
De Joodse gezinnen in de provincie Groningen ontvingen eind 1942 een brief van de 
Duitsers met het bericht dat ze naar het 'Jodenkamp te Westerbork' moesten vertrekken. In 
deze brief stond ook een lijst van spullen die ze mee moesten nemen. De rest van hun 
spullen moesten ze achterlaten. Dit moesten ze meenemen: 
 

  
Kun je je voorstellen dat de meeste Joodse mensen in de oorlog dachten dat ze echt ergens 
zouden gaan werken en na verloop van tijd weer terug zouden komen naar huis? Waarom?  
 

…............................................................................................................................................... 
 
.…............................................................................................................................................... 
 
…………....................................................................................................................................... 
 
 

Je moet je over drie dagen melden op station Groningen om te vertrekken naar Westerbork, 
welke 3 voorwerpen neem je in ieder geval mee in je koffer? 
 

.…..............................................................................  
 
.….............................................................................. 

 
................................................................................. 

 
 

Wat zou je doen met de spullen die je niet mee kan nemen?  

…...................................................................................................................................…............. 

..................................................................................................................................................... 



Hitler wist slim gebruik te maken van Propaganda. Joden kregen de schuld van alle 

problemen in Duitsland. Er was een kinderboek die vertelde dat het bos vol staat met 

paddenstoelen maar de giftige paddenstoel, te herkennen aan een haakneus moest je 

ontwijken. Waar verwees dit boek naar? Juist, de Joden. Voor de NSB werden posters 

verspreid met afbeeldingen van het ‘perfecte ras’. Door het verspreiden van leugens werden 

mensen gemanipuleerd om zich aan te sluiten bij een partij van Hitler. 

      

Als jij keer op keer leugens hoort en ziet over een bepaalde doelgroep wat zal daar het effect 

van zijn op jou? Noem een voorbeeld van propaganda uit 2021.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Hoe belangrijk vind jij het dat we de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken? Heeft het zin 

om daarvoor op 4 mei twee minuten stil te zijn? Schrijf je mening hierover in maximaal acht 

zinnen. Gebruik de rest van de pagina om je mening hierover op te schrijven. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 

 

Je hebt met je klas gekeken naar de voorstelling Issy en Sophius van theater De Steeg. Op dit 
werkblad kun je kort iets lezen over hun leven en hun familie. 
 
De ouders van Issy en Sophius waren Michiel de Vries en Agatha van Zuiden. In 1925 trouwden ze 
met elkaar in Enschede. Hier zie je hun trouwfoto: 

Na hun huwelijk lieten ze een huis bouwen in de Oosterstraat in Winsum. Het huis was woonhuis 
en winkel ineen. In de winkel verkochten ze lappen, stoffen en alles wat je nodig hebt bij het 
maken van kleren. Op zaterdag, de sabbat, was de winkel gesloten. Maar op zondag werkten ze 
wel: de was werd gedaan en er werd getimmerd met hout van de scheepswerf die dichtbij was. 
Michiel was de meeste tijd op stap met een zwaar beladen bakfiets, vol met doeken en lappen. Ze 
noemden dat toen 'met pak gaan'. Hij had vaste rondes, want geregeld kwam hij met zijn koopwaar 
bij de boerderijen langs om stoffen aan de boerinnen te verkopen, die hiervan kleren maakten voor 
zichzelf, hun man en hun kinderen. Agatha stond meestal in de winkel. 
 

 
 
 
Dit is het huis van de familie De Vries in Winsum.   
De foto is genomen door Romke Visser,  
de huidige bewoner van het huis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michiel en Agatha kregen twee zoons. Israël (Issy) werd geboren in 1926 en zijn broertje Sophius 
in 1927. De jongens zijn nog voor de oorlog naar de Openbare School in Winsum geweest. Er 
waren verder geen Joden van hun leeftijd in Winsum, ze speelden met niet-Joodse jongens. 
Bekend is dat Israël een vervolgopleiding heeft gehad. In de oorlog ging hij gedwongen naar de 
Joodse school in Groningen. Hij kon ook goed zingen en ging af en toe met zijn vader mee 'met 
pak' langs de boerderijen. Sophius was een stille jongen. Hij had last van zijn longen en was vaak 
ziek. Hieronder zie je hun klassenfoto. Op de eerste rij helemaal rechts zit Issy de Vries, op de 
vierde rij helemaal rechts (met stropdas om) staat zijn jongere broertje Sophius. 

 
 
           
Het gezin is (samen met de andere Joden die nog 
in Winsum waren) in de week van 8-15 november 
1942 naar Westerbork vervoerd. De avond voor 
het vertrek bracht vader Michiel foto's, een 
koektrommel, een fruitschaal, een eierstel en een 
peper- en zoutstel bij de buren met het verzoek er 
goed op te passen.  
 
 
Vanuit Westerbork is het gezin op 12 december 
naar Auschwitz getransporteerd. Michiel, Agatha 
en Sophius zijn daar op 15 december 1942 
omgebracht, 1 dag voor Sophius' 15e verjaardag.  
Issy overleed een paar maanden later, op 28 
februari 1943, 16 jaar oud. Hij was niet alleen de 
laatste van zijn gezin, maar ook de laatste van de 
Winsumer Joden die in Auschwitz is omgebracht.  

 
 

Issy (rechts) en Sophius (links) 



 

 

Wat vond je van de voorstelling? 
 

….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wat sprak je het meest aan en waarom? 
 

….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Waarom is het belangrijk dat er in 2021 nog theatervoorstellingen worden gespeeld over de 
Tweede Wereldoorlog? 
 
….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Wat is sabbat? 
 

….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Werden de Joden voordat de oorlog begon al gediscrimineerd denk je?  
Hoe weet je dat? 
 

….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Wat gebeurde er tijdens de Kristalnacht? 
 

….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Issy had er voor kunnen kiezen om onder te duiken bij de familie Willems, de familie van zijn 
vriendin Josien. Hij koos er voor om te vertrekken met zijn ouders en zijn broer. Wat vind je van 
zijn keuze? Wat zou jij hebben gedaan? 
 

….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

De buren van de familie De Vries (de dokter in de voorstelling) kregen spulletjes van Michiel en 
Agaath om op te passen. Ze hebben ze nooit meer opgehaald. Wat hebben de buren met de 
spullen gedaan denk je? Wat zou je zelf er mee doen? 
 

….................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


