JAARVERSLAG 2017 Stichting Folkingestraat Synagoge
Inhoud:
1. Inleiding
2. Speerpunten
3. Bezoekers
4. Samenwerking
Bijlage A: Exposities 2017
Bijlage B: Activiteiten 2017
Bijlage C: Synagoge Groningen in de media 2017

1. Inleiding
Sinds 1981 wordt de synagoge gebruikt als 'sjoel' door de Joodse gemeente
Groningen en als culturele ruimte voor concerten, exposities, rondleidingen en
educatie door de Stichting Folkingestraat Synagoge. Doel: het gebouw
toegankelijk maken voor publiek en bezoekers kennis te laten maken met de
betekenis ervan.
Eind 2016 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een plan, o.m.
resulterend in herinrichting van de synagoge. Bestuur en directie van de stichting
Folkingestraat Synagoge willen “het Joods Kwartier” (Folkingestraat, Zuiderdiep,
Oosterstraat) in de stad te laten (her)leven met de Folkingestraat Synagoge als
middelpunt en daarmee het verhaal van het Joodse cultureel-maatschappelijke
leven tot op de dag van vandaag in stad en ommelanden vertellen.
Missie: het levend houden van het Joods erfgoed in het Noorden van Nederland
en Groningen in het bijzonder, en verbindingen leggen met hedendaagse
maatschappelijke kwesties (culturele diversiteit).
2. Speerpunten
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). De
fondsenwerving en daarmee ook de implementatie van het bidbook 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. Hoe jammer ook, een positief gevolg van het
intensieve overleg was dat we inhoudelijk en qua educatie zeker zullen blijven
aansluiten bij de doelstelling van dat project, t.w. om kennis van het immateriële
erfgoed van religieuze feesten te bevorderen en de interculturele dialoog in
Nederland een positieve impuls te geven. Daarmee blijft de inhoudelijke
aanpassing van ons bidbook dus overeind. Een belangrijke aanvulling op ons
projectplan kwam daarnaast voort uit het overleg met de “Ehemalige Jüdische
Schule in Leer (Duitsland). Samen met hen zullen we bij de museale
herinrichting extra aandacht besteden aan de migratie van Joodse mensen. We
doen dat onder meer d.m.v. een grensoverschrijdend Oral History project. Zodra
we kunnen beschikken over voldoende middelen, kan de implementatie van het
herinrichtingsplan van start gaan. Dat betekent dat in 2018 en 2019 nog veel
ontwikkeld moet worden, zoals audiovisuele presentaties (films,

interviewfragmenten, foto's, documenten, geschriften) die met regelmaat worden
vernieuwd.
2.2

Activiteiten
• Exposities (zie bijlage A)
• Lezingen, cursussen over joodse cultuur en religie, workshops:
samengevat als ‘activiteiten’ (zie bijlage B)
• Verhuur en samenwerkingsactiviteiten eveneens samengevat als
‘activiteiten’ (zie bijlage B)
• Openstelling van de synagoge voor museaal bezoek
• Rondleidingen en educatie
• Projecten als Open Joods Huizen, herdenking Kristallnacht, Europese
dag van de Joodse Cultuur enz.

