Jaarplan 2019
Stichting Folkingestraat Synagoge

1.

Beleidspeerpunten

Midden in het centrum van Groningen, in het hart van de voormalige Joodse buurt, staat de
synagoge. De Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) zet zich in om het Joodse verhaal van
Groningen te vertellen en door te geven. SFS wil de synagoge als een locatie inzetten waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten, in dialoog komen en begrip creëren voor anderen. Bovenal wil SFS de
synagoge inzetten als de locatie bij uitstek waar de inwoners van Stad en Provincie Groningen in
aanraking komen met de Joodse cultuur en de Groninger geschiedenis.
Het jaar 2019 belooft voor SFS een belangrijk jaar te worden. In dit jaar hoopt SFS na jaren van
voorbereiding te beginnen aan de uitvoering van een groots project. Medio september 2018 bevindt
SFS zich in de slotfase van fondsenwerving en het ligt in de lijn der verwachting dat het project
doorgang kan vinden. Het project bestaat uit twee onderdelen.
1.1
Museale inrichting
Gelegen in het hartje van Groningen aan een drukke fiets- en wandelroute is het van groot belang
dat het Joodse verhaal op een eigentijdse manier gepresenteerd wordt. De Joodse feestdagen en
tradities vormen de rode draad in de museale presentatie. Ze komen op vele plaatsen in het gebouw
terug. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zal in één van de trappenhuizen een belevingsroute
worden ingericht. Scholieren leren op een speelse wijze de betekenis maar ervaren tegelijkertijd het
hoe en waarom van de tradities. Op de galerij zal het Joodse verhaal van Groningen verteld worden.
Dit zal onder andere worden gedaan middels (authentiek) filmmateriaal, maar ook middels een
levend schilderij: Joodse Groningers vertellen hun eigen verhaal. Het in 2014 blootgelegde mikwe
(ritueel bad) in het aangrenzende Rabbinaatshuis zal opgeknapt en beter toegankelijk gemaakt
worden.
1.2
Oral History Project: Joods Leven in het grensgebied
De Ehemahlige Jüdische Schüle (EJS) in Leer (in eigendom van Landkreis Leer) ontwikkelt samen met
SFS het grensoverschrijdende onderzoeksproject. De komende drie jaar wordt de Joodse
migratiegeschiedenis in de grensregio onderzocht en aansluitend visueel tentoongesteld. EJS richt
zich op een wetenschappelijk onderzoek, terwijl SFS een Oral History Project zal leiden. Het doel is
om middels interviews (orale geschiedenis) nieuwe inzichten te verkrijgen in de relaties – denk aan
culturele, economische maar ook sociale – tussen de (vroegere) Joodse gemeenschappen in de
grensregio. Het is verbazingwekkend hoeveel kennis er nog bij mensen is over deze verdwenen
gemeenschappen. In plaats van het in het collectieve en kwetsbare geheugen te laten, gaat SFS deze
verhalen nu vastleggen. Deze verhalen zullen te zijner tijd gepresenteerd worden in een
rondreizende tentoonstelling langs Leer en de gemeenten in provincie Groningen met een Joodse
geschiedenis. Na afloop wordt het opgenomen in de permanente expositie in de synagoge in
Groningen.
Het jaar 2019 zal in het teken staan van de uitvoering van de museale inrichting en de voorbereiding
van het Oral History Project. Voor beide projecten zal SFS een projectleider aanstellen. Bestuur en
management zullen met deze projectleiders een stuurgroep vormen om zo de dagelijkse gang van
zaken nauwkeurig te kunnen volgen.
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Activiteiten 2019: Ontwikkeling en verspreiding van het verhaal van het Joodse cultureel –
maatschappelijk leven tot op de dag van vandaag.

