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Beleidsplan 2022-2027 

INLEIDING 
In 2018 heeft het bestuur van de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk een beleidsplan vastgesteld voor 
de jaren 2018-2022. Daarin zijn de missie en visie verwoord, alsmede de achtergrond van de 
oprichting van de Stichting en de beleidsdoelen voor de eerste vier jaren van haar bestaan.  
Er is hard gewerkt aan de uitvoering van het plan. De jaren 2020 en 2021 kenmerkten zich door 
corona-lockdown, waardoor ook het werk van de Stichting deels stil kwam te liggen. Het is nu tijd om 
weer vooruit te kijken en een nieuwe stip op de horizon te zetten.  
 
Uit het eerder verschenen beleidsplan nemen we het volgende verkort over: 
 
ACHTERGROND: 
De heer Anton Daniëls heeft veel onderzoek gedaan naar het leven van de Joodse gemeenschap in 
Harderwijk. Daarvoor werkt hij samen met het “Herinneringscentrum kamp Westerbork” en diverse 
Joodse instellingen. De resultaten van zijn onderzoek zijn 

- Een herinneringswand in de voormalige synagoge, een herinneringswand met foto’s en een 
tentoonstelling van voorwerpen uit het voormalig Joodse leven.  

- Het boek “Joodse Harderwijkers, herinneringen aan de Joodse gemeenschap” deel 23 van de 
Harderwijkreeks, 2014. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Joodse gemeenschap vanaf 
de 16e eeuw. 

- Een unieke fotowand (2017), waarbij van vrijwel alle Joodse Harderwijkers van vlak voor de 2e 
wereldoorlog een foto is getoond. Hiermee kregen zij een naam en een gezicht.  

- Jaarlijks rond 27 januari vindt er een herdenking plaats van de Joodse slachtoffers in de 
Tweede Wereldoorlog.  
 

In 2018 presenteerde Daniëls een plan aan de burgemeester en wethouder cultuur om zijn kennis van 
het (voormalig)materiele Joods Erfgoed met moderne technieken digitaal te visualiseren, zodat het 
voor een breder publiek toegankelijk zou worden.  
 
Om een en ander mogelijk te maken is de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk opgericht. Het bestuur 
werd gevormd door Anton Daniëls, Matty Moggré voorzitter Historische Vereniging Herderewich en 
Herman van Splunter, JSH Monumenten BV. 
 
EVALUATIE ACTIVITEITENPLAN 2018-2022  
 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 
1. De “Herinneringswand en expositie” evenals de fotowand: “Geef ze een gezicht” op de 1e etage 

van het voormalige synagoge zijn overgedragen aan de stichting.  
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2. Project “Joods Erfgoed in Beeld”, d.w.z. de digitalisering van de synagoge, van het 
verenigingsgebouw/ schooltje en van de begraafplaats is voltooid. Drie dimensionele 
animatiefilms zijn gemaakt en bij de expositie te bekijken, maar ook op YouTube m.b.v. de QR-
codes. Deze codes zijn ook op locatie geplaatst, zodat filmpjes buiten te downloaden zijn.   

3. Project “kennis borging”. De verhalen over de Joodse families in Harderwijk zijn vastgelegd in 
een documentaire. Deze is in delen te zien op de expositie. 

4. Op de 1e etage van de voormalige synagoge is de expositie uitgebreid met een installatie zodat 
documentaire en animatiefilms vertoond kunnen worden 

5. In de schoolvakanties werd de expositie bemenst door vrijwilligers. Een vrijwillige coördinator 
coördineerde het geheel. Ruim 500 bezoekers bezochten tot op heden de expositie.  

6. Tijdens de openingstijden van het inloophuis hadden de Westerborkpad-wandelaars (en 
anderen) vrij toegang tot de expositie.   

7. De leerlingen van de basisschool Alfons Ariëns hebben het monument aan de buitenmuur van 
het gebouw (plaquette) geadopteerd.  

8. Er is samengewerkt met het Stadsmuseum Harderwijk.  De viool van Ezechiël de Lange staat in 
een vitrine in het Stadsmuseum tentoongesteld. (De nabestaanden van Ezechiël hebben deze 
viool in bruikleen gegeven). Bij de voormalige synagoge is een bronzen beeld geplaatst van 
Ezechiël, zonder viool. De viool is er niet meer. De Joodse gemeenschap is er niet meer.…. (Het 
beeld is onderdeel van de beeldenroute. Twaalf beelden verwijzen naar de permanente expositie 
in het Stadsmuseum. 

9. Naast de documentaire en de animatiefilmpjes is een website ontwikkeld.  
 
Kortom: de geformuleerde activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd. Hoe gaan we verder? 