2.3
Randvoorwaarden
2017 bestond voor een belangrijk deel uit het creëren van randvoorwaarden die
noodzakelijk zijn om onze missie ten uitvoer te brengen.
1. Het vergaren van de nodige financiële middelen om de herinrichting en de
verbouwing te kunnen financieren. Mede dankzij het feit dat zowel de
provincie als de gemeente m.i.v. 2017 subsidie verlenen aan de SFS,
bleken belangrijke fondsen bereid tot grote donaties. Zo heeft het SKF een
donatie van 150.000 euro toegezegd, het fonds Erven de Jager; 33.000
euro, en de Rothschild Foundation 60.000 euro. Daarnaast zijn aanvragen
ingediend bij o.a. Het Prins Bernard Cultuurfonds en loopt een aanvraag
bij de EDR. Daartoe is vanaf december hard gewerkt aan de ontwikkeling
van een grensoverschrijdend project met de Ehemalige Jüdische Schule in
Leer, dat inhoudelijk aansluit en voortbouwt op ons eigen projectplan. De
vooruitzichten op toekenning van de gevraagde subsidie lijken gunstig.
Daarmee zijn we er nog niet helemaal. We hopen echter in de loop van
2018 voldoende middelen vergaard te hebben om met het project Museale
herinrichting en alles wat daarbij hoort, van start te kunnen gaan.
Wat de exploitatie aangaat, is 2017 een succesvol jaar gebleken door
stijgende bezoekersaantallen en stijgende zakelijke verhuur.
2. Versterking van de organisatie en verdergaande professionalisering
Veel aandacht is ook uitgegaan naar professionalisering en versterking van
de organisatie.
Er is een “personeels” beleidsplan opgesteld, waarvan de werving en
selectie van vrijwilligers deel uitmaakt, er is een begin gemaakt met
coachingsgesprekken met de vrijwilligers en een draaiboek opgesteld voor
de rondleiders op basis waarvan alle rondleiders nader geïnstrueerd
worden. Omdat de detacheringsovereenkomst van de algemeen manager
met de SOGK afliep, is eind 2017 besloten uit te kijken naar een nieuwe
algemeen manager, die zowel inhoudelijk als ook organisatorisch in staat
geacht mocht worden om zowel het proces van inhoudelijke vernieuwing
alsook de professionalisering te managen. We menen die gevonden te
hebben in de persoon van drs. G. Volders, historicus met
managementervaring. Deze is per 1 januari 2018 aangesteld.
3. Ontwikkeling van een PR/Marketing en communicatieplan. Onderdeel
daarvan was o.m. een vernieuwde website, en de inzet van social media
(zie 3.2.2).

4. Voortzetting en uitbouw van de samenwerking (zie onder par. 3.
Samenwerking)
3. Bereik
Tijdens openingsuren werden er ieder heel uur rondleidingen aangeboden aan
bezoekers. Daarnaast kon de synagoge ook buiten openingstijden op afspraak
bezocht worden door groepen.
De reguliere openingstijden van de synagoge in 2017 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.
3.1
Bezoekersaantallen
Tijdens de openingsuren – buiten de middagen met bijzondere activiteiten om –
ontving de synagoge in 2017 ruim 4000 bezoekers. Naast deze bezoekers
kwamen er op een aantal evenementen en activiteiten een uitzonderlijk groot
aantal bezoekers in de synagoge.
Urban Trail: volgens organisatie ruim 3000 deelnemers.
World Press Photo: 5000 bezoekers
Orbitfest: 3000 bezoekers
Kristallnachtherdenking (SFS): 500 waarvan 150 bezoekers op de
herdenkingsbijeenkomst op 9 november.
Open Joodse Huizen (SFS): 700 in Groningen en 100 in Winschoten
Naast de bezoekers tijdens openingstijden en de bezoekers van bijzondere
activiteiten, verwelkomde de synagoge ruim 60 groepen, voornamelijk buiten de
openingstijden. Een dwarsdoorsnede:
- Willem Lodewijk Gymnasium (Groningen)
- Burgemeester Walda School (Ameland)
- Teletta-Groß-Gymnasium (Leer, Dld.)
- Academische Pabo (Groningen)
- PKN Gemeente (Damwoude)
- Meidoornschool (Stadskanaal)
- Kindernevendienst Gorechtkerk (Haren)
- Familiegroepen
Enkele reacties uit ons gastenboek:
“Ik stap binnen en kippenvel! Tranen… wat een heimwee.”
“Ontzettend bedankt voor deze bijzondere en interessante rondleiding. Op zo’n
korte termijn en dan toch zo gastvrij!”
“A very interesting tour, thank you for sharing the history of the building with us.”
“Diep onder de indruk na deze sjoel, waar onze familie jaren geleden kwam,
bezocht te hebben.”