Hoewel er in 2018 nog niet daadwerkelijk aan uitvoering van de museale inrichting gewerkt kon
worden, zijn er wel vele voorbereidingen getroffen. Zo is in 2018 de keuken gerenoveerd en
gemoderniseerd, de (museale) collectie is geïnventariseerd en gedigitaliseerd. SFS nam voor dit

laatste met veel plezier deel aan het initiatief collectiegroningen.nl waar het een tiental items
tentoonstelt. Dankzij deze en andere voorbereidingen hoopt SFS dat in 2019 de uitvoering – dat wil
zeggen de museale inrichting – soepeler kan verlopen. Uiteraard zet SFS de normale werkzaamheden
ook voort in 2019.
2.1
Ontwikkeling educatieve programma’s
In 2019 wil SFS verder werken om het educatieve programma nog beter op maat voor bezoekers te
presenteren. De museale inrichting in 2019 zal voor de individuele bezoeker een grote vooruitgang
zijn vanwege de eigentijdse en gevarieerde presentatiewijze van het Joodse verhaal van Groningen.
Na de totstandkoming van de nieuwe permanente inrichting zullen hier nieuwe initiatieven op het
gebied van educatie ontplooid kunnen worden.
Het huidige voor scholen aangeboden programma staat bekend als ‘Cool in Sjoel’. Groepen krijgen
een op hen afgestemde rondleiding. Voor basisscholieren op een speelse wijze, voor academische
studenten met een intellectuele benadering. In 2018 werd de synagoge door ruim 60 verschillende
scholen bezocht. Het gros van deze scholen kwam met meerdere groepen, dat wil zeggen ca. 100
groepsbezoeken van scholen op jaarbasis. De verdeling Stad en provincie (eveneens Drenthe,
Friesland en Ostfriesland) is ongeveer 50/50. Toch verneemt SFS nog vaak dat het bij docenten niet
bekend is dat de synagoge toegankelijk is en dat wij een educatief programma aanbieden. Om de
bekendheid van het Joodse verhaal in Groningen te vergroten heeft SFS enkele doelstellingen
geformuleerd op het gebied van educatie:
- Elke scholier uit de provincie Groningen bezoekt minstens één keer een synagoge.
- Elke scholier uit de provincie Groningen komt tijdens zijn schooltijd in aanraking met het
Joodse erfgoed in de eigen leefomgeving.
- Elke leerkracht in opleiding bezoekt minstens één keer een synagoge en volgt daar een
educatief programma.
Hoe en met wie:
- SFS kan het educatieprogramma nog sterker promoten. SFS wil nauwer samenwerken met
scholen en de koepelorganen. Op deze wijze zal de naamsbekendheid maar ook het aanbod
van SFS beter bekend worden.
- SFS werkt samen met de andere synagogen in de provincie Groningen, en Noordoost
Nederland (Syneon) en wisselt ideeën uit en zoekt waar mogelijk aansluiting en
samenwerking bij educatieve programma’s.
- Samenwerking met organisaties die ervaring hebben in de omgeving zoals Marketing
Groningen, de Verhalen van Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, RHC Groninger
Archieven, de Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen. Ook wil SFS graag
samenwerking in zake de ontwikkeling van het Historisch Kwartier in Groningen.
- Met de Rijksuniversiteit Groningen, studieverenigingen, studentenverenigingen programma’s
ontwikkelen waarbij een activiteit wordt ontplooid in de synagoge waarbij het Joodse
erfgoed of de cultuur centraal staat.
2.2
-

-

Activiteiten
De synagoge is in van maart tot en met december vijf middagen per week (dinsdag tot en
met vrijdag en zondag) geopend voor bezichtiging. In de maanden januari en februari zijn dit
respectievelijk 2 en 3 middagen per week. Ieder heel uur wordt er een rondleiding door de
synagoge verzorgd. De bezoeker komt alleen tijdens een rondleiding in het religieuze deel
van het gebouw. Ook na afronding van ons museaal inrichtingsproject blijft dat de grote
meerwaarde van het deelnemen aan een rondleiding. Op zondag worden er twee
rondleidingen door de vroegere Joodse buurt aangeboden. Deelnemers bezoeken dan ook
de vroegere Jeugdsjoel aan de Folkingedwarsstraat.
Educatieprogramma’s
o ‘Cool in sjoel’, het educatieprogramma waaraan vele scholen deelnemen (zie 2.1).

