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Penningen in Slootdorp 

In de Wieringermeerpolder werd in 1934 het Joods Werkdorp opgericht. In dit werkdorp 

leerden Joodse vluchtelingen het land bewerken en allerlei nuttige vakken die hun van pas 

zouden kunnen komen bij hun vestiging in Palestina. Het werkdorp was tot ongeveer 1941 in 

gebruik. Het hoofdgebouw van het werkdorp staat er nog en het is dit jaar door de provincie 

geselecteerd als een van de drie gebouwen waar een interessant herbestemmingsplan voor is 

voorgesteld. Het voorstel behelst in grote trekken het inrichten als museum, met daarbij ook 

aandacht voor de geschiedenis van het werkdorp. Voor informatie hierover, zie 

www.herbestemming-nh.nl 

Mede om te beproeven of dit haalbaar is, is het tijdelijk museum Nieuw Joods Werkdorp open 

voor bezoekers van 9 september tot 9 oktober 2011 (1 maand dus).  De kern van de expositie 

wordt gevormd door topstukken uit de collectie van de particuliere verzamelaars Wim en 

Hella van Schaik. Deze omvat prachtige schilderijen van de Noord-Hollandse schilder Dirk 

Breed, die op bijzonder wijze het polderlandschap vastlegde, en ook werk van onder meer 

Leo Schatz, Armando, Benner, Max Sluijters en Peter Bes. Er is beeldhouwwerk te zien van 

Nederlandse beeldhouwers, zoals Charlotte van Pallandt, Fioen Blaisse, Ruth Brouwer, Gerrit 

Bolhuis, Jaap Kaas, Jan Meefout en Eddy Gheress. Daarnaast is in twee vitrinekasten een 

flink aantal penningen te zien. Onno Maurer, de directeur van museum Flehite te Amersfoort, 

stelde de tentoonstelling samen. 

 

 

 

                
  grote staande, C. Van Pallandt                 ophaalbrug, D. Breed                           Onno Maurer licht toe 

 

Een bezoek aan dit tijdelijke museum is de moeite meer dan waard. U ziet prachtige  kunst die 

door Wim en Hella van Schaik louter op smaak gekocht is. Het is werk dat door vrijwel ieder 

van ons gekocht had kunnen worden, zij het misschien niet in die omvang, en staat daardoor 

wellicht dichter bij ons dan de vaak volstrekt onbetaalbare kunst die in vele musea getoond 

wordt. Het geeft de expositie iets warms dat volledig bij de sfeer van het gebouw past. 

Voor penningliefhebbers is de expositie extra interessant. U ziet onder meer een paar 

zeldzame penningen van Jan Meefout, maar de meesten zullen ook de prachtig subtiele 

evangelisten-penningen van Marianne Letterie niet eerder gezien hebben. Verder minder 

bekende penningen van Guus Hellegers, Christl Seth-Höfner, een prachtige mijlpaal-penning 

van Theo van de Vathorst, een paar kloeke en zeker in deze omgeving goed passende 
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penningen van Ruth Brouwer en er is meer. De belichting is niet altijd optimaal, maar er 

liggen electrische zaklantaarntjes om desgewenst die penningen uit te lichten die u beter wilt 

zien. Een aardig aspect hiervan is, dat u zo het licht over de penningen kunt laten spelen. Het 

idee verdient navolging. 

             
       Iohannes, M. Letterie                            Penning vitrine                                      KLM, F. Carasso 

 

Behalve deze tentoonstelling, wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van het Joods 

Werkdorp door documentaire films uit de periode 1934-1941 en door foto’s van de Russisch – 

Amerikaanse fotograaf Roman Vishniac. Dan is er ook nog een selectie van sculpturen van 

verzetstrijdster en kunstenares Truus Menger te zien. Geen enkele reden dus om thuis te 

blijven. 

 

Het adres: Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp (Wieringermeerpolder). Als u met de auto 

Slootdorp in westelijke richting uitrijdt, dan ligt het tijdelijk museum na een kilometer of vier 

aan uw rechterhand, juist voordat u de polder weer verlaat. Het gebouw is goed aangegeven 

en er is parkeerruimte voor, naast en achter het gebouw. 

Het museum is open van donderdag t/m zondag van 11:00 tot 16:00 uur (tot 9 oktober!!!) 
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