3.2

Online bezoekers

3.2.1 Website
In
het
najaar
van
2017
is
een
nieuwe
website
gelanceerd:
www.synagogegroningen.nl. De vorige website was verouderd, onoverzichtelijk
en toe aan groot onderhoud. Daarom is besloten om samenwerking te zoeken
met de SOGK. De nieuwe website is gekoppeld en vormgegeven in de huisstijl
van SOGK. Met de SOGK hebben we een contract afgesloten voor het webbeheer
en e-mailverkeer. De inhoud van de website zal in 2018 verder uitgewerkt
worden als het online visitekaartje van de synagoge.
In het voorjaar van 2017 verscheen de laatste Mzzl!. Met pijn in het hart heeft
het bestuur moeten besluiten om het sinds 2012 twee keer per jaar
verschijnende tijdschrift op te heffen. De hoge vervaardigingskosten en de
stijgende portokosten waren het belangrijkste argument voor dit besluit.
Aangezien het tijdschrift goed ontvangen werd, is in 2017 nagedacht over een
digitale voortzetting van het magazine. Dit zal in 2018 geconcretiseerd worden.
3.2.2 Facebook
De facebookpagina van de synagoge werd in 2017 beheerd door een tweetal
medewerkers. Op 31 december 2017:
- had de pagina 800 likes
- waren er sinds 1 januari 2017 28 evenementen gecreëerd
- 26 beoordelingen met een gemiddelde van 4.6 van 5 sterren
4. Samenwerking
4.1

Stichting Oude Groninger Kerken (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. Ook in 2017
heeft de SOGK veel voor ons betekend, bijv. op het terrein van langcyclisch onderhoud, beheer, aanpassingen op het gebied van veiligheid, en
expertise. Die samenwerking heeft in 2017 verder vorm gekregen in
plannen voor modernisering en uitbreiding van de keuken met onder meer
een professionele vaatwasser, waardoor de Synagoge geschikter wordt voor
zakelijke verhuur en catering en in plannen voor een opknapbeurt van de
koosjere keuken. Daarnaast is onze samenwerking op het terrein van
internet/websitebeheer versterkt. Uiteraard blijven we ook in gesprek over
inhoudelijke samenwerking.
4.2 De Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) te Groningen
Sinds 1981 maakt het NIG-Groningen weer gebruik van de Folkingestraat
Synagoge. SFS heeft met het NIG-Groningen afspraken gemaakt over
diverse zaken die beide instanties aangaat. Deze afspraken zijn vastgelegd

in een protocol. Te denken valt daarbij aan de invulling van activiteiten en
omgang met de sabbatsrust. SFS streeft naar een nauwe samenwerking en
wil graag gebruik maken van de kennis van het NIG-Groningen, ook in het
kader van de museale herinrichting.
4.3