o

-

-

-

-
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SFS werkt mee aan het educatieproject ‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij in
Groningen’ van het RHC Groninger Archieven en het Oorlogs- en Verzetscentrum
Groningen.
o Een programma (pilot) omtrent Holocausteducatie i.s.m. het Grid Grafisch Museum
en de Sint Michaelschool in Groningen.
o Educatie op locatie. Docenten verzorgen college in de synagoge over onderwerpen
die betrekking hebben tot Joodse cultuur, religie of geschiedenis.
Lezingen en cursussen over Joodse cultuur en religie
o Een startcursus Hebreeuws zal in het najaar weer aangeboden worden.
Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet
o I.s.m. de Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen worden op 4 mei diverse
locaties (in 2018 maar liefst 11) opengesteld waar ooit mensen woonden die tijdens
de bezetting het slachtoffer werden van de naziterreur. Hun verhaal wordt op
intieme wijze verteld op de plaats waar zij ooit woonden of werkten. In 2019 wil SFS
dit initiatief ook weer in Stad en provincie organiseren, in samenwerking met de
lokale partners in Appingedam, Winschoten en Winsum.
Concerten
o In het kader van Eurosonic/Noorderslag verzorgt Vikings in Tibet een performance op
in ieder geval één avond.
o In maart 2019 verzorgt Nikki Jacobs een concert waarin ze een ode brengt aan de
Joodse singer-songwriters van de 20e en 21e eeuw.
Lokale initiatieven
o SFS wil op zaterdag 8 juni aansluiten bij de Nacht van Kunst en Wetenschap.
o Deelname aan de Dag van de Groninger Geschiedenis.
Exposities in 2019
In 2019 wil SFS nadrukkelijk samenwerking zoeken bij de ontwikkeling van een aantal
tijdelijke exposities. Cultuurstad Groningen als ‘city of talent’ komt tot uiting in de synagoge.
o Een foto-expositie over vluchtelingen door de jaren heen i.s.m. Rode Kruis Groningen
o Een Jozef Israëls expositie i.s.m. het Groninger Museum, Rijksuniversiteit Groningen,
Universiteitsmuseum en Universiteitsbibliotheek.
▪ Het samenwerkingsverband zal zich met name concerteren op PR en
marketing. Rode draad voor de verschillende locaties zijn de families van
Aletta Jacobs en Jozef Israëls, Joodse mensen met Groninger wortels. In de
synagoge komt een tentoonstelling bestaande uit 50 gravures van
topstukken van Israëls, die hij in 1904 ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag
ontving. Eén van de verhaallijnen zal de verbinding met Israëls JoodsGroninger wortels zijn. Voor deze expositie gaat SFS een stagiair aanstellen
die deze expositie zal voorbereiden: nieuw talent om het eigen erfgoed te
ontsluiten!
o Evenals in 2018 wil SFS een podium zijn voor nieuw talent. Te denken valt aan
studenten van kunstacademie Minerva. Aangezien de planning voor de museale
inrichting nog niet rond is, houdt SFS qua expositieplanning in 2019 een slag om de
arm. Wij houden er rekening mee dat i.v.m. bouwkundige aanpassingen de synagoge
in 2019 enkele weken gesloten is.

Samenwerking

3.1. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)
Een belangrijke samenwerkingspartner is SOGK, de eigenaar van de synagoge. In het kader van de
museale inrichting zal de samenwerking met SOGK nog verder geïntensiveerd worden. Te denken

