Expositie
Synagoge
Aalten
Stationsstraat
7

woensdag 13 juni
tot en met
donderdag
13 september
2007

Drie dagen voor de bevrijding van
Noord-Nederland werd de Groningse
kunstenaar Hendrik Nicolaas
Werkman (1882-1945) door de
Duitsers doodgeschoten. In het najaar
van 1945 trok een postume
overzichtstentoonstelling van zijn werk
in het Stedelijk Museum in Amsterdam
enorme belangstelling. Deze
onalledaagse kunstenaar maakte deel
uit van de Groningse kunstkring De
Ploeg, een stroming, ook wel Gronings
Expressionisme genoemd, waarin het
Groninger Museum zich tegenwoordig
gespecialiseerd heeft. Aanvankelijk was
Werkman drukker/graficus van beroep
en schilder in zijn vrije tijd.

Open:
woensdag 13:30-16:30
donderdag 10:00-16:00
Open Monumentendag

Entree:
€ 1,50 volwassenen
€ 1,- kinderen tot 12 jr.

Chassidische Legenden

H. N. Werkman

Drukkerij 'Blauwe Schuit', 1941.
H.N. Werkman: tweede van rechts

Vanuit zijn ambacht, waarin hij steeds
meer experimenteerde, ontwikkelde
Werkman zich als vernieuwend
beeldend kunstenaar en noemde zijn
vrije werk ‘druksels’ ter onderscheiding
van zijn professionele drukwerk. In de
oorlog raakte Werkman zeer onder de
indruk van de, door Martin Buber
bewerkte, Legenden van de Baalsjem.
Dit zijn verhalen van vrome
chassidische (Oost-Europese) Joden.
Uiteindelijk kan men stellen dat dit
specifieke onderwerp Werkman’s meest
fascinerende werk - expressionistische
silhouetten in kleur - heeft opgeleverd.

Er is heel wat
te zien
in een synagoge.

Aan de stichting

Vrienden van de Aaltense synagoge
is door de joodse gemeente het gebruik en
beheer van de synagoge toevertrouwd voor
zover het geen joodse erediensten betreft.
Bij het beheer gaat het vooral om zaken als
onderhoud en financiën. Een zo oud gebouw
(1857) vraagt veel onderhoud en dus hoge
kosten.
De belangrijkste bron van inkomsten ter
dekking van deze kosten wordt gevormd door
de bijdragen van onze donateurs.
U begrijpt dus wel dat wij ook u graag zouden
verwelkomen als donateur van de stichting. Bij
voorbaat hartelijk dank!
Meldt u zich aan bij onze penningmeester de
heer J. W. Bulsink, Hogestraat 83, 7122 BS
Aalten, tel. 0543 - 478345.

Loop er eens binnen...
Groepsbezoek is mogelijk, overdag of 's
avonds, als u daarvoor een afspraak gemaakt
hebt met H. Kuiper, tel. 0543 474520
Voor een inleiding en toelichting wordt gezorgd.
Als bijdrage in de kosten vragen wij voor de
hele groep € 15,-. Schoolklassen gratis, als de
school donateur is.
***
Neem eens een bezoek aan de synagoge op in
uw lesrooster of jaarprogramma. Veel groepen
deden dat al. Hun reakties zijn onverdeeld
positief.
Het adres: Stationsstraat 7, in het hart van
Aalten, drie minuten van de Markt.

Het bedrag van uw donatie stelt u zelf vast,
maar wij hopen op minimaal € 10,- per jaar.
Bankrekening 3802.05.254, of giro 51886
t.n.v. de Stichting 'Vrienden van de Aaltense
Synagoge' te Aalten.

Loop er eens binnen...
In Aalten kan dat.

Dit is de poort van de Eeuwige.
Rechtvaardigen zullen binnentreden.