Partners in Stad en provincie

4.3.1 Syneon Noord
Belangrijke erfgoedpartners zijn ook de leden van Syneon Noord (cluster van
Joodse erfgoedinstellingen in de provincie: Appingedam, Bourtange, Leek,
Winsum en Zuidlaren). Dit verband komt voort uit het Syneonverband – een
samenwerkingsverband in Noord- en Oost-Nederland van organisaties die zich
bezighouden met activiteiten op Joods religieus en cultureel gebied - dat in 2009
op initiatief van de SFS werd opgericht. Veel aandacht is in het afgelopen jaar
uitgegaan 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 nam bij
gezamenlijke projecten als Open Joodse Huizen de fondsenwerving voor haar
rekening, droeg zorg voor de organisatie en leverde waar nodig vrijwilligers om
hand en spandiensten te verrichten. Dat laatste gebeurde o.m. bij Open Joodse
Huizen in Winschoten.
In het afgelopen jaar is er veelvuldig overleg geweest (een deel) van de partners
van Syneon Noord. Onderwerp van overleg: een gezamenlijke programmering in
2019 en de ontwikkeling van een Joodse erfgoedroute in Noord Nederland. De
voorbereiding daartoe is in handen van een werkgroep, die daartoe ook overlegt
met Erfgoedpartners. De gesprekken hierover worden in 2018 voortgezet.
4.3.2 Partners in Ostfriesland (Dld.)
SFS onderhoudt al jaren goede contacten met erfgoedinstellingen in
Ostfriesland op o.a. educatief gebied.
De SFS zette in 2017 de (educatieve) samenwerking met erfgoedpartners in
Ostfriesland (waar onder scholen, gemeentelijke archieven, Max Windmüller
Gesellschaft, Jüdische Schule in Leer en Emden) voort ter completering van
het Joodse verhaal in Groningen en Ostfriesland. 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 Ostfriesland sterke historische en culturele banden met
Groningen, ook op het gebied van joods erfgoed. In Ostfriesland en het
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. Tot aan WO II was sprake
van een voortdurende migratie van joden in beide richtingen. De
geschiedenis van die migratie komt straks tot uiting in een gezamenlijk Oral

history project en een reizende tentoonstelling (eerst in Leer, dan in de
provincie en dan in de Folkingestraat Synagoge als onderdeel van de
permanente opstelling. (zie ook: 2.2.1)
4.3.3 Overige partners
De SFS stond ook in het afgelopen jaar in contact met instellingen als de
Groninger Archieven, het Groninger Museum, Grid Grafisch Museum
Groningen en het Groninger Forum. Naast deze partners die vooral een
inhoudelijke bijdrage konden leveren aan de uitvoering van de missie van
SFS, waren er ook partners met wie SFS in evenementen samenwerkte. Te
denken valt aan de organisatoren van het Orbitfest, Urban Trail en uiteraard
World Press Photo Nederland.

Bijlage A
Overzicht exposities Folkingestraat Synagoge Groningen 2017
22 februari - 5 maart: Vluchtelingen – Gewone Mensen
Het Humanitair Oorlogsrecht (HOR) Netwerk Groningen presenteert in
samenwerking met de Groninger Synagoge de fototentoonstelling Vluchtelingen
– Gewone Mensen.
De tentoonstelling vertelt aan de hand van zes levensgrote portretten de
verhalen van mensen en gezinnen die naar Nederland zijn gevlucht.
2 april – 14 mei: Gezichten van Israel
Fotografe Louisa Verhulst laat de mensen zien die in Israël wonen, leven, werken
en liefhebben. Of ze nou Jood, Arabier of christen of een mix van dat alles zijn.
Onder meer Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa, Akko en Tiberias.
23 juli – 3 september 2017 : Marten Klompien en zijn kunst van het
weglaten
“De grote kunst is de kunst van het weglaten”, zei de Groninger kunstenaar
Marten Klompien (1917-1982) eens. Dat hij dit principe zelf ook echt in de
praktijk bracht, toont zijn werk dat in de komende zomermaanden in Synagoge
Groningen te zien is. De expositie is georganiseerd in samenwerking met
kunstexpert Richard ter Borg.
29 oktober – 9 november: Breaking Glass
De expositie bestaat uit werk van studenten van de Groningse kunstacademie
Minerva. De studenten lieten zich bij het maken van hun werk inspireren door
het vallende glas van de in november 1938 vernielde of verbrande Duitse
synagoges, waarnaar de Kristallnacht vernoemd is. Het resultaat is een expositie
van moderne kunst, door jonge kunstenaars gebaseerd op een indringend
historisch thema.
17 november – 10 december: World Press Photo
15 - 17 december: OrbitFest
Tijdens dit festival kunnen bezoekers de binnenstad van Groningen ervaren als
Heliopolis, Stad van de Toekomst. Noordelijke makers & hackers transformeren
de binnenstad met hun zintuiglijke lichtinstallaties en kunstwerken.
De synagoge is de hoofdlocatie van het festival. In de synagoge zijn licht- en
computerinstallaties van jonge kunstenaars te zien.
I.s.m. Winterwelvaart.

