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Kindertranen en muziek in vm. synagoge Winsum op 8 en 9 september
Tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 september is de voormalige synagoge aan
Schoolstraat 24 als enige gemeentelijk monument in Winsum open voor publiek. Tevens vinden er de
volgende activiteiten plaats:
Zaterdag 8 september van 14.00 uur tot 15.00 uur in het kader van het thema van de Open
Monumentendag ‘In Europa’ een optreden van Oleg Yaroshuck (viool), Oekraïne en Zachar
Yeghiazavan (accordeon), Armenië. Oleg en Zacher spelen Russische, Armeense en Franse muziek.
Open van 11.00 - 17.00 uur, toegang gratis. www.synagogewinsum.nl
In september wordt in 32 landen de Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed georganiseerd. In
Nederland is dit op zondag 9 september gelijktijdig met Open Monumentendag. Het doel is om te
laten zien hoe de Joodse cultuur en traditie in ieder land verankerd is in de plaatselijke cultuur. Dit
jaar staat in het teken van het thema: 'Verhalen doorgeven'. In Noord Nederland doen naast Winsum
nog een viertal andere locaties mee, te weten Groningen, Leek, Bourtange en Zuidlaren.
Zondag 9 september om 14.00 uur vertelt de in Winsum opgegroeide Inge Wallage over
‘Kindertranen toen, nu en in de toekomst’, waarbij zij het opstel van haar vader Nol Wallage, dat hij
kort na WO II schreef als uitgangspunt neemt. Tranen: Nol zal enorm gehuild hebben om het verlies
van zijn ouders, zijn zusjes en zijn broer. Zij kwamen allen om het leven in ‘het Oosten’. Nol
ontsnapte uit Kamp Westerbork en zou zijn dierbaren nooit terugzien. Na de oorlog, die hij
overleefde door onder te duiken schreef hij voor het vak Nederlands een opstel: 'Kindertranen'. Inge
zal vertellen over hoe het was om op te groeien met een vader die nooit over familie of de oorlog
sprak en zelf met het grote verlies en trauma probeerde te leven. Verhalen delen, ervaringen delen.
Begrip en verbinding. 'Storytelling' is zo oud als de mensheid en het belang kan niet onderschat
worden.
De dag wordt om 15.30 uur afgesloten met een muzikale Jiddische reis in Europa door Klezmergroep
Aheym bestaande uit Marloes Grosfeld, accordeon; Remy Geldorp, klarinet, gitaar en tenor zang;
Esther Ronda, sopraan zang en Dolf Derks, gitaar.
Open van 13.00 - 17.00 uur, toegang gratis. www.sjoelplein.nl