valt aan mogelijke bouwkundige aanpassingen, onderhoud en beheer van de synagoge, maar ook de
verdere ontplooiing van de website www.synagogegroningen.nl.
3.2. De Nederlands Israëlitische Gemeente te Groningen (NIGG)
Het NIGG maakt op sjabbat en op de treur- en feestdagen gebruik van de synagoge. Tevens maakt
het NIGG gebruik van de rabbinaatskamer waar het ‘lernen’ (studie) wordt verzorgd. In het kader van
educatie, maar ook de museale inrichting wil SFS de NIGG graag betrekken bij diverse
ontwikkelingen. Het NIGG kan als bron van kennis en klankbord dienen voor SFS.
3.3. Syneon Noord
Syneon is een samenwerkingsverband van (museale) synagogen in noordoost Nederland. Dit verband
houdt elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten die voor de partners van belang
kunnen zijn. SFS werkt in kleiner verband samen met de beheerders en/of bestuurders van de
synagogen in Appingedam, Bourtange, Leek, Winsum en Zuidlaren. In 2019 willen we ons in het
Syneon Noord verband presenteren middels een randprogramma dat in het teken staat van de
Joodse feestdagen. Tevens wil SFS onderzoeken hoe we ons gezamenlijk op evenementen (zoals een
Dag van het Joodse Erfgoed of een Dag van de Groninger Geschiedenis) kunnen presenteren.
3.4. Ehemahlige Jüdische Schüle (zie ook 1.2).
SFS werkt al geruime tijd samen met de Ehemahlige Jüdische Schüle in Leer (Oost-Friesland,
Duitsland). De samenwerking uit zich in de uitwisseling van exposities en andere culturele uitingen
zoals concerten of lezingen. Vanaf het najaar 2018 zal de samenwerking geïntensiveerd worden
middels een samenwerking in een grensoverschrijdend project waarvoor vanuit de Eems-DollardRegio steun is toegezegd. Voor Oost-Friesland – en voor Duitsland in het algemeen – is dit
samenwerkingsproject van belang aangezien een groot deel van het Joodse erfgoed aldaar ten tijde
van het nazibewind is vernietigd. Dit is eveneens de reden waarom SFS mede dankzij EJS in 2018 een
tiental Duitse scholierengroepen kon ontvangen. Dit wil SFS in 2019 verder uitbreiden.
3.5. Overige samenwerkingspartners
Zoals onder exposities (2.2) al vermeld is, wil SFS nog meer samenwerking zoeken met partners in
onze directe omgeving. De SFS werkt samen of zoekt samenwerking met instellingen zoals het
Groninger Museum, het Platform Religie & Levensbeschouwing Groningen en het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dit uit zich onder andere in het samenwerkingsverband
rondom de herdenking van de Kristallnacht in november. De Kristallnachtherdenking – rond 9
november – zal in 2018 gedecentraliseerd plaatsvinden. De ervaring zal SFS leren of we dit
samenwerkingsproject in 2019 opnieuw gedecentraliseerd willen herhalen of toch weer kiezen voor
de synagoge als centrum voor alle activiteiten.
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Organisatie

Het jaar 2018 stond voor een groot deel in het teken voor het creëren van randvoorwaarden die
noodzakelijk zijn om onze missie ook op de lange termijn ten uitvoer te brengen. Sommige
randvoorwaarden voor de uitvoer voor het museale inrichtingsproject zullen in 2018 worden
afgerond, zoals de fondsenwerving voor het inrichtingsplan. Met steun van de lokale overheden, het
Scholten Kamminga Fonds, Stichting Erven A. de Jager, Prins Bernhard Cultuurfonds, the Rothschild
Foundation, de Eems-Dollard-Regio en een aantal medio zomer 2018 nog lopende aanvragen, hoopt
SFS aan deze belangrijke randvoorwaarde te kunnen creëren om in 2019 het project ten uitvoer te
brengen.

