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Groningen herdenkt van 3 t/m 17 november de Kristallnacht
Uitgebreid programma met lezing, poëzie, workshops, kunst en zang
Het Comité Kristallnachtherdenking Groningen
organiseert ook dit jaar, evenals in vorige jaren,
activiteiten onder het motto ‘Kristallnacht nooit
meer, voor niemand’. Daarbij wordt een verbinding
gelegd tussen de antisemitische gebeurtenissen
van de jaren ‘30 en ’40 in Duitsland en antisemitisme, uitsluiting en discriminatie in onze tijd.
De Kristallnacht (of Rijkspogromnacht) is de
benaming
voor
de
nacht
van
9
op
10 november 1938 waarin nationaalsocialisten, in
Duitsland en Oostenrijk, Joden en Joodse
bezittingen aanvielen: Joden werden mishandeld
of vermoord. Winkels, bedrijven en synagogen van Joden werden vernield
of in brand gestoken. Het was de voorbode van de grootschalige
Jodenvervolging door de nazi’s die tijdens de tweede wereldoorlog
uitmondde in de Sjoa.
In de synagoge worden de deelnemers welkom geheten
door Bertien Minco. Zij zal het gehele middagprogramma
presenteren. Bertien Minco (Groningen, 1963) is adviseur,
interim-manager en producent in de media en culturele
sector. Ze groeide op in een Joods gezin in Groningen:
haar vader Manuel Menco was jarenlang voorzitter van de
Joodse Gemeente Groningen.
Hierachter is het gehele programmaoverzicht voor Groningen-Stad
chronologisch te lezen. Daarachter staan nog twee evenementen die
buiten de stad worden gehouden:
in Zuidlaren (op 9 novenber) en in Winsum (op 12 november)
Men kan het volledige programma ook downloaden op:
www.synagogegroningen.nl
www.kristallnachtherdenking.nl

_______________________________________
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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3 tot en met 10 november: Expositie van grafiek
door cursisten Grafisch Centrum Groningen
lichtprojectie op bordes synagoge
lichtbakjes in etalages winkeliers Folkingestraat
locatie:
adres:
datums:
tijden:
entrée:

Synagoge Groningen
Folkingestraat 60 9712 JZ GRONINGEN
3 t/m 10 november 2019 op dinsdag t/m vrijdag+zondag
13:00-17:00 uur (op vrijdagen ook vanaf 10:30 uur)
€ 3,-

Het Grafisch Centrum Groningen is een werkplaats voor etsen, typografie,
lithografie, houtdruk en zeefdruk. Het centrum werd aan het begin van de
jaren ’60 opgericht door leden van De Ploeg.
Talloze cursisten hebben er sindsdien kennisgemaakt met grafiek en
velen raakten er voor het leven verslingerd aan een bepaalde techniek.
Speciaal voor de Kristallnachtherdenking 2019 in Groningen maakte een
aantal van hen het werk dat geëxposeerd wordt in Synagoge Groningen.
Uiteraard lieten zij zich inspireren door het thema ven de Kristallnacht.
Tevens zal in deze week op het bordes van de synagoge de
lichtprojectie ‘Kristallnacht nooit meer, voor niemand’ te zien zijn.
In de Folkingestraat plaatsen
winkeliers lichtbakjes in hun
etalages waarin fragmenten uit de
gedichten te lezen zijn van de
leerlingen
van
het
H.N.
Werkmancollege.

_______________________________________
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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3 november
Leven als dialoog: Martin Buber, het chassidisme en jij
lezing/workshop:
locatie:
adres:
datum:
tijdstip:
entrée:

door Marc Pauly en Jacob Ben-Chaim
cursuscentrum De Poort
Moesstraat 20 9717 JW GRONINGEN
zondagmiddag 3 november 2019
15.00-17.00 uur
gratis; aanmelding verplicht via:
https://www.cursuscentrumdepoort.nl/buber.html

In deze tijd van maatschappelijke polarisatie hoor je vaak de roep om meer
dialoog.
Via
gespreksavonden,
dialoogtafels,
en
andere
ontmoetingsvormen probeert men het gesprek tussen mensen op gang te
brengen. Maar bestaat er ook zoiets als een dialogische levenshouding?
En wat betekent het om een wezenlijk contact met de ander te hebben?
De
Joodse
filosoof
Martin
Buber
(1878-1965)
is
de
hoofdvertegenwoordiger van de dialogische filosofie,
een filosofische stroming waarin dialoog centraal staat.
Dialoog is voor Buber meer dan een gesprek, het is een
vorm van zijn, het aannemen van een bepaalde
houding tegenover de wereld die hij de ik-jij-houding
noemde. In de ontwikkeling van zijn filosofie werd
Buber beïnvloed door het chassidisme, een mystieke
stroming binnen het Jodendom.
Buber >
In deze bijeenkomst zullen we de dialogische filosofie
van Martin Buber verkennen evenals de verbanden
tussen zijn filosofie en het chassidisme. Dit gebeurt door
middel van een lezing waarin ook korte films, praktische
oefeningen en lezingen uit Bubers werk aan bod komen.
Deze bijeenkomst is een samenwerking tussen De Poort en
het Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen.
Aanmelden via: www.cursuscentrumdepoort.nl/buber
< Marc Pauly

