BELEIDSPLAN 2017-2019
DOELSTELLINGEN ANNO 1995
Stichting Een Joodse Erfenis is opgericht op 8 juni 1995 en stelt zich conform haar statuten
ten doel de herinnering aan de joodse aanwezigheid in Winsum en omgeving levend te
houden en te bewaren. De stichting wil dit doel onder meer bereiken door:
- historisch onderzoek
- het verzorgen van publicaties mede door gebruik te maken van nieuwe media
- het organiseren van lezingen en exposities
- erfgoededucatie
- zorg en aandacht voor joodse monumenten
KERNWAARDEN VOOR BELEID
1. Fysieke aanwezigheid van joods erfgoed in de openbare ruimte in stand houden en onder
de aandacht brengen, onder andere door programmering van culturele activiteiten in de
voormalige synagoge
2. Een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van het Jodendom in het algemeen en het
Gronings Jodendom van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog o.a. via het lidmaatschap
van Syneon en door jaarlijkse deelname aan de Dag van de Groninger Geschiedenis.
3. Aansluiten bij de jaarlijkse nationale herdenking en viering van 4/5-mei op lokaal niveau.
4. Aansluiten bij de jaarlijkse Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed op regionaal
niveau en Open Monumentendag op lokaal niveau.
5. Vanuit het joodse erfgoed educatieaanbod realiseren over:
- geschiedenis van het joodse volk, de taal, cultuur, religie en Shoah;
- joden vervolging en deportatie in eigen regio en de rassenwaan van het naziregime;
- creatieve en sociale vorming rond inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid voor
anderen, zelfstandige meningsvorming en actuele thema’s met betrekking tot
‘identiteit en tolerantie’.
BELEIDSVOORNEMENS 2018
Concreet staan voor de komende periode de volgende onderwerpen op het programma:
1. In samenwerking met scholen voor primair onderwijs in de gemeente Winsum het
jaarlijks terugkerende programma rond de leskist aanbieden in de periode april/mei.
Het gaat daarbij om een leskist die is samengesteld rond het verhaal van Issy en
Sophius de Vries. De scholen kunnen hiermee zelf projecten ontwikkelen, waarbij de
voormalige synagoge en andere geheugenplaatsen van het joodse erfgoed in de regio
Noord-Groningen betrokken kunnen worden. Desgewenst kan onze stichting hierbij
ondersteuning bieden.
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Met het oog op de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Winsum, Bedum, De
Marne en Eemsmond tot de gemeente ‘Het Hogeland’ per 1 januari 2019 zal worden
nagedacht over aanpassing/uitbreiding van het programma rond de leskist.
Werken aan de ontwikkeling van een educatief onderdeel op onze website
www.sjoelplein.nl Dit onderdeel is ingericht als een virtueel plein, waarin we een
lokale canon joods erfgoed aanbieden. De website zal daarnaast ook systematische
zoekmogelijkheden gaan bieden voor volwassenen.
Het organiseren van een voorjaarsactiviteit rondom 4/5 mei, waarbij herinneren en
herdenken centraal staan. Naast deelname aan het lokale programma op 4 mei
(nationale dodenherdenking) bestaat het plan om deel te nemen aan het landelijk
project ‘Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet’. Met name voor het laatste is
uitvoering op lokaal niveau afhankelijk van medewerking van Stichting Herdenking 4
Mei Winsum en de Historische Vereniging Winsum-Obergum. De laatste heeft haar
medewerking reeds toegezegd.
In principe wordt er omstreeks 12 november (wegvoering joodse Winsumers) een
najaarsactiviteit georganiseerd over de joodse cultuur.
In samenwerking met Stichting Beheer Synagoge Winsum zal er een nieuwe
gezamenlijke informatiefolder worden samengesteld.
Inventarisatie en systematische invoer van alle verzamelde historische informatie en
beeldmateriaal (o.a. op Beeldbank Groningen).
In samenwerking met Historische Vereniging Winsum-Obergum: het in kaart brengen
van de vroegere woonadressen van joodse inwoners van Winsum/Obergum in de
periode ca. 1850-1942.
Het verder uitbouwen van de samenwerking met joodse erfgoedinstellingen in de
provincie Groningen en Noord Drenthe als Syneon-noord. Concrete voorbeelden zijn:
gezamenlijke deelname aan de 'Dag van de Groninger Geschiedenis' op de eerste
zaterdag in oktober in de Groninger Archieven en gezamenlijke deelname aan de
'Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed' in september.

