
Herdenken Joodse slachtoffers in Winsum en Leens 4 mei 2021 
 
13 WITTE ROZEN BIJ MONUMENT SYNAGOGE WINSUM 4 MEI 2021 
 
In verband met het coronavirus was de synagoge helaas ook dit jaar niet open. Eveneens was er geen 
stille tocht en geen gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het monument aan de oostkant van de 
synagoge. Op het monument staan alle dertien Joodse oorlogsslachtoffers uit Winsum vermeld en we 
wilden hen toch ook dit jaar waardig herdenken. Daarom werden door twee bestuursleden van 
Stichting Een Joodse Erfenis op dinsdag 4 mei 13 witte rozen bij het monument neergelegd.   
 
13 Witte Rozen voor:    
 
Izaäk Jonathan van Berg, 57 jaar 
Jozef Garson, 62 jaar 
 
Sophie de Vries - van der Klei, 84 jaar 
Michiel de Vries, 54 jaar 
Agatha de Vries - van Zuiden, 56 jaar 
Israël de Vries, 16 jaar 
Sophius de Vries, 14 jaar 
Izaäk de Vries, 52 jaar 
Ellie de Vries - Oudgenoeg, 36 jaar 
Sophie de Vries, 9 jaar 
Jacob Comprecht de Vries, 7 jaar 
 
Essie de Vries, 60 jaar 
Comprecht de Vries, 55 jaar   

 
 
 

ONTHULLING MONUMENT ‘LEVENSLICHT’ IN LEENS 4 MEI 2021 
 
Op 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zijn 104.000 Joden, Roma en Sinti in Nederland vervolgd en vermoord om wie zij waren. 

Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door Daan Roosegaarde. 

‘Levenslicht’ bestaat uit 104.000 oplichtende steentjes. Gemeente Het Hogeland heeft besloten een 

deel van dit kunstwerk aan te schaffen bestaande uit 212 steentjes die verwijzen naar de Joodse 

slachtoffers die zijn geboren in de gemeente Het Hogeland. Dit lichtmonument is tijdelijk geplaatst 

voor het gemeentehuis in Winsum en op 27 januari (Holocaust Memorial Day) 2020 heeft Stichting 

Een Joodse Erfenis meegewerkt aan de organisatie van het programma rondom de herdenking van de 

212 Joodse slachtoffers en het ontsteken van het lichtmonument.  

Vanwege het coronavirus heeft de onthulling van de definitieve plek van het lichtmonument bij het 

oorlogsmonument op de begraafplaats in Leens pas op 4 mei van dit jaar plaatsgevonden, helaas 

zonder publiek. De onthulling werd verricht door burgemeester Bolding en de heer Kees Overdevest, 

4 mei commissie Leens. Voorafgaand las Damian Vellenga, groep 3 SWS De Leenstertil, het gedicht 

‘Durf te durven’ van Lieke Metzlar (16 jaar), gevolgd door een toespraak van de burgemeester. 



Aansluitend aan de onthulling las mevrouw Willy Lemstra, Stichting Een Joodse Erfenis, het gedicht 

‘Ieder mens heeft een naam’ van Zelda. De plechtigheid werd afgesloten met passende muziek van 

Bollen & Co. Met dit programma is daarmee het thema ’75 Jaar Vrijheid’ afgesloten.  

U kunt het programma terugkijken op het YouTube kanaal van de gemeente Het Hogeland: 

https://www.youtube.com/watch?v=UgEiz0lRW-Y  
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