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1. Inleiding 
 
In de 45-jarige bestaansgeschiedenis van Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS), vormt het jaar 2021 
een belangrijk ijkpunt. Veertig jaar na de herinwijding van de synagoge, werd op 5 september 2021 
onze nieuwe vaste expositie geopend. Een betekenisvol moment, dat onderstreept werd in de 
openingsspeech verzorgd door commissaris van de koning René Paas: 

‘'Aander luu binn ok luu'. Dat werd er gezegd als het soms opviel dat de buren op zaterdag de 
winkel dicht hielden. Of een joodse feestdag vierden. Een glimp van die nuchtere benadering 
is ook in de synagoge te zien. Die nuchterheid kunnen we vandaag de dag goed gebruiken.’ 

Met een groot gevarieerd activiteitenprogramma, heeft SFS in 2021 een onmisbare bijdrage geleverd 
aan het cultuur- en kunstaanbod in Groningen. In dit jaarverslag blikken we terug op een memorabel 
jubileumjaar. 
 
Op 29 november 1981 – werd de monumentale synagoge na een ingrijpende restauratie opnieuw in 
gebruik genomen. Sindsdien is het pand weer de 'sjoel' van de Joodse Gemeente Groningen en vult 
SFS de culturele agenda van het gebouw. Het markante gebouw vormt een vaste waarde binnen het 
kunst-, educatie- en cultuuraanbod in stad en provincie Groningen. Het is de locatie bij uitstek waar 
bezoekers de joodse cultuur en geschiedenis in Noord-Nederland beleven.  
 
Een museale inrichting bleek noodzakelijk om het joodse verhaal van Groningen op een eigentijdse en 
interactieve manier voor een breed en divers publiek te kunnen presenteren. Na een zorgvuldige 
voorbereiding en een intensief wervingstraject, werd het project in 2021 afgerond. Meer dan ooit te 
voren beleef je in Synagoge Groningen de joodse cultuur! Schuif aan bij de sjabbattafel en bedenk hoe 
jij je rustdag invult; laat je toespreken door opperrabbijn Eleazer Hamburg die in een levend schilderij 
de betekenis van de synagoge uitlegt; of ga met onze gidsen mee op ontdekkingstocht. De prachtige 
presentatie, maar ook het veelzijdige activiteitenaanbod, vormt voor veel mensen een reden om 
Synagoge Groningen (opnieuw) te bezoeken.  
 
In 2021 waren we vanwege de lockdown zes maanden gesloten, waardoor veel activiteiten niet 
uitgevoerd konden worden en de bezoekcijfers evenals in 2020 achter bleven. Toch vormt dat slechts 
een voetnoot in onze bestaansgeschiedenis. Want er was bovenal veel te vieren: de realisatie van de 
museale herinrichting, binnen het beschikbare budget. We zijn ontzettend blij met de reacties die we 
mochten ontvangen op onze vernieuwingsslag. Met de steun van Gemeente en Provincie Groningen, 
voelen we ons gestimuleerd om de kwaliteit te vergroten en  als volgend meerjarenproject de museale 
status te realiseren.  
 
 
Namens het bestuur van Stichting Folkingestraat Synagoge,  
 

 
  
 Gaby Poell (Voorzitter) 

 
 

 
 

 

https://www.synagogegroningen.nl/post/terugblik-op-een-feestelijke-openingsdag
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2. Beleidsdoelstellingen 
 
2.1. Ontmoetingscentrum voor joodse cultuur en geschiedenis  
Op 5 september 2021 opende de Commissaris van de Koning in Groningen René Paas de heringerichte 
synagoge. Het werk rondom de museale inrichting is verwoord in het eerder toegezonden Eindverslag 
Museale Inrichting.  
 
De door SFS geïnitieerde activiteiten zoals wisselexposities, cursussen, lezingen en concerten hebben 
primair een relatie met deze beleidsdoelstelling. Met een bruisende programmering en een gevarieerd 
aanbod spreken we een breed en divers publiek aan. Synagoge Groningen is één van de weinige 
plaatsen in Noord-Nederland waar je het hele jaar door terug kunt om kennis te nemen van de joodse 
cultuur en geschiedenis. Dit is met onze permanente presentatie een belevenis geworden. 
 
2.2. Huis voor burgerschapseducatie 
In een tijd waarin tolerantie richting minderheden en begrip voor andersdenkenden onder druk is 
komen te staan, is het belangrijker dan ooit om ruimte voor dialoog, begrip en respect te creëren. Als 
het Joodse verhaal van Groningen ons iets leert, dan is het wel dat vrijheid en verdraagzaamheid niet 
altijd vanzelfsprekend zijn en onderhoud behoeven. Met het educatieprogramma levert SFS een 
bijdrage aan het maatschappelijke debat over thema’s zoals burgerschap, antisemitisme en 
godsdienstvrijheid. Deze doelstelling sluit aan bij de ambitie van de Gemeente en Provincie om kunst 
en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.  
 
2.2.1.  Regulier educatieprogramma 
Het educatieprogramma is verdeeld over drie categorieën: basisonderwijs (groep 7/8); voortgezet 
onderwijs (brugklas/bovenbouw) en (jong)volwassenonderwijs (oa. MBO/HBO/WO). Het programma 
vormt een kennismaking met het jodendom, met een op de doelgroep gerichte insteek. In het voorjaar 
zijn voor o.a. de Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool online gastlessen verzorgd.  
 
Na de herinrichting hebben wij ons educatieprogramma vernieuwd. De educatieve rondleiders 
ontvingen in verschillende voorlichtingsbijeenkomsten uitleg over de inhoud en werking van het 
programma. Dankzij de herinrichting is het nu nog gemakkelijker geworden om voor kwalitatieve 
goede en aansprekende 
voorlichting te zorgen. Met 
name de doe-objecten zijn 
populaire onderdelen voor 
jong en oud.  
 