_______________________________________
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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5 november
Boekpresentatie ‘De oorlog in mij’ door schrijfster Barbara Bulten
locatie:
adres:
datum:
tijdstip:
entree:

boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53 9712 HC GRONINGEN
dinsdagavond 5 november 2019
19.30 uur (inloop: 19.15 uur)
gratis; reserveren gewenst: in de winkel, of via:
050 312 25 23 of: info@godertwalter.nl, of
organisatie: boekhandel Godert Walter

In het kader van de herdenking in Groningen van de Kristallnacht
(9 november 1938) is op dinsdag 5 november schrijfster
Barbara Bulten (foto) te gast bij Godert Walter. Zij zal spreken
over haar recent verschenen boek De oorlog in mij waarin de
lotgevallen van de Roemeen Baruch Kojocaru centraal staan.
De Joodse Baruch Kojocaru groeit
op in Roemenië. Als de Duitsers tijdens de
Tweede wereldoorlog zijn land binnenvallen,
wordt de dan vijfjarige Baruch op weg naar een
werkkamp gered en duikt hij onder. Na te zijn
verraden, moet hij alsnog op transport. Door
een ruilhandel kan Baruch het kamp in 1944
verlaten en hij belandt op een boot naar
Palestina. Het schip wordt bij aankomst
beschoten en naar Cyprus gestuurd. Na
maanden mag Baruch alsnog naar het
Beloofde Land. Maar in het vrije Israël en later
in Amsterdam blijkt het leven ook niet altijd zo
mooi. Hij begint een zoektocht naar zijn familie,
de mensen die hem gered hebben en vooral
naar zichzelf.
De oorlog in mij is een ontroerend portret van een bijzondere man die
ondanks de trauma’s van de tweede wereldoorlog altijd is blijven geloven
in de liefde en het leven.

_______________________________________
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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6 november
n.a.v. herdenking van de Kristallnacht:
‘Bewogen - een dansante helingsreis’
leiding: Kaya Wolff i.s.m. Stichting Folkingestraat Synagoge
locatie: gebouw van de Christengemeenschap
adres: Lauwersstraat 1-3 9725 HP Groningen
(beperkt gratis parkeren !)
datum woensdagavond 6 november 2019
tijdstip: 20.00-22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
entrée: gratis (een donatie wordt gewaardeerd

Dansen, afwisselend in vrije expressie, én in eenvoudige choreografie,
met het aspect ontmoeting: dat alles maakt deze dansavond tot een
bijzondere belevenis.
Kaya Wolff raakte tot deze choreografie geïnspireerd door de herinnering
aan haar Joodse vader die het concentratiekamp overleefde.
Ze maakt het thema herdenken toegankelijk en hanteerbaar door
deelnemers op passende (maar niet zwaarmoedige) muziek te laten
bewegen. Zo kunnen ze onder andere ontmoeting en ondersteuning van
de andere dansers ervaren.
Neem gemakkelijk zittende kleren en schoenen mee!
Kaya Wolff volgde cursussen en
opleidingen in diverse dansvormen bij
docenten in binnen- en buitenland. Sinds
ruim 15 jaar houdt zij zich bezig met het
choreograferen van en lesgeven in
mandaladans. Ook zet zij zich in voor
groepen en evenementen waarbij de dans
een weg naar vrede en ontwikkeling van
bewustzijn is.

_______________________________________
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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10 november Kristallnachtherdenking, beginnend met: Stille tocht
en na het welkom in de Synagoge: Muziek en Gedichten en
Herdenkingslezing door rabbijn Awraham Soetendorp
locaties:
adres:
datum:
stille tocht:
welkom:
zang:
voordracht:
lezing:
voordracht:
zang:
zang:
entrée:

van Waagplein naar Synagoge Groningen
Folkingestraat 60 9711 JZ GRONINGEN
zondagmiddag 10 november 2019
14.00 uur vanaf het Waagplein naar de Synagoge
14:30 uur door Bertien Minco
14:50 uur door koor De Volksstem (1e optreden)
15:05 uur gedicht door stadsdichter Renée Luth
15:10 uur door Awraham Soetendorp
15:40 uur door leerlingen H.N. Werkmancollege
15:50 uur door koor De Volksstem (2e optreden)
16:05 uur samen Nigoen zingen met Carla da Silva
gratis

