
Vakmensen

VEENKOLONIAAL MUSEUM VEENDAM 
Starten bij
PKN KERK
J.G. Pinksterstraat 5
9641 AX   Veendam

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★ ★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ 

Op donderdag 20 april 2023 verblijven wij op twee locaties.

Omdat het Veenkoloniaal Museum Veendam geen vergaderzaal heeft, is het ochtendprogramma in 
de PKN-kerk. De locaties gebruiken dezelfde parkeerplaats. Na de lunch gaan we in groepjes lopend 
naar het Veenkoloniaal Museum te Veendam waar we als groepen door de rondleiders ontvangen 
worden om door het museum rondgeleid te worden. Let op: u loopt ongeveer 2 uur, want er zijn geen 
stoelen of banken in het Museum.

Bereikbaarheid
De PKN Kerk is met OV goed bereikbaar. Vanaf Treinstation Veendam is het nog ongeveer 15-20 
minuten lopen naar de kerk. Eventueel kan men nog met de stadsbus naar het centrum van Veendam. 
Ook rijden meerdere buslijnen door het centrum van Veendam. Men kan met de chauffeur overleggen 
waar men het beste kan uitstappen, afhankelijk waar men vandaan komt. Zie www.9292ov.nl voor de 
dienstregeling.

Met de auto neemt u op de A33 (Assen-Eemshaven) afslag 38 Veendam en volg dan de borden 
richting Veendam op de N366. Over het kanaal gekomen neemt u op de rotonde de derde afslag. U 
bent dan op de Van Stolbergweg. Deze weg blijft u volgen. Deze weg gaat over in de Julianaweg. U 
blijft doorrijden tot de rotonde en neemt daar de eerste afslag. U bent nu op de J.G. Pinkstertraat en 
ziet verderop de kerk links liggen. 

Parkeren: Vrij parkeren tegenover de kerk bij het winkelcentrum. Op de Promenade in Veendam vrij 
parkeren, enkele minuten lopen van de kerk. Parkeerplaats achter de kerk met de parkeerschijf.

De PKN Kerk
De Grote Kerk is een van de oudste gebouwen van Veendam. Vanaf 1660 werd aan een kerk 
gebouwd. De eerste steen werd gelegd door de kleinzoon van vervener Adriaan Geerts Wildervanck 
op 24 augustus 1660. Ruim twee jaar later, op 5 oktober 1662, werd in deze kerk de eerste kerkdienst 
gehouden. In de loop der eeuwen is er regelmatig aan gebouwd en verbouwd. De provincie heeft de 
kerkbouw gesubsidieerd en verkrijgt daarmee het collatierecht (het recht om een predikant te 
benoemen). Daarom is het provinciewapen boven de hoofdingang aangebracht. Vrij vlot na 1662 
wordt naast de kerk een school gebouwd. Stephanus Conius wordt tot onderwijzer benoemd. Hij is 
ook koster, voorzanger en klokluider. Het zijn verplichte bijbaantjes voor een schoolmeester.
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Veenkolonie Museum gevestigd in voormalige HBS 
Het was een wens en streven van predikant, schrijver en dichter Anthony Winkler Prins (1817-1908) om 
een scholengemeenschap op te zetten in Veendam. Hij bracht eind negentiende eeuw de 
zeevaartschool en de Latijnse school samen en vormde toen al een soort scholengemeenschap. In 
1910, na zijn dood, is het dan zo ver. Rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman bouwt een imposant 
schoolgebouw, inclusief gymnastiekzaal en conciërgewoning. Dit was de Rijks Hoogere Burger 
School. Het is de tweede plattelands rijks HBS van Nederland op dat moment.
Het gebouw is ontworpen in Um 1800 stijl. Dit is een conservatieve bouwstijl met de klassieke 
architectuur als ideaal. De entree wordt omlijst met zandsteen met als sluitsteen het hoofd van 
Athena. Zij was de Griekse godin van de wijsheid, een toepasselijke keuze voor een schoolgebouw. 