 
 
 

 
Sjabbat, de joodse rustdag, 
beleef je bij het doe-object 
de sjabbattafel. Aan deze 

draaibare tafel (zoals 
sjabbat ook wekelijks 

terugkeert) kun je 
verschillende elementen 

oppakken en verplaatsen 
om zo de  betekenis te 

ontdekken. 
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2.2.2. Educatieprojecten 
Naast het reguliere aanbod, werkt SFS mee aan verschillende educatieprogramma’s. Dit doen we om 
een speciale doelgroep te bereiken, of om een bijzonder thema onder de aandacht te brengen. 
Daarmee maken we cultuur bereikbaar en aansprekend voor iedereen. In veel gevallen werken we bij 
de ontwikkeling en bij de uitvoering van zulke projecten samen met partners. Zo werkten we opnieuw 
mee aan het door Groninger Archieven en Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen geïnitieerde project 
‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij in Groningen’.  
 
Daarnaast ontwikkelde SFS in 2021 het muziekeducatieprogramma Klezmerklas 2.0, in samenwerking 
met Kunst&Cultuur en Stichting Een Joodse Erfenis Winsum. Dit programma is gericht op groep 5 en 6 
van het basisonderwijs. Het project is bedoeld als een onbevangen, muzikale kennismaking met het 
jodendom. Leerlingen van de Sint Michaelschool en de Nassauschool uit Groningen namen deel aan 
deze pilot. Op school leerden de scholieren liedjes die te maken hebben met een drietal thema’s in het 
jodendom. Op 5 november presenteerden ze die in een feestelijke voorstelling aan hun (groot)ouders 
in Synagoge Groningen. Het programma werd door alle betrokkenen hoog gewaardeerd en kan vaker 
aangeboden worden. 
 

Wat gebeurt er tijdens een joodse bruiloft? Kinderen uit groep 5 en 6 leerden dit tijdens Klezmerklas 
2.0 en deelden dit op 5 november in de synagoge met hun ouders. 
 
Eind 2021 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een onderwijsprogramma voor mensen met 
een visuele beperking. 
 
2.2.3.  Stageplaatsen 
Het aanbieden van stageplaatsen was in 2021 alles behalve vanzelfsprekend. De lockdown 
bemoeilijkte het werk, maar vooral de begeleiding van stagiairs. Toch bood SFS, in samenwerking met 
Academie Minerva, de studenten Marketka Sikolova en Lieve Broekema een stageplek in de periode 
maart tot juli 2021. Sikolova werkte aan de opzet van onze zomerexpositie, terwijl Broekema 
onderzoek deed naar de redding en restauratie van de synagoge in de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
Ze sloten hun stage af met een succesvol resultaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.synagogegroningen.nl/post/muziek-en-cultuureducatie-in-klezmerklas-2-0
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2.3. Podium voor het bruisende Groningen 
Muziek, beeldende kunst, wetenschap, podiumkunst, erfgoed: een breed en onderscheidend 
cultuuraanbod is voor iedereen een verrijking. Het draagt bij aan de leefbaarheid en diversiteit van 
onze samenleving. SFS leverde hier een belangrijke bijdrage aan door samen te werken met vele 
organisaties. Daarnaast stelt SFS de zaalruimte van de synagoge ook veelvuldig ter beschikking aan 
derden.  

Links: de Kunstbeurs in Synagoge Groningen werd door meer dan 2300 mensen bezocht. Rechts: het 
werk van Piet Cohen stond in de zomerexpositie Design for living, living for design centraal. Cohen is de 
ontwerper van het meubilair van de synagoge, dat veertig jaar geleden in gebruik werd genomen. 
 
 
2.3.1.  Wisselexposities 
 
Kijkdagen Galerie Ter Borg     10 juni – 16 juni. 
Buurtgenoot en galeriehouder Richard ter Borg toonde ruim 300 kunstwerken – waaronder veel 
Groninger Ploeg – in de synagoge. Topstukken van Jannes de Vries, Johan Dijkstra en Jan Wiegers 
waren te zien en er kon natuurlijk geboden worden tijdens de afsluitende online veilingavond.  
 
Design for living. Living for design     23 juli – 1 okt.  
Veertig jaar geleden werd Synagoge Groningen na een ingrijpende restauratie opnieuw in gebruik 
genomen. Sindsdien kent het gebouw een gewijde ruimte, ontworpen door industrial-designer Piet 
Cohen (geb. in Arnhem 1935). Vanwege dit jubileum, toonde SFS in een expositie het veelzijdige werk 
van de nog altijd werkzame ontwerper. In de expositie was natuurlijke speciale aandacht voor de 
jubilerende synagoge. Deze expositie kon gerealiseerd worden met een projectsubsidie van Stichting 
Levie Lassen. 
 
Kunstbeurs Groninger galerieën     13 okt. – 17 okt.  
Galeriehouder Richard ter Borg toonde in een vijfdaagse kunstbeurs samen met vier andere Groningse 
galerieën - Galerie With Tsjalling, Prentwerk, Philip Elchers en Peter ter Braak – een selectie van hun 
aanbod.  
 
World Press Photo 2021 en Fair Fashion   11 nov. – 6 dec. 
De meest iconische persfoto’s van het afgelopen jaar werden tijdens het NonFictionPhoto Festival 
getoond in Synagoge Groningen. Op de galerij werd de lokale fototentoonstelling ‘Fair Fashion’ 
getoond, met als onderwerp de huidige kledingindustrie.  
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De reizende expositie Joods leven in de grensstreek is zo gemaakt, dat deze op verschillende locaties te 
presenteren is. Synagoge Groningen is de laatste van zes presentatielocaties.  
 
