JAARPLAN 2018 Stichting Folkingestraat Synagoge
1. Inleiding
Midden in het centrum van Groningen, in het hart van de voormalige Joodse buurt, staat
de Synagoge Folkingestraat, ontworpen door architect Tjeerd Kuipers en ingewijd in
1906.Na een periode van verpaupering en enkele jaren leegstand besloot de Groningse
gemeenteraad het gebouw aan te kopen en te restaureren. In 1981 werd de synagoge
heringewijd door rabbijn Jacobs.
Huidig gebruik synagoge
Het gerestaureerde monument met zijn oosterse uitstraling is eigendom van de Stichting
Oude Groninger Kerken. In het gebouw zijn tegenwoordig meerdere functies verenigd.
De synagoge is allereerst een gebedshuis waar om de week sjoel wordt gehouden,
oftewel de eredienst van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Groningen. Daarnaast
organiseert de Stichting Synagoge Folkingestraat regelmatig concerten, kortlopende
tentoonstellingen en lezingen. Vrijwillige medewerkers van de stichting verzorgen
individuele rondleidingen door het gehele gebouw en ontvangen schoolklassen en
groepen.
Het Joodse verhaal
Het is de plek waar de Joodse geschiedenis van de stad bijna als vanzelfsprekend kan
worden verteld. In en rond het markante gebouw komt de geschiedenis tot leven door de
architectuur, de sfeer en de Joodse elementen. Het markeert de eeuwenlange
verwevenheid van de Joodse burgers met de Groningers, waar in 1942 abrupt een einde
aan kwam. Op dat moment woonden en werkten meer dan 3.000 Joden in de stad. Na de
Shoah keerden slechts enkele honderden van hen terug. In de provincie Groningen
voltrok zich een vergelijkbare geschiedenis. De Joodse familie- en handelsrelaties laten
een nauwe band tussen de stad en de ommelanden zien. Het verhaal van de Synagoge
Folkingestraat reikt daarom verder dan de stad alleen.
1.

Missie, Visie, Doelstelling

Missie
Het laten (her)leven van “het Joods Kwartier” in de stad en daarmee het verhaal van het
Joodse cultureel-maatschappelijke leven tot op de dag van vandaag in stad en
ommelanden vertellen. Onze missie is het levend houden van het joods erfgoed in stad
en provincie Groningen voor huidige en toekomstige generaties.
Visie
Het Folkingestraat Synagoge-complex laat het publiek kennismaken met en deelnemen
aan het Joodse verhaal van stad en provincie Groningen door verleden, heden en
toekomst met elkaar te verbinden. Het wil verbinden, inspireren, activeren en aanzetten
tot dialoog.
Doelstelling
We willen:
 tegemoet komen aan de grote belangstelling voor dit deel van de
geschiedschrijving


het draagvlak onder huidige en toekomstige generatie vergroten om zo het
erfgoed ook in de toekomst te behouden



het bewustzijn over de geschiedenis van uitsluiting, discriminatie, racisme,
antisemitisme, onderdrukking en oorlogen bevorderen



de verdraagzaamheid in onze tijd en de toekomst tussen verschillende delen van
de samenleving bevorderen

Uitwerking Missie, Visie, Doelstelling
Om de gestelde doelen te bereiken is het volgende nodig:
1. museale inrichting synagoge
2. uitbreiding locatie, aanpassing deel rabbinaatshuis
3. ontwikkeling educatieve programma’s
4. ontwikkeling PR-marketingplan
5. aansprekende doelgroepgerichte randprogrammering, projecten
6. samenwerking
7. goede randvoorwaarden
2.