Bijlage B:
Overzicht activiteiten Stichting Folkingestraat Synagoge 2017
Concerten, exposities, lezingen, boekpresentaties, evenementen in de
Folkingestraat Synagoge te Groningen. De activiteiten die door SFS
(mede)georganiseerd werden zijn gemarkeerd door ‘(SFS)’ achter de naam van
de activiteit.
Cursusreeksen en vergaderingen in 2017
Cursusreeks Hebreeuws voor gevorderden verzorgd Chris van Wierst (SFS)
Cursusreeks Hebreeuws voor beginners verzorgd door Chris van Wierst (SFS)
Cursusreeks ‘Grammatica als spiegel’ verzorgd door Rami van der Molen
Cursusreeks literatuur verzorgd door Paul Gabriner
Redactievergaderingen JagDaf, het tijdschrift voor de joodse gemeenschap in
Drente, Friesland en Groningen
o Bijeenkomsten van de gespreksgroep katholieken en joden (SFS)
o Vergaderingen van het Syneon Noord samenwerkingsverband (SFS)
o
o
o
o
o

Januari:
15 januari: Dag van het jodendom
Bisdom Groningen organiseerde deze dag die in het teken staat van dialoog
tussen katholieken en joden.
Lezing door Dr. Leo Mock en Prof.dr. E.P.N.M. Borgman
Februari:
7 en 14 februari: Cursusavonden Senioren Academie Groningen
16 februari: Concert musici Bij Vrijdag, barok repertoire
Maart:
9 maart: Jasper Schaaf over Karl Marx, jodendom en vermeend
antisemitisme (SFS)
Karl Marx, zelf van Joodse afkomst, liet zich zeer kritisch uit over Joden.
10 maart: Congres van D66 jongeren afd. Groningen en Groningse
studentenorganisaties
15 maart: college Stefan van der Poel voor buitenlandse studenten RUG
over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap Groningen.
20 maart: Tent van Abraham (SFS). Openbare gespreksbijeenkomsten van
moslims, joden en christenen op drie verschillende locaties waaronder Synagoge
Groningen.
30 maart: Jaarbijeenkomst Stichting Urgente Noden.
Jaarvergadering met na afloop van het formele gedeelte een lezing door
Commissaris van de Koning in Groningen René Paas.

31 maart: performance van Richard Bolhuis (SFS)
Groningse kunstenaar en popmuzikant met experimentele live muziek en
computerprojecties.
April:
2 april: Urban Trail
Culturele looptocht met Synagoge Groningen als één van de locaties.
2 april (t/m 30 mei): Opening expositie Jeruzalem Vandaag (SFS)
Fotografie van Louisa Verhulst met foto's van het moderne Jeruzalem, met al zijn
diversiteit.
9 april: Concert kamerkoor Dualis
23 april: Afsluitende bijeenkomst Pamietamy (SFS)
N.a.v. een eerdere samenwerking werd een lunch koosjere stijl aangeboden.
27 april: Koningsdag (SFS)
Straatwandelingen en van 15.00-16.00 uur een muzikaal optreden door George
Welling
Mei:
2 mei: Een veelbewogen Joods leven: het verhaal van Elisabeth
Andriessen alias Betty Kazin-Rosenbaum (SFS)
Muzikale omlijsting: Melancollectiv
Betty Kazin-Rosenbaum, overlevende van de Jodenvervolging, vertelt aan de
vooravond van Dodenherdenking in Synagoge Groningen over haar veelbewogen
leven.
3 mei: Muziektheatervoorstelling 'Dochters van' door Het Derde Bedrijf
en Camerata Nordica
Voorstelling aan de vooravond van de dodenherdenking, gebaseerd op waar
gebeurde oorlogsverhalen uit het Drentse Roden.
4 mei: Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet in de stad Groningen en
in Winschoten op 4 mei 2017 (SFS)
Tijdens Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet vertellen nabestaanden en
kenners over Joodse Groningers en over het Gronings verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De locaties hebben vaak een directe link met het verhaal dat
wordt verteld.
Organisatie:
Stichting Folkingestraat Synagoge; Stichting Oorlogs- en
Verzetscentrum Groningen; Stichting Stolpersteine
Schilderswijk Groningen; CHC Oldambt; Joods Cultureel
Kwartier in Amsterdam; Provincie Groningen
7 mei: Boekpresentatie: De Judajaagster door Janneke Heimweg (SFS)
Schrijfster Janneke Heimweg presenteert haar eerste thriller die zich gedeeltelijk
afspeelt in Synagoge Groningen.
23 mei: W.J. van Bloemenlezing
‘Bestuurlijke kanten van planning’ door Job Cohen. Organisatie i.s.m. Ibn Battuta