Joods leven in de grensstreek     10 dec. ’21 – 5 febr. ’22 
Deze expositie ontwikkelde SFS samen met de Ehemalige Jüdische Schule in het kader van het 
gelijknamige project. De expositie werd in juli 2021 geopend in Leer, waarna de tentoonstelling 
doorreisde naar Bunde, Weener, Winschoten den de synagoge van Bourtange. De expositie vertelt het 
verhaal van de voormalige joodse gemeenschappen in de grensstreek en de onderlinge relaties tussen 
joden in Ost-Friesland en Groningen. Een deel van de expositie zal geïntegreerd worden in onze 
permanente tentoonstelling. Zie tevens het eerder verzonden Eindverslag Museale Inrichting. 
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2.3.2. Activiteitenoverzicht 2021 
Vanwege de lockdown en de aanhoudende coronamaatregelen, konden niet alle geplande activiteiten 
in 2021 worden uitgevoerd. Desondanks slaagde SFS er in om met name in de maanden september en 
oktober uit te pakken met een gevarieerd programma. Sommige activiteiten zijn door SFS 
(mede-)georganiseerd, terwijl andere activiteiten vooral gefaciliteerd werden.  

Tijdens het Mahler Festival werd het eerste concert in Synagoge Groningen verzorgd, na opheffing van 
de lockdown. 
 
(SFS) = (mede) georganiseerd door SFS   
* = activiteit in het kader van de opening van de permanente expositie 
 
14-1  Webinar Joods Leven in de Grensstreek (SFS)  
10-6 t/m 16-6 Kijkdagen Galerie Ter Borg       
25-6  Mahler Festival – 2 concerten      
27-6  Presentatie project ‘Alle namen tellen’ (SFS)    
4-7  Preview permanente expositie (SFS)*     
20-7  Peter de Grote Festival – 2 concerten     
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Bertien Minco verzorgde op 19 september een lezing waarbij ze vertelde over haar ouders Manuel en 
Stelly (op de achtergrond), die een belangrijke rol speelden bij de herinwijding van de synagoge in 
1981. Het Peter de Grote Festival was volledig uitverkocht in Synagoge Groningen. 
 
23-7  Opening zomerexpositie (SFS)        
16-8  Opnamedag Vikings in Tibet (SFS)       
5-9  Opening permanente expositie (SFS)*      
6-9  Tweede openingsbijeenkomst (SFS)*      
11-9 / 12-9 Open Monumentendag & Europese Dag van het Joodse Erfgoed (SFS)*  
12-9  Derde openingsbijeenkomst (SFS)*       
19-9  Lezing ‘Levenswerk’ Bertien Minco (SFS)*      
26-9  Vierde openingsbijeenkomst (SFS)*       
3-10  Concert ‘De Mauthausen cyclus’ Niki Jacobs (SFS)     
10-10  Concert ‘Dos Klezmer shifl’ Klezmer Society (SFS)     
13 t/m 17-10 Kunstbeurs – Groninger galerieën      
24-10  Urban Trail           
31-10  PlazaDanza – Salsa workshop in de synagoge     
4-11  Besloten bijeenkomst (verhuur)       
5-11  Presentatie Klezmerklas 2.0 – 2 presentaties (SFS)     
7-11  Kristallnachtherdenking – herdenkingsbijeenkomst (SFS)    
12-11 t/m 5-12 NonFictionPhoto Festival  
 

Niki Jacobs vertolkte op 3 oktober de Mauthausen liederen. Op 26 september toonde het Ontwerp 
Collectief hoe hun werk in Synagoge Groningen tot stand is gekomen. Gerdi Verbeet verzorgde op 7 
november de lezing tijdens de Kristallnachtherdenking. 
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2.4. Expertisecentrum voor de collectie Joods Groningen 
De provincie Groningen kent in vergelijking met andere provincies in Nederland een bijzonder rijk 
Joods erfgoed. De provincie Groningen, behoort met Overijssel (vooral Twente), Noord-(Amsterdam) 
en Zuid Holland tot de landsdelen waar zich in het verleden de meeste Joodse gemeenten en 
gemeenschappen bevonden. Met de realisatie van de permanente expositie komt deze 
indrukwekkende joodse geschiedenis meer dan ooit tot uiting in Synagoge Groningen.  
 
2.4.1.  Materieel erfgoed 
De collectie omvatte in december 2021 ruim 200 objecten. Een groot aantal hiervan is gepresenteerd 
in de permanente expositie. Andere objecten worden bewaard in het Rabbinaatshuis en ingezet voor 
wisselexposities of uitgeleend voor exposities bij onze partners. 
 
Aanwinsten 
We ontvingen in 2021 bijna 20 nieuwe collectiestukken. Een drietal objecten willen we hier benoemen. 
Het poesiealbum van het joodse meisje Jetta Slager uit Winschoten werd in de oorlog in bewaring 

gegeven bij een buurmeisje. Na het overlijden van 
dit buurmeisje werd het album aan ons 
geschonken. Ruim 30 joodse kinderen – leerlingen 
van de Joodse ULO in Groningen – schreven in 
1941/1942 in het album. Uit de collectie van Chris 
Scholtens van Museum/Verzameling 40-45 in 
Kolham, ontvingen we verschillende objecten, 
waaronder een nog werkende jaartijdlamp 
(gebruikt om een overleden dierbare op diens 
sterfdag te gedenken) en een wandelspeldje van 
de joodse sportvereniging Maccabi in Groningen 
uit 1935.  
 
Het poesiealbum van Jetta Slager, opengeslagen 
op de bladzijde waar haar vader Bernard een 
gedichtje schreef.  

 
 
SFS verzorgde een bruikleen voor de expositie 
Ode in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in 
Groningen en voor de expositie Simchat Tora in 
Museum het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela. 
Daarnaast werkten we samen met het Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis voor de 
aankomende expositie 50x Israëls, die in 2019 
ontwikkeld is door SFS en in januari 2022 in 
Nijmegen gepresenteerd zal worden. 
 
 
 
Het gebedenboek van de familie Bamberg was te 
zien in het Noordelijk Scheepvaart Museum. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BpV_sthhoZg
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2.4.2.  Kenniscentrum 
De objecten die in de afgelopen jaren verzameld zijn, worden beheerd, gedocumenteerd en 
onderzocht. Deze objectbeschrijvingen zijn belangrijk, omdat ze duiding geven aan het object en 
daarmee aan de joods-Groningse identiteit.  
 
