


Tweede N.A. de Vrieslezing over Herman Verbeek, priester, politicus en publicist 
 
Op zondagmiddag 15 maart organiseert stichting Een Joodse Erfenis in samenwerking met 
Stichting Behoud Synagoge Winsum de Tweede N.A. de Vrieslezing.  Vele jaren stond de 
voormalige synagoge in Winsum bekend als het N.A. de Vriesgebouw; genoemd naar Nathan 
Albert (Nardus) de Vries (1878-1924), geboren in een joods gezin in Winsum. Nardus werd 
een gedreven SDAP politicus en na zijn verhuizing lid van de gemeenteraad en Provinciale 
Staten, vervolgens gedeputeerde en daarna wethouder van de gemeente Groningen.   
 
Na de restauratie van de synagoge in 2010/2011 is de naam 'N.A. de Vriesgebouw' 
verdwenen. Maar de actuele relevantie van het gedachtengoed van het echtpaar Nathan en 
Agnes de Vries-Bruins en de herinnering aan hun maatschappelijke betrokkenheid en 
politieke activiteit inspireren tot op de dag van vandaag. 
 
In de tweede N.A. de Vrieslezing belicht de spreker, historicus dr. Stefan van der Poel, het 
leven van Herman Verbeek, priester, politicus en publicist.  Uit het leven en werk van 
Verbeek (1936-2013) komt een scherp tijdsbeeld naar voren van grote idealen en even 
zovele teleurstellingen. Geboren in een Gronings artsengezin heeft hij zich op vele terreinen 
laten gelden. In zijn publieke optreden vertoonde hij een welhaast onuitputtelijke daden- en 
manifestatiedrang. Alles wat hij aanpakte, deed hij met hartstocht en overtuiging. Zowel 
binnen de katholieke kerk als in zijn politieke loopbaan bij de PPR/Groen Links en in het 
Europees Parlement. In deze lezing wordt ook ingegaan op de drijfveren van Verbeek om 
zich zo in te zetten voor het behoud en de nieuwe invulling van de synagoge in Groningen en 
zijn belangstelling voor het Jodendom in het algemeen.  
 
De spreker historicus dr. Stefan van der Poel is universitair docent bij de Rijksuniversiteit 
Groningen, sectie Eigentijdse geschiedenis, specialisatie Moderne Joodse geschiedenis 
en Politieke en Culturele geschiedenis van Midden en Oost-Europa.  
Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam staan waaronder ‘Herman Verbeek (1936-
2013): priester, politicus en publicist’. Dit boek is vanaf 13 maart te koop in de boekhandel. 
Daarnaast is hij actief betrokken bij het project 'Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet' in 
de stad en de provincie Groningen, een project dat in samenwerking met het Joods Cultureel 
Kwartier in Amsterdam tot stand komt. 
 
Locatie lezing: voormalige synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum, aanvang 15.00 uur, 
entree € 7,50 (inclusief drankje), reserveren aanbevolen via info@dewinsumsesjoel.nl  

Meer informatie kunt u vinden op: www.dewinsumsesjoel.nl  

 

 