29 mei: Workshop Joodse traditionele dansen (SFS)
Een speciale open avond ter kennismaking met Joodse dansen, georganiseerd
door Kaya Wolff.
31 mei – 8 juni: Kijkdagen galerie Richard ter Borg
Ten behoeve van zijn kunstveiling op 8 juni. Met diverse werken van schilders
uit de kunstkring De Ploeg en andere - al of niet Groninger - kunstenaars.
Juni:
9 juni: Bragi A-capellakoor brengt 'Met de Franse slag' (SFS)
Geestelijke muziek én wereldlijke chansons
10 juni: Shalom concert met Hebreeuwse en Jiddische teksten door het
Utrechts Kamerkoor.
21 juni: Optreden Avi Adir (SFS)
Concert door de Israëlische Amsterdammer Avi Adir, meditatieve new age
muziek.
29 juni: Conferentie RUG
Juli:
2 juli: Midzomermarkt (SFS)
I.s.m. Platform Religie en Levensbeschouwing. Op het achterplein van de
synagoge (tijdelijk 'Tempelplein') presenteren diverse levensbeschouwelijke en
religieuze groeperingen zich aan het publiek.
10 juli: Het spoor volgen (SFS)
75 Jaar na het eerste transport vanuit het doorgangskamp Westerbork werd een
wandeling gemaakt vanuit Leek via Groningen naar Westerbork. Op locatie werd
een korte rondleiding verzorgd voor de wandelaars.
19 juli: opening expositie De Kunst van het Weglaten (SFS)
Overzicht van het werk van de beroemde Groningse Ploegkunstenaar Marten
Klompien i.s.m. kunsthandel Richard ter Borg.
31 juli: Peter de Grote Festival, met een voordracht van Jean Pierre Rawie
Synagoge Groningen is jaarlijks een van de locaties van dit prestigieuze
muziekfestival.
Augustus:
6 augustus: Bijeenkomst in Synagoge Groningen n.a.v. legging
Stolpersteine in Schildersbuurt (SFS)
i.s.m. Werkgroep Stolpersteine Schildersbuurt.
13 augustus: Bijeenkomst in Synagoge Groningen n.a.v. legging
Stolpersteine Folkingestraat en Zuiderdiep (SFS)
I.s.m. Werkgroep Stolpersteine Schildersbuurt.
22 augustus: Yad Vashem uitreiking (m.m.v. Israëlische Ambassade en
SFS)