De Stichting Historie Joods Groningen is per 31 
december 2021 opgeheven. SFS is met SHJG 
overeengekomen dat de online database van 
de joodse begraafplaatsen in onze provincie in 
de toekomst zal worden onderhouden door 
SFS. Deze internationaal geraadpleegde 
database is uniek en wordt jaarlijks door 
honderden bezoekers gebruikt voor 
(stamboom)onderzoek.  
 
Kennis delen 
SFS vindt het belangrijk om particuliere initiatieven die raakvlak hebben met onze doelstelling te 
ondersteunen. Daarom werkten we mee aan het project van fotograaf Robert Mulder in de 
Herepoortbuurt. Mulder en vele anderen legden de levensverhalen van hun joodse buurtgenoten vast 
in korte beeldverhalen. Vanwege Covid-19 kon dit project slechts één keer gepresenteerd worden zal 
daarom in 2022 nogmaals tentoongesteld worden. Ook werkt SFS mee aan de activiteiten van de 
Stichting Stolpersteine Schilderswijk, zoals het faciliteren van bijeenkomsten vanwege steenleggingen.  
In de zomervakantie werkten we mee aan twee summer schools, waarbij we studenten ontvingen en 

– naast een rondleiding – ook in gesprek 
gingen over het behoud en beheer van 
religieus erfgoed. SFS verleende 
ondersteuning aan het in opdracht van de 
Gemeente Groningen uitgevoerde 
onderzoek naar de omgang met joods 
vastgoed tijdens en kort na de 
oorlogsjaren, onder andere door het 
delen van onderzoeksresultaten en 
documentatie die wij in 2020 verkregen. 
 
 
In samenwerking met de Joodse 
Gemeente Groningen werd een Summer 
School in onze synagoge ontvangen. 
Deelnemers bespraken de bijzondere 
werkwijze in Groningen waarbij de 
synagoge zowel een culturele als een 
religieuze functie heeft. 

 
 
SFS bood in het najaar van 2021 in het Rabbinaatshuis wederom een cursusreeks Hebreeuws voor 
beginners aan, verzorgd door onze vrijwilliger Chris van Wierst. Het Rabbinaatshuis geldt eveneens als 
plaats van samenkomst voor de gespreksgroep katholieken en joden en de bijeenkomsten van het 
Platform Religie & Levensbeschouwing.  

 
 
 
 

https://historiejoodsgroningen.nl/
https://historiejoodsgroningen.nl/
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3. Bezoekers 
 
De reguliere openingstijden van de synagoge in 2021 waren: 
- januari: woensdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
- februari: woensdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
- maart t/m december: dinsdag t/m vrijdag en zondag van 13.00 t/m 17.00 uur en van juli t/m 

september op donderdag en vrijdag vanaf 10.30 uur geopend. 
 
Tot en met 4 juni 2021 en vanaf 16 december 2021 was Synagoge Groningen gesloten vanwege de 
lockdown. 
 
Tijdens openingsuren werden er ieder heel uur rondleidingen verzorgd voor bezoekers. Op zondag 
werd tweemaal een rondleiding door de vroegere Joodse buurt (de directe omgeving van de synagoge) 
aangeboden. In deze buitenrondleiding maken deelnemers kennis met het vroegere Joodse kwartier: 
de jeugdsjoel in de Folkingedwarsstraat, Beth Zekenim aan de Schoolholm, de sporen van de vroegere 
Joodse middenstand en de kunstwerken die herinneren aan hun aanwezigheid.  
 
De entree voor de synagoge bedroeg €4,-- 
Een rondleiding in de synagoge of de Joodse buurt bedroeg €6,- 
Entree inclusief rondleiding synagoge en Joodse buurt bedroeg €8,-- 

Rondleider Jan geeft uitleg bij het rituele bad. 
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3.1. Bezoekersaantallen 
We verdelen onze bezoekers in een drietal categorieën: betalende bezoekers, groepsbezoek/educatie 
en deelnemers aan activiteiten.  
 

1. Betalende bezoekers (entree en rondleidingen):    3060  
2. Groepsbezoek (onderwijs, arrangementen):       617 
3. Bezoekers activiteiten/programmering:    10729 

Totaal bezoek Synagoge Groningen:     14406 bezoekers 
 

4. Deelnemers online programmering (symposia, gastles, lezing):     370 
Totaal bezoek Synagoge en online programmering:    14776 bezoekers  
 
 
Toelichting 

1. Betalende bezoekers 
Bezoekers van Synagoge Groningen kunnen kiezen voor een bezichtiging (entree) of een 
bezichtiging gecombineerd met een rondleiding. In 2021 nam één op de vier bezoekers een 
rondleiding. Op iedere reguliere zondag (wanneer er geen activiteiten zoals lezingen, 
concerten plaats vonden) werd 2x een rondleiding door de voormalige Joodse buurt 
(omgeving Folkingestraat) aangeboden. In 2021 namen in totaal 86 mensen (buiten het 
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groepsbezoek om) deel aan deze wandeling, waarvan de helft deze wandeling combineerde 
met een rondleiding in de synagoge en dus een middagvullend programma had. 

2. Groepsbezoek 
Het groepsbezoek bleef in 2021 – evenals in 2020 – sterk achter ten opzichte van 2019. 
Scholen en verenigingen stelden hun bezoek uit, waardoor er in 2021 slechts 28 groepen met 
een gemiddelde omvang van 22 deelnemers Synagoge Groningen bezochten. Met name het 
bezoek vanuit basis- en voorgezet onderwijs bleef sterk achter, naar verhouding waren er 
t.o.v. 2019 meer groepsbezoeken vanuit het MBO, HBO en WO. De meeste groepen 
ontvingen we in september en oktober. Dit waren eveneens de maanden dat de corona-
maatregelen het meest soepel waren. 

3. Bezoekers activiteiten/programmering 
Veel mensen bezochten Synagoge Groningen vanwege een speciale activiteit. De meeste 
activiteiten vonden plaats in de maanden september en oktober. Tot begin september gold 
er nog een maximale groepsgrootte, waardoor het maximum aantal bezoekers meer beperkt 
werd. Na de versoepelingen in september konden we meer mensen gelijktijdig ontvangen en 
dat zagen we ook terug in de bezoekcijfers van de activiteiten in september en oktober. 

