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De Winsumse Sjoel
Fototentoonstelling
en lezing
Op zondag 6 september wordt in
32 landen de Europese dag van
het Joods Cultureel Erfgoed
georganiseerd. Het doel is om te
laten zien hoe de joodse cultuur
en tradities in ieder land
verankerd zijn in de plaatselijke
cultuur. Dit jaar is het thema:
‘Bruggen’. Grenzen maar ook
rivieren kunnen soms een
enorme barrière vormen tussen
landen en culturen. Bruggen zijn
nodig om deze natuurlijke
grenzen over te gaan en elkaar te
ontmoeten. Taal en beeld
kunnen daarbij een belangrijke
rol spelen om mensen van
verschillende culturele
achtergronden met elkaar te
verbinden.

- de herinnering levend houden -

Agenda 2015
Zondag 6 september
Europese Dag van de Joodse Cultuur

In het noorden doen evenals
vorig jaar naast Winsum ook 5
andere locaties mee: Bourtange,
Groningen, Leek, Zuidlaren en
Leeuwarden. De recent
gerestaureerde synagoge van
Appingedam heeft zich
inmiddels ook aangesloten.

Het thema ‘Bruggen’ is zowel in
letterlijke als in figuurlijke zin uitgewerkt
in samenwerking met fotograaf Bram
den Hollander van Foto Vaszlovszky,
Winsum en anderen.
Om 14.00 uur vertelt historicus Stefan
van der Poel over ‘het overbruggen van
geschiedenis, generatie en gender’ in
zijn verhaal over fotografe Yishay
Garbasz.

Vanaf 16.30 uur is er een inloop voor de
buurt.
Op zaterdag 12 september is van 11.0017.00 uur de fototentoonstelling
nogmaals te bekijken en dan in het
kader van Open Monumentendag met
als thema: ‘Kunst en Ambacht’. De
toegang is op beide dagen gratis.
Meer informatie op www.sjoelplein.nl

Thema: ‘Bruggen’
Fototentoonstelling
Lezing door dr. Stefan v.d. Poel
Inloop buurt

In de voormalige synagoge van
Winsum is van 11.00 - 16.00 uur
een fototentoonstelling te
bekijken.

Voormalige Synagoge
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
Aanvang: 11.00 uur - 16.00 uur

Stichting Een Joodse Erfenis heeft als doel de herinnering aan de Joodse
gemeenschap van Noordwest-Groningen levend te houden.

Zaterdag 12 september
Open Monumentendag
Thema: ’Kunst en Ambacht’
fototentoonstelling
Voormalige Synagoge
Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
Aanvang: 11.00 uur - 17.00 uur

Het secretariaat is gevestigd:
Tuinbouwstraat 16
9951 EG Winsum
T : 0595-442728 E : info@sjoelplein.nl

Locatie: voormalige synagoge,
Schoolstraat 24, Winsum

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

Donateur worden?
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.

De Winsumse Sjoel

Lezing Stefan van der Poel over
Werkmans Chassidische legenden
De Chassidische legenden van Hendrik Nicolaas Werkman
verschenen in juni 1941 en december 1943 en behoren tot het
beste werk dat hij heeft voortgebracht. Minder bekend is hoe
de niet-Joodse H.N. Werkman (Leens, 29 april 1882 Bakkeveen, 10 april 1945) tot dit werk gekomen is. Wat trok
hem aan in de door de Joodse filosoof Martin Buber (Wenen, 8
februari 1878 - Jeruzalem, 13 juni 1965) verzamelde legenden?
En wat vond Buber van het werk van Werkman?
In deze lezing wordt een koppeling gemaakt met de tragiek
van het Joodse leven in Groningen tussen 1940 en 1945.
Werkman werd zich bewust van dit Joodse leed, schreef
hierover en maakte uiteindelijk zijn druksels.
De lezing wordt ondersteund met beeldmateriaal.
Dr. Stefan van der Poel is historicus en universitair docent bij
de sectie Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zijn specialisatie is de Moderne Joodse
geschiedenis en de Politieke en Culturele geschiedenis van
Midden- en Oost-Europa.
H.N. Werkman De weg terug (foto : Marten de Leeuw)

H.N. Werkman

Van zijn hand verschenen onder meer Joodse stadjers (2004),
Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger
student in de jaren 1930 (2005), 100 jaar Folkingestraatsynagoge (2006) en Joods leven in Groningen. Oorsprong en
herinnering (2011).
Organisatie: Protestantse Gemeente Winsum-Obergum
Datum: woensdag 23 september, aanvang 20.00 - 22.00uur
Plaats: Centrumkerk, Winsum
Entree: € 4,00 (inclusief consumptie)
Opgave: Centraal Aanspreekpunt Jenny Baron,
tel. 06-10017092, email: info@pgwo.nl
Sluitingsdatum opgave: maandag 21 september om 12.00 uur

TIP
- zondag 20 september, 11.00 uur-19.30 uur,Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden: Jofel Cultuurdag Lezingen, muziek,
en films rondom de Joodse cultuur. https://sites.google.com/site/jofelcultuur/
- t/m 30 september di-,wo-,do-,vr- en zondag van 13.00-17.00 uur, Synagoge Groningen: Expositie: ‘Plaatsgebonden
installatie Wasserette‘ van kunstenaar Amos van Gelder. http://www.synagogegroningen.nl/exposities
- zaterdag 3 oktober 20.00 uur, Centrumkerk, Winsum: Concert ‘Onder de weg en over de locht’ In het kader van
het WERKMAN jaar 2015 brengen Ellen Dijkhuizen en Jan Siebo Uffen een Groningstalig poëzie-muziekprogramma
waarbij de Chassidische legenden en H.N.Werkman centraal staan.
Meer infomatie zie: www.stichtingdiek.nl
- zaterdag 10 oktober, 11.00 uur-17.00 uur, RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 en 10, Groningen: Dag van de
Groninger Geschiedenis, Thema: ‘Tussen Droom en Daad’. http://www.dagvandegroningergeschiedenis.nl/
Stichting Een Joodse Erfenis neemt deel aan deze dag samen met Stichting Folkingestraat Synagoge, Joods Schooltje
Leek, Stichting Synagoge Bourtange en Synagoge Appingedam.

