tot een goed einde brengt,  
verdient per molen een extra 

stempel. Aan het eind van 
de tocht wacht de beloning. 

Pronkjewailer van het jaar
Het Pronkjewailpad kent de 
‘Pronkjewailer van het jaar’. Dat is 
de wandelaar die een extra uitda-
ging heeft gehaald. In 2020/2021 is 
dat het bezoeken van de meeste 
molens in Groningen. Die deelne-
mer – een man en een vrouw - 
mag zich ‘Pronkjewailer van het 
jaar’ noemen en ontvangt een 
bijzonder cadeau. 

Tentoonstellingen en activiteiten
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Synagoge Groningen
Componisten in Oorlogstijd
tot en met 5 juli
De tentoonstelling ‘Componisten 
in Oorlogstijd’ laat de bezoeker 
aan de hand van getuigenissen, 
brieven, foto’s, manuscripten en 
muziek kennismaken met de 
Joodse componisten die in de 
jaren twintig en dertig vanuit 
Duitsland naar Nederland ge-
vlucht waren. Bezoekers kunnen 
met hun smartphone luisteren 
naar muziek van de componisten.

Joodse geschiedenis Groningen
Naast de verlengde expositie 
Componisten in Oorlogstijd is een 
tijdelijke expositie over de ge-
schiedenis van de Joodse gemeen-
schap in de stad Groningen te 
zien. De expositie bevat een groot 
aantal historische foto’s van het 
Joodse leven van voor de Tweede 
Wereldoorlog: de joodse winke-
liers, handelaren en fabrikanten, 
het joodse verenigingsleven, de 

Joodse buurt met zijn armoede en 
de verschillende synagogen.
Bezoekers moeten tevoren hun 
entreekaarten reserveren. 
www.synagogegroningen.nl

Voor belangstellenden die liever 
nog niet kiezen voor een fysiek 
bezoek aan Synagoge Groningen, 
bestaat de nieuwe mogelijkheid 
een online bezoek te brengen door 
middel van een gastles.

SHC De oude Stelmakerij
Groeten uit Sellingen
In de nieuwe expositie, getiteld 
‘Groeten uit Sellingen’, zijn oude 
ansichtkaarten en foto’s te zien 
van het dorp Sellingen en de direc-
te omgeving. De aanleiding voor 
de tentoonstelling was een schen-
king van een collectie oude foto’s 
door de Rotary aan het Streekhis-
torisch Centrum van ansichtkaar-
tenmaker JosPé uit Arnhem. In 
deze collectie zaten ook veel foto’s 
van Sellingen uit de jaren zestig. 
Voor de tentoonstelling is verder 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
verzamelingen van Geert Drenth 
en de familie Hoomoedt. Ook 
worden er van oude foto’s, dezelf-
de situaties in het heden getoond. 
Omdat de Stelmakerij ook een 
Toeristisch informatiepunt huis-
vest, hoeft u zich, zoals bij de 
heropening bij de meeste musea 
gebruikelijk, niet vooraf aan te 

melden. Wel worden de nodige 
voorzorgsmaatregelen gehanteerd 
en kan u gevraagd worden bij 
drukte even op uw beurt te wach-
ten vanwege het maximale aantal 
toegestane bezoekers per keer. 
Zoals overal geldt ook hier: heeft u 
klachten als verkoudheid, hoesten, 
kortademigheid of koorts? Kom 
dan niet. SHC de Oude Stelmakerij 
is gratis toegankelijk van donder-
dag tot en met zondag van 13:00-
16:00 uur.
www.streekhistorischcentrum.nl

Veenkoloniaal Museum 
Veendam
Jannes de Vries (1901-1986), 
overzichtstentoonstelling
tot en met 16 augustus
De Ploegschilder Jannes de Vries 
(1901-1986) is van grote betekenis 

geweest voor het kunstklimaat in 
de provincie Groningen. Met deze 
tentoonstelling wil het Veenkolo-
niaal Museum een zo compleet 
mogelijk overzicht geven van zijn 
oeuvre. Jannes de Vries was een 
prominent lid van de Groningse 
kunstenaarsvereniging De Ploeg. 
Hoewel de schilder vooral bekend 
staat om zijn felgekleurde land-
schappen en de kunst die is 
ontstaan naar aanleiding van zijn 
buitenlandse reizen, maakte hij 
ook veel religieus werk. 
In de jaren zestig kwam Jannes 
elke week naar Veendam. Hij gaf 
daar schilderles aan de leden van 
‘Het Palet’, op dat moment de 
enige vereniging van amateur 
beeldende kunstenaars in Noord-
oost-Nederland.