Activiteiten rondom de opening van de Museale inrichting Synagoge Groningen (* in 
activiteitenoverzicht): totaal: 620 
In september zijn er een vijftal activiteiten georganiseerd rondom onze heropening. 
Hieraan voorafgaand, hebben we in juli een preview georganiseerd met leden van de 
Joodse Gemeente Groningen. In de daaropvolgende weken werden de laatste 
elementen geplaatst, waarna we op 5 september de officiële opening in 
aanwezigheid van 50 genodigden konden vieren. Een dag later verwelkomden we 
onze partners in de culturele sector. In het daaropvolgende weekend hadden we een 
bijzonder programma gekoppeld aan Open Monumentendag en de Europese Dag van 
het Joodse Cultureel Erfgoed, waarbij 220 mensen gratis tickets reserveerden, 
verspreid over vijf verschillende tijdsloten. Zo konden in één weekend velen kennis 
maken met onze vernieuwde synagoge. Datzelfde weekend bezochten op 
zondagochtend 40 genodigden de synagoge. Deze genodigden hadden allen een 
inhoudelijke bijdrage aan de expositie geleverd, middels een interview of vanwege 
schenking van objecten. Op 19 september verzorgde Bertien Minco een lezing waarin 
zij de aanwezigen meenam in haar familiegeschiedenis, die zij heeft verwerkt in de 
audiotour in onze expositie. Op 27 september vond een laatste bijeenkomst plaats in 
onze openingsmaand. Genodigden kregen deze dag ook een mini-expositie te zien, 
waarbij het Ontwerpcollectief toonde hoe zij in de voorgaande twee jaren aan de 
herinrichting hebben gewerkt. SFS heeft de ruim 500 donateurs van de stichting ieder 
twee vrijkaartjes toegezonden, die geldig zijn tot en met september 2022. In 2021 
zijn er ca. 70 vrijkaartjes gebruikt. 

4. Deelnemers online programmering 
Vanwege de lockdown in 2020 heeft Synagoge Groningen voor het MBO/HBO/WO een 
online gastles ontwikkeld, als kennismaking met het jodendom. Deze online gastles werd in 
2021 driemaal verzorgd, waarbij 240 studenten aanwezig waren. Op 14 januari 2021 werd in 
het kader van het project ‘Joods leven in de grensstreek’ een online symposium gehouden 
waarbij 110 deelnemers aanwezig waren, afkomstig uit Duitsland, Nederland, België, Israël 
en de VS. Op 7 mei 2021 werd een online lezing aangeboden voor een besloten gezelschap, 
waarbij 20 mensen aanwezig waren. 
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3.2. Online bezoekers 
3.2.1. Website: www.synagogegroningen.nl  
Vanwege de herinrichting is de website in juni 2021 aangepast naar onze nieuwe huisstijl. De bezoeker 
vindt hier zowel zakelijke als inhoudelijke informatie. Sinds juni kunnen we de bezoekstatistieken 
raadplegen. Met name in de zomer wordt de website veel geraadpleegd, oplopend tot 1000 unieke 
bezoekers per maand, terwijl dit in november/december ongeveer 400 zijn, mede omdat we dan de 
WorldPressPhoto (met een eigen website) huisvesten.  
 
3.2.2. Facebook | @folkingestraatsynagoge  
Op 31 december 2021 telde de pagina 1410 volgers: een groei van 120 profielen gedurende het 
kalenderjaar. Dat is vergelijkbaar met de groei in 2020. 
SFS zorgt structureel voor interessante content op de 
pagina. Vanwege de lockdown was en zijn (social) 
media een nog belangrijkere manier om ons verhaal te 
kunnen vertellen en delen. 
 
3.2.3. Instagram | @synagogegroningen 
In juni 2021 is het account @synagogegroningen 
aangemaakt. Sindsdien delen we veelvuldig 
activiteiten, verhalen of aankondigingen via dit kanaal. 
Op 31 december 2021 had de pagina 430 volgers.  
 
 

G2K ontwikkelde voor Synagoge Groningen een 
marketingcampagne in het kader van de 
opening van de museale inrichting. Op social 
media werden tal van verhalen gedeeld, 
waarbij telkens een vraag gesteld werd. 
 
 

 
3.2.4. Nieuwsbrief / Donateursbrief 
SFS verstuurde maandelijks een digitale nieuwsbrief 
waarmee abonnees geattendeerd werden op de 
activiteiten die in de synagoge werden georganiseerd. 
Op de website zijn alle achtergronden van 
evenementen en inhoudelijke bijdragen te vinden. De 
nieuwsbrief werd op ruim 600 adressen ontvangen, 
ruim 100 meer dan in 2020. 
Het ruim 550 adressen tellende donateursbestand 
ontving twee keer een donateursbrief, met onder 
andere een uitnodiging tot bezoek van onze 
heringerichte synagoge. Het donateursbestand zag een 
kleine afname in 2021. Veelal is de reden van 
uitschrijving een verhuizing, afnemende gezondheid of 
overlijden van de donateur.  
 
 
 
 
 
 

http://www.synagogegroningen.nl/
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3.2.5.  Google-reviews 
Vele online bezoekers vonden Synagoge Groningen dankzij een zoekactie via google. Dit blijkt uit de 
207 reviews die hier geplaatst zijn. Een stijging van 36 reviews ten opzichte van 2020 en een stabiele 
beoordeling met 4,5 van 5 sterren.   
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 4. Organisatie 
SFS is een kleine, maar uiterst dynamische en toegankelijke organisatie. We kunnen onze 
beleidsdoelstellingen realiseren dankzij de toewijding van een enthousiast en betrokken team.  
 