De vaste collectie omvat onder meer: 

De Prehistorie 
In de Middensteentijd was dit gebied een open parkachtig landschap waar de mensen zo’n 10.000 
jaar geleden bivakkeerden. Ook zijn er nagemaakte werktuigen te zien die in die tijd werden gebruikt. 
Omstreeks 5000 v. Chr. veranderde het klimaat en werd onze omgeving natter. Deze 
klimaatsverandering werd voorafgegaan door het dichter worden van bossen. Deze bossen waren 
voor de jager-verzamelaars minder interessant omdat de prooi meer mogelijkheden had om te 
ontkomen. 

Vervening
Vanaf  5000 v. Chr. kwam de veengroei langzaam op gang. Het veenpakket groeide slechts een 
enkele millimeter per jaar. Bossen stierven af door de vernatting. Een schilderij van Mancadan geeft 
ons een blik op de eerste verveningswerkzaamheden rond Wildervank. Deze plaats dankt haar naam 
aan Adriaan Geerts Wildervanck, die in de 17de eeuw dit veengebied wist te verwerven. Wildervanck 
was één van de weinige grote particuliere verveners in de regio, de andere gebieden werden vaak 
door compagnieën aangelegd.

Veenkoloniale zeevaart
Uit de turfvaart ontwikkelde zich de veenkoloniale zeevaart. Vanaf 1770 kozen steeds meer schippers 
bestemmingen richting Bremen en Hamburg en kwam de zeevaart tot bloei. Uit deze vaart ontstond 
de vaart op de Baltische landen. Omstreeks 1860 kende de veenkoloniale zeevaart een tweede 
bloeiperiode. Meer dan 60 % van de Nederlandse vloot kwam toen uit de Groninger Veenkoloniën.

Langs het kanaal 
De veenkoloniale dorpen ontstonden als lange linten langs het kanaal. Het kanaal diende eerst voor 
de ontwatering van het veen en later voor het transport van de gegraven turf, soms meer dan 15.000 
per jaar. Langs het kanaal vestigden zich al spoedig allerlei middenstanders, bedrijven zoals 
scheepswerven en houtzagerijen.

Strokartonindustrie 
Na de vervening gingen eerst de scheepvaart en de scheepsbouw een steeds grotere rol spelen. 
Vanaf 1870 vestigden zich steeds meer strokartonfabrieken in de regio. In Nederland ging men het 
stro verwerken afkomstig van het aan het Reiderland grenzende Oldambt. Turf voor de 
stoommachines kwam uit de veengebieden. Oude Pekela, gelegen op de grens van veen en klei 
ontwikkelde zich tot het centrum van de strokartonindustrie.

De strokartonindustrie bracht een enorme vervuiling teweeg. Tegenwoordig verwerkt men alleen oud 
papier.
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Aardappelzetmeelindustrie 
In elk dorp was aan het eind van de 19de eeuw minimaal één aardappelzetmeelfabriek te vinden. 
Deze fabrieken gingen steeds vaker prijsafspraken maken. Dit tot woede van de boeren. Zij besloten 
daarop om coöperatieve fabrieken op te richten. In 1898 kwam de eerste coöperatieve fabriek te 
Borgercompagnie tot stand. In Ter Apelkanaal staat heden ten dage hun grootste zetmeelfabriek.

Tijdelijke tentoonstellingen op 20 april:
Een vleug Jugendstil in Oost-Groningen 
Na 1900 werden in Nederland ook op het platteland steeds vaker woningen gebouwd met 
Jugendstilelementen. De in 1903 in de stad Groningen gehouden tentoonstelling voor Nederlandse 
Kunst & Nijverheid zorgde voor een doorbraak. In het noorden van Nederland staan op het platteland 
relatief veel Jugendstil panden. Ook in Oost- Groningen zijn pareltjes te vinden.

Natuurlijke schoonheid, Matthijs Röling 
De in 1943 te Oostkapelle geboren kunstenaar legde zich al vroeg toe op het figuratieve kunst. In 
deze  lentetentoonstelling staan de natuur en haar bloei centraal, bekeken door de kunstenaarsogen 
van Matthijs Röling. Natuurlijke schoonheid wordt mede mogelijk gemaakt door het Drents Museum. 
Voor het eerst zal in het Veenkoloniaal Museum een selectie kunstwerken van deze Groningse 
kunstenaar te zien zijn.
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Meld je hier aan

https://p.easydus.com/project/dc39c67d-1874-4bda-b879-060fc86387b5/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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