http://www.synagogegroningen.nl
http://www.streekhistorischcentrum.nl
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Museum Nienoord Leek
Exist in me, het vroege werk van 
Anton Heyboer 
tot en met 4 oktober 
Vijftien jaar geleden overleed de 
kunstenaar Anton Heyboer (1925-
2005). Heyboer is bij het grote 
publiek vooral bekend als excen-
trieke persoonlijkheid, die sinds 
de jaren zestig in Den Ilp samen-
woonde met zijn ‘bruiden’. 
Als kunstenaar is Heyboer een 
van de meest bewonderde 20e 
eeuwse schilders en etsers uit 
Nederland. De internationale 
musea verzamelen vooral werk uit 
zijn eerste fase, of later werk 
waarin hij hierop teruggrijpt. Zijn 
werk bevindt zich in toonaange-
vende collecties in gerenommeer-
de musea in de hele wereld. 
Alle ruim zeventig getoonde 
werken komen uit de Twin-collec-
tie, een privé verzameling van 
twee zusters. Deze geldt als een 
van de belangrijkste particuliere 
Heyboer-verzamelingen.
De meeste werken zijn niet eerder 
publiekelijk getoond. Ook zijn er 
unieke handschriften, originele 
foto’s van Nico Koster en filmma-
teriaal naar Museum Nienoord 
gebracht.
www.museumnienoord.nl

Synagoge Bourtange 
Shtetl Seizoen 2020
Dertig foto’s van de fotograaf Dan 
Zollmann belichten het leven van 
de Chassidim van Antwerpen met 
als titel Shtetl. Scholen, bar mits-
wa, kleding en Joodse feestdagen 
worden belicht. 
www.synagoge-bourtange.nl

MOW Bellingwolde 
Vitamine K, kunst waar je van 
opknapt tot en met 18 oktober
In ‘Vitamine K’ staat kunst cen-
traal die je blij maakt, kunst vol 
levenslust. Diverse onderzoeken 
wijzen op het positieve effect van 
kunst en cultuur op onze veer-
kracht, levensduur en op het 
tegengaan van gevoelens van 
eenzaamheid. Nu bijna de hele 
wereld in de greep is van een 
akelige pandemie, en mensen 
letterlijk afstand tot elkaar moeten 
houden, is toegang tot kunst dan 
ook essentieel.
In de tentoonstelling tref je heel 
uiteenlopende en vaak kleurrijke 
kunstwerken; schilderijen, teke-

ningen en installaties. Die gaan 
onder andere over de waarde van 
menselijk contact, liefde, een goed 
thuis en over de opwekkende 
kracht van de natuur maar ook 
over de prettige kant van onzeker-
heid, die ruimte voor experimen-
teren biedt. Tijdens de expositie 
kunnen bezoekers live kunste-
naars aan het werk zien. Zij 
koesteren het ongewisse experi-
ment, het eindresultaat van hun 
werk staat niet vast.
www.hetmow.nl/expositie/
vitamine-k

Schoolkerk Garmerwolde 
Feest! In Oost en West
Vanaf  zaterdag 13 juni 2020 is de 
Schoolkerk in Garmerwolde ieder 
weekend open voor publiek. In de 
toren is de gloednieuwe tentoon-
stelling ‘Feest! In Oost en West’, 
een project van de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK) te zien. 
Op de Escher-achtige trap komen 
acht feesten uit de christelijke en 
islamitische traditie tot leven. 
Openingstijden zijn zaterdag en 
zondag van 10:00 -18:00 uur.
De tentoonstelling ‘Feest! In Oost 
en West’ is onderdeel van het 
landelijke project ‘Feest! Weet wat 
je viert’, van museum Catharij-
neconvent in Utrecht. Door te 
kijken, te ervaren en te doen 
wordt spelenderwijs duidelijk 
waar verschillende feesten die in 

Nederland gevierd worden over 
gaan. De ontdekkingstocht door 
de kerk en de toren wordt begeleid 
door een audiotour.
In de Schoolkerk gelden de proto-
collen voor monumenten. Dat 
houdt, naast verschillende hygië-
ne- en afstandsmaatregelen, in dat 
dat bezoekers van tevoren via 
www.avecplezier.nl moeten 
reserveren. 
In het nieuwe ontvangstgebouw 
op het kerkterrein is Atelier 
AvecPlezier gevestigd, waar 
bezoekers terecht kunnen voor 
een kop koffie met zelfgemaakte 
lekkernijen. Hier kan via de 
website www.avecplezier.nl 
worden gereserveerd voor een 
bezoek aan de Schoolkerk.

Filmische impressie
De Groningse filmmaker Ismaël 
Lotz maakte een filmische impres-
sie van de toren - 
https://youtu.be/RDPOeXSRklA

https://www.museumnienoord.nl/tentoonstelling-exist-in-me-het-vroege-werk-van-anton-heyboer/
http://www.synagoge-bourtange.nl
http://www.hetmow.nl/expositie/vitamine-k 
http://www.hetmow.nl/expositie/vitamine-k 
https://youtu.be/RDPOeXSRklA
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