4.1. Samenstelling bestuur en management SFS 
 
Op 31 december 2021 bestond het bestuur van SFS (onbezoldigd) uit: 
Gaby Poell (voorzitter) 
Bert Jan Flim (secretaris) 
Jan Dijksterhuis (penningmeester) 
René Grünewald (lid) 
Ilana Malingré (lid) 
George Welling (lid) 
Yolanda van Calker (lid) 
 
Het bezoldigde personeel van SFS bestond uit: 
Geert Volders    (0.7 fte) - Algemeen Manager 
Marcel Wichgers (0.3125 fte) - Medewerker Educatie, Communicatie & Programmering 
Marcel Roemeling  (0.125 fte) - Schoonmaak 
 
 

Floormanagers (vrijwillige medewerkers): 
De floormanagers verzorgen de openstelling van de 
synagoge. 
Mirjam Glasbeek, David Lamain, Carel Pool, Bernard 
Ros, Audrey Takens, Anneke van Turennout, Jan 
Visser en Chris van Wierst. 
 
Het vrijwilligersteam telt in totaal 45 mensen. In 2021 
zijn drie nieuwe vrijwilligers opgeleid tot 
floormanager. Het totaal aantal vrijwilligers bleef 
ongewijzigd. 
 
 
Dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers, is 
SFS in staat honderden kinderen kennis te laten 
nemen van de joodse cultuur in Synagoge Groningen. 
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4.2. Goed werkgeverschap 
De langdurige lockdown in 2021 viel ons allen zwaar. Het teamgevoel bleef 
desondanks overeind door persoonlijk contact en online ontmoetingen. Gelukkig 
was een groot deel van het team in juni 2021 weer bereid het werk op locatie op te 
pakken. 
 
Op 15 december konden we – 1 dag voordat de nieuwe lockdown werd afgekondigd 
– nog een gezellige eindejaarsbijeenkomst in de synagoge organiseren, met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Traditiegetrouw ontvingen alle vrijwilligers 
weer een mooi geschenkpakket als dank voor hun inzet en betrokkenheid in 2021. 
Vanwege het jubileumjaar én de museale herinrichting, werd een mooie draagtas 
bij het geschenkpakket gegeven, met daarop het veelkleurige logo van Synagoge 
Groningen. 
 
 
 
 
4.3. Voorlichting en training 
In enkele voorlichtingsbijeenkomsten is het vrijwilligersteam bijgepraat over korte- en lange 
termijnzaken binnen de organisatie, zoals de museale herinrichting, maar ook de voorschriften rondom 
de Covid-19 preventie in onze synagoge.  
 

Medewerkers en vrijwilligers van SFS namen in 2021 in 
teamverband deel aan verschillende cursussen en 
trainingen. De tweejaarlijkse cursus bedrijfshulpverlening 
werd door de tien floormanagers succesvol afgerond. 
Twee collega’s namen deel aan een I-ASK cursus die 
vanuit het Groninger Museum werd aangeboden. Op 
eigen initiatief namen verschillende vrijwilligers deel aan 
cursussen bij Link050, Erfgoedpartners en Crescas (Joods 
educatiecentrum). 
 
 
 
De inhoud van de rondleiding is belangrijk, maar ook de 
wijze waarop kennis gedeeld wordt. Door middel van 
cursussen en trainingen krijgen onze rondleiders inzicht in 
de verschillende gidsmethodieken.  
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5. Samenwerking 
SFS is deelnemer of lid van verschillende netwerk- en samenwerkingsverbanden. 
 
Wij zijn lid/deelnemer van: 

- Erfgoedpartners Groningen 
o Steunfunctie voor de Groningse museum- en erfgoedsector. 

- Jüdische Reise in Ostfriesland 
o Netwerk voor instellingen die zich bezig houden met joodse cultuuruitingen in de regio 

Ostfriesland en aangrenzende gebieden. 

- Platform Religie & Levensbeschouwing Groningen 
o Netwerk van levensbeschouwelijke organisaties, SFS heeft een faciliterende rol. 

- Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (geassocieerd lid) 
o Netwerk voor instellingen die zich bezig houden met oorlogserfgoed. 

- Syneon / Syneon-Noord (zie 5.3.1) 

- Werkgroep Kristallnacht-herdenking Groningen 
o Organisatie van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in Synagoge Groningen. 
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SFS werkt intensief samen met de SOGK als eigenaar van het pand en met de Joodse Gemeente 
Groningen als mede-gebruiker van de synagoge.  
 
5.1. Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 
Onze belangrijkste samenwerkingspartner is de SOGK, eveneens de eigenaar van Synagoge Groningen. 
Het dagelijks management heeft vrijwel wekelijks contact met de huismeester van SOGK. In het kader 
van de museale herinrichting zijn begin 2021 verschillende bouwkundige ingrepen uitgevoerd, 
waarmee het gebouw duurzamer, toegankelijker en toekomstbestendiger is gemaakt. SFS werk tevens 
samen met SOGK in het kader van het project ‘Art without borders’ dat in 2022 zal resulteren in een 
expositie in de Akerk en Synagoge Groningen.  
 
 

5.2. De Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) 
te Groningen 
Twee keer per maand en op Joodse feest- en 
treurdagen houdt de NIG een dienst in de 
synagoge. SFS onderhoudt intensief contact met 
de bestuursleden van de NIG inzake het gebruik 
van de synagoge en de museale 
inrichtingsactiviteiten. Daarnaast faciliteert SFS 
met enige regelmaat bijeenkomst voor de joodse 
studentenvereniging Ijar.  
 
 
 
Samen met de NIG hebben we dankzij een Maror-
subsidie in 2021 het meubilair in ons 
Rabbinaatshuis en de tafels in de synagoge 
vernieuwd.  