 
2022-2027 
 
De doelstelling is vastgelegd in de oprichtingsakte en luidt: 

• De herinnering aan de voormalige Joodse gemeenschap van Harderwijk te bevorderen en 
alle culturele, maatschappelijke en religieuze aspecten daarvan onder de aandacht te 
blijven brengen, zowel in woord als in beeld; 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De missie:  
De kennis van de geschiedenis van de Joodse samenleving in Harderwijk voor de toekomst te borgen.  
 
De visie. 
De vastgelegde kennis modern en toegankelijk te presenteren om zeker ook voor de komende 
generaties de herinnering levend te houden aan de eens bloeiende Joodse gemeenschap in 
Harderwijk en omgeving. 
 
Identiteit 
Een ongebonden vrijwilligersorganisatie met een breed maatschappelijk draagvlak. 
 
De komende vijf jaren staan in het teken van verder professionalisering en ontwikkelen van 
verschillende onderdelen:  
 

1. Bestuurssamenstelling: uitbreiden en vernieuwen  
2. Gebouw en inrichting verbeteren 
3. Expositie 
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4. Educatie, lezingen en voorlichting   
5. Financiering 
6. Samenwerken versterken met organisaties betrokken bij de historie van Harderwijk 
7. Communicatie en PR 

 
1. Bestuurssamenstelling 

Het huidige bestuur wordt gevormd door drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Uitbreiding en vernieuwing is gewenst. Bestuursleden zijn uitvoerende bestuursleden, er zijn geen 
beroepskrachten in dienst. Er is veel te doen. De PR, bijvoorbeeld via sociale media, educatie en 
voorlichting, het beheer en de organisatie van de expositie zijn thema’s die meer aandacht vragen.  
 

2. Gebouw en inrichting 
De fysieke expositie is gevestigd op de 1e etage van de voormalige synagoge. Het gebouw wordt 
gehuurd door de Stichting Oude Synagoge. Deze stichting stelt de ruimte tegen betaling ter 
beschikking aan de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk.  De Stichting Oude Synagoge is 
verantwoordelijk voor de ruimte (onderhoud en gebruik) en de Stichting Joods Erfgoed is 
verantwoordelijk voor het in beeld brengen en levend houden van de herinnering aan de voormalige 
gebruikers, de toenmalige Joodse gemeenschap in Harderwijk. Met behulp van de expositie en 
digitale middelen wordt het verleden in beeld gebracht.  
 
Op basis van goede afspraken kan het bestuur de ruimte gebruiken met name voor het bezoek aan 
en de bezichtiging van de expositie. De Stichting Joods Erfgoed heeft hiervoor met de Stichting Oude 
Synagoge een overeenkomst gesloten, waarin afspraken vastgelegd zijn en de vergoeding voor de 
huur- en gebruikerskosten is opgenomen.   
In de komende vijf jaar wordt onderzocht of en hoe de Stichting Joods Erfgoed deze ruimte 
permanent kan inrichten voor eigen gebruik, dus onder eigen verantwoordelijkheid.  
Er zijn diverse opties te bedenken, die voor beide stichtingen een win-win situatie kunnen opleveren. 
Het gaat erom dat de ruimte volledig ingericht kan worden voor het doel: de herinnering levend 
houden aan de voormalige Joodse Harderwijkse gemeenschap. In de ruimte zou de inrichting zodanig 
aangepast en vernieuwd moeten worden, dat het een prettige ruimte is om de expositie te bekijken 
en kleine groepen te ontvangen. Ook de inrichting van de expositie kan verbeterd worden. 
 
Een eerste verkennend gesprek tussen Stichting Oude Synagoge en Stichting Joods Erfgoed heeft 
plaatsgevonden. Beide stichtingen erkennen de uniciteit van het gebouw en hebben in feite 
eenzelfde doel. Zij hebben dat als volgt verwoord: 
 

- Enerzijds in het centrum van de stad een ontmoetingsplek te bieden aan mensen  
en  

Anderzijds de geschiedenis van dit gebouw te vertellen.  
 
Daarbij hebben beide besturen de volgende intentie uitgesproken: 
Door de samenwerking te intensiveren en uit te breiden moeten we middelen verwerven voor het 
kunnen uitwerken van bovengenoemde ambities en de exploitatie mogelijk te houden/ maken. 
De eigenaar van het pand juicht deze ontwikkeling toe.  
 