Speerpunten

D.m.v. van de onderstaande beleidsspeerpunten willen we een bijdrage leveren aan de
beleidsdoelen van de gemeente op de volgende terreinen:
1. Bruisende stad (zie 2.1.1 en bidbook),
2. City of talent (zie 2.1.2),
3.3. Kunst en cultuur voor iedereen (zie 2.1.3.),
3.4. Cultuur over grenzen heen (zie 2.2.3)
2.1. Inhoudelijk: Ontwikkeling en verspreiding van het verhaal van het Joodse
cultureel –maatschappelijk leven tot op de dag van vandaag.
2.1.1. Museale herinrichting van de Folkingestraat Synagoge. (zie bidbook).
Zodra we kunnen beschikken over de nodige financiële middelen, kan de implementatie
van het herinrichtingsplan van start gaan. De fondsenwerving heeft in 2017 driekwart
jaar vertraging opgelopen doordat we helaas tevergeefs geprobeerd hebben met de
SOGK overeenstemming te bereiken over de formele deelname aan het project Feest!
Weet wat je viert, een initiatief van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dat neemt
niet weg dat we inhoudelijk en qua educatie zeker zullen blijven aansluiten bij de
doelstelling van dat project om kennis van het immateriële erfgoed van religieuze feesten
te bevorderen en de interculturele dialoog in Nederland een positieve impuls te geven.
Dat betekent dat in 2018 nog veel ontwikkeld moet worden, zoals audiovisuele
presentaties (films, interviewfragmenten, foto's, documenten, geschriften) die met
regelmaat worden vernieuwd. Verdere uitwerking van de meerjaren wissel
tentoonstellingen ( over het joodse leven in stad en provincie) binnen de vaste opstelling
van de museale herinrichting zal tot in 2018 duren. Hierin is vertraging ontstaan wegens
ziekte, tevens zal hierover overleg plaatsvinden met onze Syneon partners in de regio
voor een sluitend verhaal.
2.1.2. Ontwikkeling educatieve programma’s
In 2018 willen we verder werken aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn in
samenwerking met erfgoedinstellingen in Groningen.
Om mensen bij Joodse geschiedenis en cultuur te betrekken is het belangrijk om hen op
verschillende momenten in hun leven op diverse manieren (vanuit en met verschillende
perspectieven) te benaderen:
 Elke jongere (scholier) uit de provincie Groningen bezoekt minstens eenmaal een
synagoge.




Elke jongere uit de provincie Groningen bezoekt tijdens zijn (middelbare)
schooltijd een historische plek die van doen heeft met Joodse geschiedenis.
Bijvoorbeeld een Joodse begraafplaats, of een huis waar Joden vroeger woonden.
Elke leerkracht in opleiding en docent geschiedenis/mens-en-maatschappijvakken
bezoekt minstens één keer een synagoge en volgt daar een educatief programma.

Door en met wie:
 Aansluiting en afstemming te zoeken bij educatieve programma’s van Stichting
Oude Groninger Kerken en andere synagogen in de provincie Groningen en NoordNederland.
 Ontwikkeling van een educatieve app (thema’s joodse buurten/synagogen en evt.
kerken in de provincie Groningen) i.s.m. Marketing Groningen, de Verhalen van
Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, Groninger Archieven, OVCG, GAVA
en Syneon Noord- partners.
 De Anne Frank Stichting en Etty Hillesum Centrum, die zich in het bijzonder actief
op burgerschapsonderwijs richten, te benaderen voor expertise-uitwisseling en
eventueel verzorgen van workshops over burgerschapsonderwijs in onze
synagoge en in de synagogen in de provincie.
 Contacten leggen met de lerarenopleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen, om een bezoek en workshop aan een van de synagogen op te nemen
in het curriculum.
2.1.3. Activiteiten
 Exposities
 Concerten
 “Sjoellezingen, cursussen over joodse cultuur en religie.
 Rondleidingen (in de synagoge en door het “Joodse kwartier”
 Projecten als Open Joods Huizen, herdenking Kristallnacht enz.
 Filmproject i.s.m. Forum Images
 Een podium bieden aan producties voor jongeren
3. Samenwerking
3.2.1. SOGK.
Veruit onze belangrijkste samenwerkingspartner is de SOGK. Zonder die samenwerking
zou SFS niet in staat zijn om onze missie en de belangrijkste van de daaruit
voortvloeiende doelstellingen vorm te geven. SFS wil die samenwerking in 2018
voortzetten en voor zover mogelijk verder uitbouwen op de volgende terreinen:
onderhoud en beheer gebouw, veiligheid, personeel in de vorm van detachering, en
websitebeheer.
3.2.2. Overige erfgoedpartners in stad en provincie

-

Belangrijke erfgoedpartners zijn ook de leden van Syneon Noord (cluster van
Joodse erfgoedinstellingen in de provincie: Appingedam, Bourtange, Leek,
Winsum). SFS streeft naar verder gaande samenwerking op het terrein van
programmering (exposities, concerten, projecten als Herdenking Kristallnacht,
Open Joodse Huizen, Europese dag van het Joodse erfgoed etc.), maar ook op het
terrein van gezamenlijke inkoop, marketing en uitwisseling expertise. SFS neemt
bij gezamenlijke projecten als Open Joodse Huizen de fondsenwerving voor haar
rekening, draagt zorg voor de organisatie en levert waar nodig vrijwilligers om
hand en spandiensten te verrichten.