Postume uitreiking van de Yad Vashemonderscheiding aan de echtparen Sybolt
en Klaaske Kamstra-van der Veen en Haije en Baukje Postma-Kamstra uit Gauw.
27 augustus: British Clarinet Ensemble
O.l.v. dirigent Charles Hine, met onder meer muziek van Britse componisten.
Org. i.s.m. Capriccio Clarinet Orchestra
September:
1 september: bijeenkomst synagoge n.a.v. onthulling
herdenkingsmonument voor Ben Ali Libi (SFS)
Ben Ali Libi was een Joodse goochelaar uit Groningen die omkwam in WO II.
Willem Wilmink schreef een bekend geworden gedicht over hem.
3 september: Workshop Israëlische dans (SFS)
Verzorgd door Kaya Wolff.
10 september: Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed (SFS)
i.s.m. Syneon Noord.
Wout van Bekkum (RUG) vertelt over het leven en werk van de vele rabbijnen
die Groningen heeft gekend. Stefan van der Poel (RUG) geeft een lezing over het
leven van de eerste Joodse hoogleraar in Nederland: Izaac van Deen (18041869).
17 september: Dubbelvoorstelling verzorgd door Stichting Literaire
Activiteiten Groningen
Met Armando (schrijver en kunstenaar) & Oleg (accordeonist) Lysenko en
Elisabeth (mezzosopraan) & Mi Ying Chen (pianist).
Oktober:
1 oktober: Sjoel XL (SFS)
Een deelprogramma over het Hebreeuws door Ruty Vos en vervolgens een
workshop joodse dans door Kaya Wolff.
14 oktober: deelname Dag Groninger Geschiedenis (SFS)
Stichting Folkingestraat Synagoge presenteert zich in het gebouw van RHC
Groninger Archieven aan het publiek, samen met andere deelnemers van Syneon
Noord.
21 oktober: cd presentatie Chris van der Ploeg
Chris van der Poel is een jonge, Groninger singer-songwriter.
29 oktober – 9 november: herdenkingsweek van de Kristallnacht met
diverse activiteiten (SFS)
29 oktober: opening van de expositie Breaking Glass van studenten academie
Minerva
Met Marc Pauly (Platform Religie en Levensbeschouwing), Lilian Zielstra
(stadsdichter Groningen), Klezmer Trio Aheym, Kasper Peters (dichter),
burgemeester Peter den Oudsten
30 oktober: Boekpresentatie 'Kristallnacht en Kamp Westerbork' van Klaas de
Jong

Historicus Klaas de Jong presenteert zijn boek Kristallnacht en Kamp Westerbork.
'Waarom zwegen we voor 1940 en wat ontbreekt aan ons herdenken?', is de
probleemstelling in zijn boek.
31 oktober: Veteranenavond Rode Kruis over humanitair oorlogsrecht
November:
2 en 3 november: Voorstelling Anna's Oorlog, voor scholieren, i.s.m. Platform
Religie en Levensbeschouwing. Anna's Oorlog is gebaseerd op het gelijknamige
boek van schrijfster Beatrijs Nollet dat werd bekroond met de Kinderjuryprijs
2011.
5 november: Theater voorstelling Goh!?
De levendige muziektheatervoorstelling Goh!? Over twee rabbijnen die het soms
grondig met elkaar oneens zijn, maar toch blijven ze altijd met elkaar in gesprek.
6 november – Boekpresentatie Hallo witte mensen, interview en discussie met
Anousha Nzume, een Nederlandse actrice, columniste, programmamaakster en
schrijfster.
I.s.m. boekhandel Godert Walter te Groningen
9 november – Herdenking Kristallnacht op de Grote Markt
Herdenking Kristallnacht op Grote Markt met het aansteken van fakkels, stille
tocht met fakkels naar de synagoge, alwaar een bijdrage van oud-burgemeester
Jacques Wallage, stadsdichter Lilian Zielstra en 4 Mei-Project.
17 november – 10 december: World Press Photo
Synagoge Groningen is een van de locaties van deze wereldwijde expositie met
de beste persfoto's van het jaar.
Org. i.s.m. Wereld Pers Foto Groningen
December:
16/17 december: Orbitfest (SFS)
Futuristisch lichtfestival met lichtgevende en/of computergestuurde
kunstobjecten en educatief onderdeel voor jongeren i.s.m. Jonge Onderzoekers.
In het kader van Winterwelvaart Groningen.
26 december: Openstelling op Tweede Kerstdag
Een ‘gewone’ middag, maar wel bijzonder veel (ruim 100) bezoekers.