1. Uitvoering van een marketing- en communicatieadvies.
N.a.v. een eerder uitgebracht advies willen wij in 2019 structureel gebruik maken van de
diverse communicatie en marketingmiddelen om onszelf op de kaart te zetten. Wanneer wij
heropend worden moet de naam Folkingestraat Synagoge bekend zijn in Groningen en de
(wijde) omgeving. Hiervoor is een marketing- en communicatieplan benodigd. Dit zal zich
onder meer uiten in een uniforme huisstijl die toegepast wordt in onze (social) media. Ook
wil SFS meer gebruik maken van apps om nieuwe doelgroepen – zoals studenten – te kunnen
bereiken. Middels de ontwikkeling van diverse bezoekarrangementen kan het groepsbezoek
aantrekkelijker gemaakt en vergroot worden.
2. De synagoge als educatief centrum.
In het voorjaar van 2018 is vol ingezet op educatie. SFS merkte dat het bij veel scholen niet
bekend was dat de synagoge überhaupt bezocht kon worden. Ondanks dat in 2018 nog geen
sprake was van het werven van scholengroepen, gelooft SFS dat er in 2019 nog meer scholen
ontvangen kunnen worden. Op die manier geeft SFS invulling aan de geformuleerde
beleidsspeerpunten.
3. Uitbreiding zakelijk verhuur
In 2018 heeft SFS reeds ingezet op deze uitbreiding. Er zijn echter veel meer mogelijkheden
die nog onbenut zijn gebleven. Zonder afbreuk te doen aan het karakter en de
oorspronkelijke bestemming van de synagoge is er heel veel mogelijk. Denk aan concerten,
presentaties, maar ook een familiereünie of een bedrijfsuitje. Middels de vergroting van de
naamsbekendheid (zie punt 1) kan SFS nog veel vaker iets betekenen voor zakelijke
initiatieven. Vanwege de inrichtingswerkzaamheden kan verhuur in 2019 mogelijk planningtechnische problemen opleveren. Daarom wil SFS deze randvoorwaarde dan ook met
gepaste zorgvuldigheid invullen. Middels dit zakelijke verhuur hoopt SFS mensen te bereiken
die anders minder gauw in aanraking zouden komen met het Joodse verhaal van Groningen.
4. Uitbreiding en professionalisering van de organisatie.
In het najaar van 2018 bestond de organisatie uit 50 vrijwilligers (waaronder een 7
bestuursleden), 1 algemeen manager (0,7 fte) en 1 medewerker educatie, programmering en
communicatie (0,25 fte) en 1 huishoudelijk medewerkster voor (0,125 fte). In 2018 is
begonnen met actieve coaching van de rondleiders. In 2019 wil SFS doorgaan met het
professionaliseren van onze organisatie, onder meer door het deelnemen aan relevante
cursussen en workshops. Het Joodse educatief centrum Crescas biedt voor onze gidsen
relevante cursussen aan. In de Stad heeft Erfgoedpartners voor SFS relevante trainingen en
workshops. Tevens wil SFS nieuwe vrijwilligers werven en opleiden tot deskundige gidsen. Op
die manier kunnen wij garanderen dat wij de nog steeds toenemende belangstelling ook aan
kunnen. SFS wil in 2019 i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen een stagiair aanstellen die onder
leiding van de algemeen manager een rol krijgt bij de opzet van een expositie en kan
meewerken bij de uitvoer van het educatieprogramma.
Bestuur:
Paula Benjamins – Van Oudheusden (voorzitter)
Gaby Poell (secretaris)
Jan Dijksterhuis (penningmeester)
Bettie Jongejan
René Grünewald
Pieter van der Burgh
Camara van der Spoel
Medewerkers:
Geert Volders (Algemeen Manager)
Marcel Wichgers (Medewerker Educatie, Programmering en Communicatie)
Dina Nieswaag (Huishoudelijk Medewerkster)

Floormanagers:
(vrijwillige medewerkers die tijdens openstelling als eerste aanspreekpunt en sleutelhouder
fungeren)
Mirjam Glasbeek, Feike Laffeber, Carel Pool, Esther Ronda, Anneke van Turennout, Jan
Visser, Chris van Wierst.
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Tot slot

SFS beseft dat het voor het jaar 2019 ambitieuze plannen heeft. Een kleine organisatie zou dit niet
kunnen doen, wanneer het geen steun zou vinden in de maatschappij. De grote belangstelling die SFS
in de afgelopen jaren mocht ondervinden is echter niet vanzelfsprekend. Daarom is het van groot
belang dat SFS ook in de toekomst het verhaal van Joods Groningen kan blijven vertellen. Daarvoor
zijn onze projecten van groot belang. SFS gelooft dat de ambities zeer aansluiten bij de beleidsdoelen
van Gemeente en Provincie Groningen. We kijken letterlijk en figuurlijk over onze grenzen. De
synagoge is de plaats bij uitstek om als podium te dienen voor het doorgeven van het Joodse verhaal
in onze Stad en de wijde omgeving.

Bijgevoegd:

Begroting 2019