Dit jaar is in Groningen de herdenking van de Kristallnacht op zondag 10
november i.p.v. op zaterdag (sabbat) 9 november.
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom op het overdekte Waagplein om deel
te nemen aan de stille tocht naar de synagoge in de Folkingestraat.
De organisatie is in handen van het Comité Herdenking Kristallnacht
Groningen en de Stichting Folkingestraat Synagoge.
In de synagoge worden de deelnemers welkom geheten door Bertien
Minco. Zij zal het gehele middagprogramma presenteren.
Lezing door Awraham Soetendorp
Centraal in de bijeenkomst staat de Kristallnacht Herdenkingslezing, dit
jaar door rabbijn Awraham Soetendorp.
Awraham Shalom Soetendorp (Amsterdam, 1943), van
1968 tot 2008 rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente
in Den Haag, bracht zijn eerste levensjaren door bij
pleegouders op een onderduikadres. Na de oorlog kwam
hij bij zijn ouders terug en woonde hij van 1948 tot 1953
in Israël. Zijn opleiding tot rabbijn volgde hij tot 1967 in
Amerika, waarna hij remigreerde naar Nederland.
Tijdens de lezing ter herdenking van de Kristallnacht op
10 november haakt Soetendorp onder meer aan bij de
Week van Respect die in diezelfde periode wordt gehouden. Soetendorp
nam tien jaar geleden het initiatief voor de Dag van Respect, die zich
inmiddels heeft ontwikkeld tot de Week van Respect. De Week stimuleert
jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin
iedereen zich thuis voelt en aan deelneemt.
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Soetendorp is al tientallen jaren actief betrokken bij vooraanstaande
nationale en internationale maatschappelijke organisaties. Voorbeelden
van de laatste zijn: Green Cross, Earth Charter, Water for Life, commissie
voor Millennium Development Goals en One Voice.
Verder is hij president van de Europese Regio van de Wereld Unie van
Progressief Jodendom en vicevoorzitter van het Global Forum of Spiritual
and Parliamentary Leaders. Hij is oprichter van het Fonds Hoop voor
Kinderen. Ook toont Soetendorp zich zeer betrokken bij het huidige
klimaatprotest. Eerder dit jaar schreef hij een open brief aan de scholieren
die tijdens schooltijd actie voerden voor klimaatmaatregelen. In zijn brief
moedigde hij hen aan om met hun protest door te gaan.
klik hier om terug te gaan naar het programma van 10 november

Overige programmaonderdelen op
zondag 10 november in Synagoge Groningen:
14:50 & 15:50 uur: 2 Optredens door koor ‘De Volksstem’
De Volksstem is een gemengd koor met ongeveer 20 leden, in leeftijd
variërend van 40 tot 80 jaar, uit de stad Groningen en omgeving. Het is
een laagdrempelig koor met een internationaal repertoire.
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zingt De Volksstem liederen die
gericht zijn op een rechtvaardige samenleving.
Vanmiddag zingt het koor Jiddische liederen,
composities van Mikis Theodorakis en een lied
op basis van het aangrijpende gedicht van
Willem Wilmink over de in Groningen geboren
goochelaar Ben Ali Libi (Michel Velleman).
klik hier om terug te gaan naar het programma van 10 november

15:05 uur Voordracht door stadsdichter Renée Luth
Renée Luth is al vele jaren actief in Groningen als
dichter, docent, filmmaker, beeldend kunstenaar en
cultureel organisator. Twee dichtbundels van haar hand
verschenen bij uitgeverij Passage.
Als workshopdocent en ‘taalcoach’ voor o.a.
Poëziepaleis en Urban House werkt ze veel met
kinderen en jongeren met een grote verscheidenheid
aan culturele achtergronden.
klik hier om terug te gaan naar het programma van 10 november
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15:40 uur Voordracht gedichten leerlingen H.N. Werkmancollege
Op het H.N. Werkmancollege
lopen dit jaar drie projecten in het
kader van het thema ‘herdenken’,
i.s.m. Stichting Folkingestraat
Synagoge en GRID Grafisch
Museum
Groningen.
Een
daarvan behelst het schrijven
door leerlingen van gedichten,
geïnspireerd op het thema ‘Kristallnacht’.
De leerlingen drukken hun gedichten in GRID af met behulp van de
techniek van H.N. Werkman.
Een jury kiest daaruit de drie mooiste gedichten. Die worden
voorgedragen in de synagoge tijdens de Kristallnachtherdenking.
Bij dit project is ex-stadsdichter Kasper Peters betrokken.
klik hier om terug te gaan naar het programma van 10 november