-

De SFS werkt samen met instellingen als de Groninger Archieven, het Groninger
Museum, Grid Grafisch Museum Groningen, het Groninger Forum en andere
instellingen die het verhaal van Groningen vertellen, zoals het Noordelijk
Scheepvaartmuseum. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het ontwikkelen van
erfgoededucatie in de stad Groningen.

3.2.3. Erfgoedpartners in Oost-Friesland
SFS onderhoudt al jaren goede contacten met erfgoedinstellingen in Oost-Friesland op
o.a. educatief gebied.
De SFS gaat de (educatieve) samenwerking met erfgoedpartners in Oost-Friesland (waar
onder scholen, gemeentelijke archieven, Max Windmüller Gesellschaft, Jüdische Schule in
Leer en Emden) voortzetten en uitbouwen ter completering van het Joodse verhaal in
Groningen en Oost-Friesland. De synagoge in Groningen biedt veel mogelijkheden om
scholieren uit het betreffende Duitse gebied te laten kennismaken met het Joodse
Verhaal van de stad en eventueel de provincie Groningen. Door dit te doen, maakt SFS
haar doelstelling waar om kennis te verspreiden over het joodse historische en culturele
erfgoed ook aan gene zijde van de grens.
Bovendien heeft Oost-friesland sterke historische en culturele banden met Groningen,
ook op het gebied van joods erfgoed. Tot aan WO II was sprake van een voortdurende
migratie van joden in beide richtingen. In Oost-friesland en Emsland wonen veel
potentiële bezoekers van de Synagoge Groningen, zowel jongeren als volwassenen. Voor
hen is de Synagoge Groningen een bijzonder object omdat sinds 9 november 1938
(Kristallnacht) in hun gebied vrijwel geen vooroorlogse synagogen meer staan.

4. Randvoorwaarden
2018 zal voor een belangrijk deel bestaan uit het creëren van randvoorwaarden die
noodzakelijk zijn om onze missie ten uitvoer te brengen nl.
1. Het vergaren van de nodige financiële middelen om de herinrichting en de
verbouwing te kunnen financieren. Een belangrijke voorwaarde voor het
verwerven van fondsen is subsidiëring door de (lokale) overheid. Gelukkig is aan
in 2017 aan die voorwaarde voldaan. Het SKF is bereid om een substantieel
bedrag te doneren. Inmiddels stemmen de eerste reacties van andere fondsen,
w.o. de Rothschild Foundation, hoopvol. Het eerste half jaar van 2018 zal alle
aandacht uitgaan naar gesprekken met fondsen en indienen van
subsidieaanvragen.
2. Naast het verwerven van fondsen zal er hard gewerkt worden aan de uitbreiding
van de zakelijke verhuur. We hopen daarmee de stijgende lijn die in 2017 is
ingezet, voort te zetten
3. Versterking van de organisatie en verdergaande professionalisering
Eind 2017 bestond de organisatie uit ca 50 vrijwilligers en 1 algemeen manager
(0,6 fte) op detacheringsbasis en 1 medewerker programmering en communicatie
(0,5 fte) en 1 huishoudelijk medewerkster voor (0,15 fte).
Er is een “personeels” beleidsplan opgesteld, waarvan de werving en selectie van
vrijwilligers deel uitmaakt en een begin gemaakt met coachingsgesprekken met
de vrijwilligers,
Hoewel dit alles al een forse stap voorwaarts is vergeleken met de situatie begin
2017 is de professionele personele bezetting nog onvoldoende om alle plannen
binnen de gestelde termijnen uit te voeren. Onze inspanningen in 2018 zijn er dan
ook op gericht om die bezetting te vergroten, hetzij door het voeren van een

gezamenlijke backoffice met andere erfgoedinstellingen, hetzij door het verwerven
van extra structurele inkomsten.
4. Er is een PR/Marketing en communicatieplan, zijnde een belangrijke voorwaarde
om de bekendheid te vergroten, het aantal nieuwe bezoekers en herhalende
bezoekers te vergroten om daarmee ons belangrijk verhaal onder zoveel
mogelijke mensen te verspreiden. We hopen dit plan in 2018 stap voor stap te
implementeren.