 
 
5.3. Partners in de regio 
5.3.1. Syneon Noord  
De leden van Syneon Noord (cluster van Joodse erfgoedinstellingen in de provincie: Appingedam, 
Bourtange, Leek, Winsum en Zuidlaren) zijn belangrijke lokale samenwerkingspartners. Syneon is een 
samenwerkingsverband in Noord- en Oost-Nederland van organisaties die zich bezighouden met 
activiteiten op Joods religieus en cultureel gebied en werd in 2009 op initiatief van de SFS opgericht. 
SFS was vertegenwoordigd bij de jaarlijkse netwerkbijeenkomst die in november werd georganiseerd 
in de synagoge van Winterswijk. Bij de ontwikkeling van het project ‘Klezmerklas 2.0’ ontvingen we 
steun vanuit Stichting Een Joodse Erfenis in Winsum.  
Met Synagoge Bourtange was er intensief contact rondom de reizende expositie ‘Joods leven in de 
grensstreek’, die aldaar in november werd 
gepresenteerd. Ook werkte SFS mee aan het online 
programma tijdens het project Open Joodse Huizen op 
4 mei vanuit de synagoge in Bourtange. SFS bemiddelde 
bij de schenking van een tweetal kroonluchters die 
overgedragen zijn aan de Synagoge in Appingedam 
(tevens eigendom van SOGK).  
 
De livestream op 4 mei vanuit Synagoge Bourtange 
werd door meer dan 500 mensen bekeken. De 
uitzending is terug te bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=1spYkPMwyOw
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5.3.2. Ehemalige Jüdische Schule (EJS) in Leer  
SFS onderhoudt al jaren goede contacten met erfgoedinstellingen in Ostfriesland. De EJS en SFS 
werken samen in het Interreg V A-project ‘Joods leven in de grensstreek’. Dit resulteerde in 2021 in de 
gelijknamige publicatie in het Duits en later in het Nederlands. Ook organiseerden we samen een 
webinar. Vanaf juli 2021 was de reizende expositie ‘Joods leven in de grensstreek’ in Leer te zien. Op 
27 oktober verzorgden Juliane Irma Mihan namens EJS en Geert Volders namens SFS in Cultuurhuis De 
Klinker een duo-lezing vanwege de reizende expositie die op dat moment te zien was in Winschoten.  
 

SFS werkte opnieuw intensief samen met NonFictionPhoto Groningen, zodat we in november opnieuw 
een festival konden organiseren, met als grote publiekstrekker de WorldPressPhoto tentoonstelling. 
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5.4. Overige partners 
 
Cultuur Historisch Centrum Oldambt 
 Betreffende Open Joodse Huizen in Winschoten. 
Cultuurhuis De Klinker 
 Vanwege de reizende expositie Joods leven in de grensstreek en de aldaar verzorgde lezing. 
Groninger Museum 
 Betreffende de manifestatie Bitterzoet Erfgoed in 2022. 
Hanzehogeschool Groningen 
 Betreffende diverse excursies en twee online gastcolleges. 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

 Betreffende kennisuitwisseling voor rondleiders. 
Historische Kring Noordelijk Hunsingo 

Betreffende de permanente bruikleen aan SFS van de collectie Jacob van Dam en de 
organisatie van een excursie voor de Kring. 

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
 Betreffende gebruik van de expositie 50x Israëls (Synagoge Groningen 2019). 
Joods Cultureel Kwartier 

Betreffende de museale herinrichting van Synagoge Groningen en implementering van de I-
ASK methode voor rondleidingen en Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. 

Kunst & Cultuur Groningen / Drenthe 
 Advisering ten behoeve van het project Klezmerklas 2.0. 
Landschapsbeheer Groningen 

Betreffende de voorgenomen ontwikkeling van een educatieproject rondom herstelde 
joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen. 

Museum Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela 
Betreffende bruiklenen voor de expositie Simchat Tora in het museum en verzorging van de 
Kapiteinslezing op 6 november. 

Non Fiction Photo Groningen 
In het kader van de door NFPG gerealiseerde World Press Photo tentoonstellingen in de 
synagoge. 

Noordelijk Scheepvaart Museum 
 Betreffende de realisatie van het Museum aan de A en de wisselexpositie Ode. 

Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen 
 Partner in dit netwerkverband (zie p.19). 

RHC Groninger Archieven / Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) 
 Deelname aan het project De Tweede Wereldoorlog Dichterbij. 

Rijksuniversiteit Groningen / Academie Minerva 
Betreffende Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet en begeleiding vanuit de RUG van 2 
stagiairs. 

Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen 
 Betreffende de realisatie van een expositie in 2022 in de synagoge. 
Stichting Historie Joods Groningen 
 Betreffende overname van de database van joodse begraafplaatsen in Groningen. 
Stichting Monument 21 
 Advisering rondom de realisatie van het monument voor het Stadskanaalster Achterhuis. 
Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen 

Betreffende de ceremonies voorafgaand aan de plaatsing van Stolpersteine in de gemeente 
Groningen. 
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6. Synagoge Groningen in de media 
 
Voor vrijwel alle activiteiten verzendt SFS persberichten. Daarmee willen we ons bereik vergroten en 
mensen activeren en in contact brengen met ons programma en ons werk. Vanwege de museale 
herinrichting heeft SFS vanaf augustus 2021 een marketingcampagne laten uitvoeren door de bureaus 
G2K en Kollektiv Media. Een aantal inhoudelijke artikelen zijn terug te lezen op onze website. 
 
SFS leverde aan alle vier nummers van Jagdaf (onafhankelijk joods magazine voor Noord-Nederland) 
een bijdrage. Veel activiteiten werden aangekondigd in het Nieuw Israelietisch Weekblad, Jonet, 
Joods.nl, de Groninger Gezinsbode en Haren|De Krant. In januari 2021 leidde de schenking van het 
poesiealbum van Jetta Slager (zie ook p. 10) tot de nodige publiciteit, onder andere in de uitzending 
van Noord Vandaag, Radio Noord, het Dagblad van het Noorden, de Oldambtster, The Northern Times 
en het Nederlands Dagblad. 
Vanwege de museale herinrichting schonken diverse landelijke media aandacht aan Synagoge 
Groningen. Trouw en het Reformatorisch Dagblad publiceerden twee grote artikelen.  

 

 
Het Dagblad van het Noorden (links) publiceerde met grote regelmaat artikelen over de activiteiten 
van SFS. Ook lokale media zoals De Oldambtster (rechts) schreven over onze werkzaamheden. 
 