16:05 uur Nigoen zingen met Carla da Silva
We sluiten de middag in Chassidische stijl af met het
samen zingen van een nigoen. Een nigoen is een melodie
met geen (of weinig) woorden, die samen wordt gezongen
en eindeloos kan doorgaan. De nigoen komt uit de
Chassidische traditie, is soms langzaam en gedragen,
soms ritmisch en snel en dan wordt er meestal op gedanst.
Carla da Silva heeft zich gespecialiseerd in het Jiddische
lied en geeft al 20 jaar workshops in Jiddische zang en
nigoenim (meervoud). Daarnaast zingt o.a. bij Klezmer &
Co, bij Duo Malka en bij Di Sheyne Sisters
klik hier om terug te gaan naar het programma van 10 november
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17 november
Workshop Chassidische Legenden van Buber / Werkman
locatie:
adres:
datuim:
tijdstip:
kosten:
opgave:

GRID
Sint Jansstraat 2
zondag 17 november (= vervolg van 3-11in De Poort)
10.30-13.00 uur
€ 15,reserveringen@gridgroningen.nl

De workshop Chassidische legenden van Buber / Werkman is een vervolg
op de bijeenkomst in De Poort van 3 november, getiteld ‘Leven als dialoog:
Martin Buber, het chassidisme en jij’ (zie daar).
Aan de workshop kan ook deelgenomen worden zonder bezoek aan die
bijeenkomst.
De deelnemers maken een druksel op basis van drie
verhalen, verteld door verhalenverstelster Lilian Schrijvers.
Inleiding wordt verzorgd door Marc Pauly en muziek door
Jan Roelof Bathoorn.
Marc Pauly>

Lilian Schrijvers vertelt de volgende
verhalen uit de Chassidische legenden van Buber (die later
door Werkman werden verbeeld): De Taal der Vogelen, De
Rit naar Berlijn en Het bruidspaar onder de Baldakijn
Lilian Schrijvers (67) heeft 37 jaar gewerkt aan de Widar
Vrijeschool in Groningen. Ze heeft de vertelkunst verdiept
via een cursus Speech en Drama in Engeland en een
verteltraining aan de Nationale Vertelschool in Nederland.

________________________________________
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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Evenementen in het kader van de herdenking van de Kristallnacht
buiten de stad Groningen: in Zuidlaren en Winsum:
Zuidlaren 9 november
Film ‘Van Suikerriet en Terugkeer’
daarna: nachtelijke verlichting in de
synagoge
locatie:
adres;
Datum:
tijdstip:

Synagoge Zuidlaren
Zuiderstraat 1 9471 KJ ZUIDLAREN
zaterdagavond 9 november 2019
20.00 uur

Na het einde van de sabbat wordt in Synagoge Zuidlaren de film ‘About
Sugarcane and Homecoming’ vertoond, die gaat over een gemeenschap
van mensen in Brazilië waarvan de leden ontdekken dat ze Joods zijn: ze
zijn afstammelingen van vluchtelingen die in 1492 Spanje en Portugal
ontvluchtten, zich in Brazilië vestigden en zich aanpasten aan het
katholicisme. Wat betekent hun herontdekte Joodse identiteit voor hen?
Na de film zal ter herdenking van de Kristallnacht de hele nacht de
verlichting in de synagoge blijven branden. Het geheel wordt
georganiseerd door: Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren.
Winsum 12 november
Lezing van schrijfster en journaliste Pauline
Broekema
locatie:
adres:
datum:
tijdstip:
Entrée:

De Hoogte
Kerkpad 8, 9951 EP Winsum
dinsdagavond 12 november 2019
20.00 uur
€ 4,- (voor niet-leden van Het Nut)

Schrijfster en journaliste Pauline Broekema houdt een lezing over haar
recent verschenen boek ‘Het uiterste der Zee’. Daarin beschrijft zij de
aangrijpende oorlogsgeschiedenis van twee Joodse families, wonend in
een schilderachtig stadje in Noord-Groningen.
Vier jaar werkte Pauline Broekema aan dit boek. Zij kwam in contact met
de nabestaande Sara Kirby Nieweg, geboren in 1941 te Appingedam. Via
haar ging ze op zoek naar de geschiedenis van de Joodse families
Nieweg, Leefsma, Tof, Wolf, Van Hasselt en Cohen. Organisatie :
Stichting Een Joodse Erfenis i.s.m. Het Nut (departement ’t Hoogeland)
________________________________________
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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