Bijlage C
Synagoge Groningen in de media 2017
RTV NOORD:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/179798/Bouwplannen-worden-aangepastsynagoge-Stad-behoudt-zijn-lichtinval
VRIJDAG 23 JUNI 2017, 17:19
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/179325/Kunstexpert-verrast-synagoge-tijdensveiling-met-een-schilderij
DINSDAG 13 JUNI 2017, 00:04
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/179064/350-schilderijen-te-zien-op-kijkdagenkunstveiling-synagoge
DINSDAG 6 JUNI 2017, 10:57 DOOR CARL HOEKSTRA
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/185237/Onze-Let-s-Gro-agenda-evenementenover-de-toekomst-van-Groningen
MAANDAG 30 OKTOBER 2017, 19:59 DOOR BART BREIJ
DAGBLAD VAN HET NOORDEN
DVHN 29-12-2017 p. 24 ‘Synagoge nieuwe stijl zoekt geld’ door Marijke
Brouwer.
DVHN 18-11-2017 p. 42, ‘Zoektocht naar nieuwe verhalen’ door Illand
Pietersma.
DVHN 10-11-2017 p. 1 ‘Groningen staat stil bij Kristallnacht’ door redactie.
DVHN 30-11-2017 p. 20 ‘Jonge artiesten duiden Kristallnacht’ door Anita
Pepping.
DVHN 02-09-2017 p. 16 ‘Een goochelaar om bij stil te staan’ door Marijke
Brouwer.
DVHN 01-08-2017 p. 24 ‘Plaatsing 25 Stolpersteine Stad’ door Frank von Hebel.
DVHN 28-07-2017 p. 26 ‘Folkinge eens over nieuwbouw’ door Giulia Fabrizi
DVHN 23-06-2017 p. 20 ‘Synagoge houdt lichtinval’ door Marijke Brouwer
DVHN 02-06-2017 p. 20 ‘Synagoge ontpopt zich als veilinghuis’ door Marijke
Brouwer
DVHN 02-05-2017 p. 22 ‘Rosenbaum, Zion. Ik heet gewoon Betty.’ Door
Patriecia Kolthof
DVHN 27-03-2017 p. 20 ‘Glossy ‘MZZL!’ van springlevende Joodse gemeenschap
ter ziele’ door Marijke Brouwer
GRONINGER GEZINSBODE
Groninger Gezinsbode 8-11-2017 p. 9, ‘Ontmoeting Joden, christenen en
moslims’
Groninger Gezinsbode 25-10-2017 p. 19, ‘Kristallnacht nooit meer’
Groninger Gezinsbode 27-09-2017 p. 51, ‘Sjoel XL in Synagoge Groningen’
Groninger Gezinsbode 13-09-2017 p. 29, ‘Poëzie, muziek en verhalen’
Groninger Gezinsbode, 16-08-2017 p. 7, ‘In Stad: Marten Klompien’
Groninger Gezinsbode, 28-06-2017 p. 23, ‘Midzomerviering op ‘tempelplein’ in
Stad’
Groninger Gezinsbode, 05-04-2017, p. 19 ‘Dualis met Mis Frank Martin in
synagoge’
Groninger Gezinsbode, 03-05-2017 p. 53 ‘Open Joodse Huizen/Huizen van
Verzet’
Groninger Gezinsbode, 29-03-2017 p. 13 ‘Kennismaken met het Hebreeuws’
Groninger Gezinsbode, 04-01-2017 p. 7 ‘Benima spreekt bij Bisdom’

OVERIG
Sneeker Nieuwsblad 30-08-2017 p.3 ‘Echtparen Gauw krijgen postuum Yad
Vashem’
Harener Weekblad 23-08-2017, p.1 ‘Klarinettisten uit Haren spelen met Britten’