 
 
 
RTV Noord 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/878665/laatste-reis-voor-tentoonstelling-over-het-joodse-leven-in-
de-grensstreek (10-12-2021) 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/837244/ontwerper-synagoge-krijgt-eigen-tentoonstelling (23-07-
2021) 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/793730/glazen-tochtpui-in-synagoge-stad-getakeld-verbouwing-is-
nu-afgerond (01-03-2021) 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/783866/poeziealbum-joods-meisje-na-75-jaar-openbaar-vergeet-
mij-niet (27-01-2021) 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/780414/puddingfabriek-in-stad-verfilmd-deze-rijke-geschiedenis-
moet-herinnerd-worden (15-01-2021) 
 
 

https://www.synagogegroningen.nl/in-de-pers
https://niw.nl/
https://jonet.nl/
https://www.joods.nl/
https://gezinsbode.nl/
https://www.harendekrant.nl/
https://www.synagogegroningen.nl/_files/ugd/2f2d36_6f5cf2fbcb3d4f13babd2b9cbac7371f.pdf
https://northerntimes.nl/unique-poetry-album-poesiealbum-belonging-to-jetta-slager-a-young-jewish-girl-from-winschoten-made-public/
https://www.nd.nl/cultuur/cultuur/1016720/poesiealbum-van-joods-meisje-uit-winschoten-ontdekt-pluk-rozen-
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/deze-synagoge-is-geen-shoahmuseum-maar-een-huis-van-leven~bde17e8b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.rd.nl/artikel/948083-geschiedenis-joods-groningen-zichtbaar-in-expositie
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/878665/laatste-reis-voor-tentoonstelling-over-het-joodse-leven-in-de-grensstreek
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/878665/laatste-reis-voor-tentoonstelling-over-het-joodse-leven-in-de-grensstreek
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/837244/ontwerper-synagoge-krijgt-eigen-tentoonstelling
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/793730/glazen-tochtpui-in-synagoge-stad-getakeld-verbouwing-is-nu-afgerond
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/793730/glazen-tochtpui-in-synagoge-stad-getakeld-verbouwing-is-nu-afgerond
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/783866/poeziealbum-joods-meisje-na-75-jaar-openbaar-vergeet-mij-niet
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/783866/poeziealbum-joods-meisje-na-75-jaar-openbaar-vergeet-mij-niet
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/780414/puddingfabriek-in-stad-verfilmd-deze-rijke-geschiedenis-moet-herinnerd-worden
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/780414/puddingfabriek-in-stad-verfilmd-deze-rijke-geschiedenis-moet-herinnerd-worden
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Dagblad van het Noorden 
‘Expo over Joodse leven in grensstreek bereikt Groningen’ 13-12-2021, p. 18.  
‘Reizende expo bereikt synagoge in Groningen’ 11-12-2021, p. 24. 
‘Doek valt voor ‘Joods Groningen’’ 18-11-2021, p. 20. 
‘De gruwelijke nacht die de ogen nog verder opende’ 10-11-2021, p. 22. 
‘Kapiteinslezing over joodse ondernemers’ 6-11-2021, p. 22. 
‘Boek over Joods leven vertaald’ 27-10-2021, p. 26.  
‘Gerdi Verbeet spreekt nu wel in synagoge’ 20-10-2021, p. 20. 
‘Kunstbeurs in Synagoge’, 16-10-2021, p. 28. 
‘Van taveerne tot synagoge’, 10-09-2021, p. 20. 
‘Nieuw museum!’, 08-09-2021, p. 32. 
‘Besnijdenisregister terug in Groningen, 02-09-2021, p. 28. 
‘Design for living, living for design’, 24-08-2021, p. 36. 
‘Op reis door het Groninger verleden’, 30-07-2021, p. 22. 
‘Piet Cohen (86) vader van de Stadse sjoel’, 23-07-2021, p. 18.  
‘Joodse expositie op tournee’ 12-07-2021, p. 20. 
‘Een mazzeltje treffen op kunstveiling in vernieuwde synagoge’, 09-06-2021, p. 22. 
‘Terug naar de tijd toen Groningers volop de kleren van Gerzon droegen’, 29-05-2021, p. 18. 
‘Oud-hoogleraar beleeft een ‘heel bijzondere’ 4 mei in Bourtange’, 04-05-2021, p. 26. 
‘Synagoge speelt rol in online herdenking’, 15-04-2021, p. 26. 
‘Boek over Joods leven is klaar’, 22-03-2021, p. 20.  
‘Weg met de kou in de synagoge’, 20-03-2021, p. 20. 
‘Poesiealbum Jetta terug in Groningen’, 28-01-2021, p. 2. 
‘De heerlijke geur van Polak Pudding’, 15-01-2021, p. 22. 
 
Oog-tv 
https://www.oogtv.nl/2021/12/tentoonstelling-joods-leven-in-nederlands-duits-grensgebied/  
(13-12-2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/11/veel-animo-voor-herdenking-kristallnacht-in-stad/ (07-11-2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/11/kristallnacht-herdenkingslezing-volgeboekt-deelname-stille-tocht-
nog-mogelijk/ (03-11-2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/10/cursus-hebreeuws-voor-beginners-waar-komen-de-woorden-mazzel-
tof-en-smeris-vandaan/ (05-10-2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/09/nieuwe-vaste-tentoonstelling-in-synagoge-groningen/ (03-09-2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/07/jubileumexpositie-over-ontwerper-piet-cohen-in-synagoge-
groningen/ (23-07-2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/03/verbouwing-synagoge-folkingestraat-afgerond-met-plaatsing-glazen-
entree/ (01-03-2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/02/synagoge-krijgt-maandag-nieuwe-entree/ (04-02-2021) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.oogtv.nl/2021/12/tentoonstelling-joods-leven-in-nederlands-duits-grensgebied/
https://www.oogtv.nl/2021/11/veel-animo-voor-herdenking-kristallnacht-in-stad/
https://www.oogtv.nl/2021/11/kristallnacht-herdenkingslezing-volgeboekt-deelname-stille-tocht-nog-mogelijk/
https://www.oogtv.nl/2021/11/kristallnacht-herdenkingslezing-volgeboekt-deelname-stille-tocht-nog-mogelijk/
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