
Op vrijdagavond 8 april wordt in 
de voormalige synagoge de film 
getoond in samenwerking met 
Filmhuis Winsum:  

Het naoorlogse leven van de 
West-Duitsers verandert 
drastisch door het grootschalig 
economisch herstel. De meesten  
van hen willen niet meer aan de 
oorlog herinnerd worden. 

Wanneer een journalist op een 
schoolplein een leraar herkent 
als een voormalig bewaker van 
Auschwitz en aangifte tracht te 
doen, wil eigenlijk niemand zich 
ermee bemoeien. Een jonge 
officier van justitie neemt de 
zaak toch aan en niemand kan 
hem overtuigen het te laten 
rusten.  

Hij komt terecht in een doolhof 
van ontkenning en zwijgen.  

Een spannend historisch drama over de 
aanloop naar het grote Auschwitz 
proces van 1963 waarmee de stilte over 
de Holocaust in Duitsland werd 
doorbroken.  

aanvang: 20.30 uur (deur open 20.00) 

entree: 6,50 euro  

reserveren aanbevolen via: 

filmhuiswinsum@gmail.com  

 
Locatie: voormalige synagoge,  
Schoolstraat 24, Winsum 
Meer informatie zie: www.sjoelplein.nl  

 

F i l m  ‘ I m  L a b y r i n t h  
d e s  S c h we i ge n s ’  
u i t  2 0 1 4  
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   Maart 2016 

Stichting Een Joodse Erfenis heeft als doel de herinnering aan de Joodse 
gemeenschap van Noordwest-Groningen levend te houden.  
 
Het secretariaat is gevestigd:  
Tuinbouwstraat 16 
9951 EG Winsum 
T : 0595-442728  E : info@sjoelplein.nl 
 
D o n a t e ur  w o r de n ?  
Wilt u ons werk ondersteunen met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage (waarvan u 
de hoogte zelf kunt bepalen), stuurt u dan een mail of kijk voor nadere informatie 
op onze website. 

w w w. s j o e l p l e i n . n l  

- de herinnering levend houden - 

A g e n d a  2 0 1 5  
 

Vrijdag 8 april 
film ‘Im Labyrinth des Schweigens’  

i.s.m. Filmhuis Winsum 
 

Voormalige Synagoge 
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum 

Aanvang: 20.30 uur 
 

Woensdag 4 mei 
Open Joodse Huizen in Winsum 

Van 13.00 - 17.00 uur 
 

Openstelling sjoel tijdens en na de 
dodenherdenking   

 

Zondag 4 september  
Europese Dag van de Joodse Cultuur  

Thema: Joodse Taal  

 

Zaterdag 10 september 
Open Monumentendag 

Thema: Iconen & Symbolen 

 

Lessen met de leskist 

Op verzoek van enkele basisscholen in de gemeente 
Winsum worden er binnenkort weer een aantal 
lessen verzorgd door Romke Visser, historicus /
vakdidacticus en bestuurslid educatie van stichting 
Een Joodse Erfenis. De meeste lessen zullen worden 
gegeven in de synagoge.  

 

mailto:filmhuiswinsum@gmail.com
http://www.sjoelplein.nl
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H e r d e n k i n g  4  m e i  2 0 1 6   
O p e n  J o o d s e  H u i z e n  

TIP  

-23 maart tot 15 mei, synagoge Groningen, expositie Abrahamic/Abrahamitisch van kunstenaar Maarten van der 
Heijden in. Kritisch commentaar op kerk, moskee en synagoge.  

- zondag 13 november, 15.00 uur-17.00 uur, voormalige synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum. Lezing door de heer 
Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De titel van de lezing: ’Een vormgegeven verwerking’, de 
veranderingen in de cultuur van herdenken en gedenken.  

Op woensdagmiddag 4 mei organiseren Stichting Folkingestraat 
Synagoge Groningen en St. Een Joodse Erfenis te Winsum in 
samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier het herdenkings-
project Open Joodse Huizen Winsum op vier locaties in Winsum-
Obergum. Op die middag vertellen nabestaanden en huidige bewoners 
persoonlijke verhalen. De toegang is gratis en iedereen is welkom om te 
luisteren, mee te praten en te herdenken. Het project komt tot stand 
door financiële steun van de Provincie Groningen. Ook in de stad 
Groningen en Appingedam wordt meegedaan aan dit project. 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 
-13.00 - 17.00 uur, Schoolstraat 24, voormalige synagoge 
Hier kunt u gedurende de middag terecht voor informatie en flyers.  
 
-13.30, 14.30 en 15.30 uur, Schoolstraat 24, voormalige synagoge  
Vertoning van de film ‘Verdwenen Mediene’ uit 2003 over het joodse 
leven in de provincie voor de Tweede Wereldoorlog (regie Kiki Amsberg, 
productie Joodse Omroep, duur 55 minuten).  
 
-13.30 uur, Westerstraat 21  voormalige huissynagoge: 
William Moorlag, de huidige bewoner, vertelt over de voormalige 
huissynagoge en praat met Herman Knorringa over diens vrijgezelle 
oom Koos de Vries, de zoon van rebbe Abraham de Vries.  
 
-14.30 uur, Oosterstraat 20 
Romke Visser, de huidige bewoner, vertelt over de vroegere bewoner, 
lappenkoopman Michiel de Vries die in 1929 een woon/winkelpand liet 
bouwen in de Oosterstraat.  
 
-15.30 uur, Tuinbouwstraat 15 
Reina Oudgenoeg vertelt over de vroegere bewoonster, haar tante Ellie 
de Vries-Oudgenoeg. Op dit adres produceerde Ellie’s man Izaäk ook 
zijn gepatenteerde Winsumer zalf ‘OPWINZA’.  
 
- 16.30 uur, Schoolstraat 24, voormalige synagoge  
Gezamenlijke afsluiting in de sjoel met hapje, drankje en muziek 
verzorgd door klarinetdocent Ivar Römer van muziekschool 
Noordakkoord.  
 
Meer informatie op: www.sjoelplein.nl en www.openjoodsehuizen.nl  Elsina Oudgenoeg en Izaäk de Vries 

trouwfoto 1931 

Kerkpad, nabij Westerstraat, ca. 1935   

Het huis waar Koos de Vries heeft 

gewoond is afgebroken. 

foto P.B. Kramer (collectie Gron. Archieven) 

Agatha van Zuiden en Michiel de Vries 

trouwfoto 1925 
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