3. De expositie 

De inrichting van de expositie kenmerkt zich door groei. De tentoonstelling is jaarlijks uitgebreid, 
steeds werd er iets nieuws aan toegevoegd. Verder onderzoek leverde nieuwe gegevens en nieuwe 
inzichten. Grotere bekendheid zorgde er voor dat er ook nieuwe voorwerpen werden gegeven.  
Het bestuur wil de komende beleidsperiode de expositie vernieuwen en verbeteren, zodat er een 
verhaal verteld wordt. De Stichting Joods Erfgoed heeft het Stadsmuseum uitgenodigd mee te 
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denken en te adviseren. Het bestuur werkt aan een goede afstemming op en een samenwerking met 
het Stadsmuseum. Het Stadsmuseum heeft haar inrichting opgebouwd rond een aantal thema’s.  
Joods Harderwijk is een van die thema’s. De  expositie in de voormalige synagoge kan een aanvulling 
zijn op en een verdieping van dit thema.  
In 2022 is de expositie bemenst door vrijwilligers op dinsdag- t/m vrijdagmiddag. Het bestuur hoopt 
het aantal vrijwilligers uit te breiden, zodat het mogelijk wordt meer open te zijn.    
 

4. Educatie – lezingen en voorlichting: Het verhaal blijven vertellen. 

a. Het onderwijs 
Het beleid van de stichting is erop gericht meer aandacht te besteden aan educatie. Met de 

ontwikkelde materialen kan de Stichting een bijdrage leveren aan het geschiedenisonderwijs op de 

scholen.. Met het Joodse verhaal kan het onderwijs over thema’s als racisme, verdraagzaamheid, 

vrede en veiligheid ondersteund worden.  

 
Ook hiervoor wordt de samenwerking gezocht met het Stadsmuseum Harderwijk, dat hiervoor de 
contacten heeft met Cultuurkust.  
De stichting Joods Erfgoed kan een bijdrage leveren, door: 

• Het beschikbaar stellen van de documentaire en animatiefilmpjes,  

• Apps (een app) ontwikkelen.  

• (Fysiek) voorlichting geven en gesprekken voeren op scholen 

• Scholen uitnodigen de expositie te bezoeken (wordt meer mogelijk als de ruimte opnieuw is 
ingericht.) 
 

b. De openstelling van de expositie 
De openstelling van de expositie voorlopig handhaven en deze mogelijk verruimen.  Ook zonder 
bemensing kan de expositie bezocht worden tijdens de openingstijden van het Inloophuis. De 
vrijwilligers van het Inloophuis kunnen bezoekers toelaten tot de ruimte. Het is belangrijk de 
vrijwilligers van de Stichting De Oude Synagoge bij het project te betrekken en hen regelmatig te 
informeren, zodat zij passanten de weg kunnen wijzen.  
Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, een gift is welkom.  
 

c. Lezingen 
Het verhaal vertellen aan (jong) volwassenen blijft van belang. Met behulp van de documentaire en 
de animatiefilmpjes kunnen groepen geïnformeerd worden. Voor toeristen zijn de QR-codes op de 
diverse plekken een goed middel om het verhaal digitaal te vertellen. Er zullen apps ontwikkeld 
worden voor de wandelaars en fietsers.  
 

5. Financiering. 
 
De stichting heeft nog nauwelijks structurele inkomsten, maar wel structurele uitgaven: de 
huisvesting is een jaarlijks terugkerende kostenpost.  
Het beleid is er op gericht de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Er worden structurele 
inkomsten gezocht. Te denken valt aan donateurs en structurele subsidies.  
Daarnaast kunnen inkomsten verkregen worden uit het vinden van sponsors en het organiseren van 
activiteiten (lezingen, cursussen e.a.). Bezoekers kunnen een bijdrage doneren, waarvan al goed 
gebruik gemaakt is in de periode dat de expositie geopend was.  
Projecten worden op basis van projectfinanciering uitgevoerd. Hiervoor kan nl.  een beroep gedaan 
worden op fondsen.  
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6. Samenwerking continueren of versterken met andere organisaties.  
 

De stichting richt zich in de samenwerking op culturele en religieuze organisaties en 
onderwijsinstellingen. Niet alleen lokaal, er zijn ook regionale en landelijke contacten.   
 

7. Communicatie en pr 
De communicatie en de publiciteit moet in de komende beleidsperiode verbeterd worden.  
De interne communicatie tussen drie bestuursleden is niet ingewikkeld, maar wel kwetsbaar. Door 
het inzetten van technische middelen, zoals het gebruiken van een Dropbox, worden belangrijke 
gegevens en documenten veiliggesteld.   
De communicatie tussen bestuur en vrijwilligers verloopt grotendeels via de coördinator vrijwilligers. 
Het is belangrijk om na te gaan of dit volgens de vrijwilligers voldoende is of dat men meer 
informatie wil ontvangen.  
Voor de externe communicatie en PR is een website ontwikkeld en worden er flyers gedrukt en 
rondgebracht. De website moet regelmatiger aangepast worden en het werk van de Stichting Joods 
Erfgoed kan beter op de kaart gezet worden. De komende beleidsperiode zal gewerkt worden aan 
het opzetten en uitvoeren van een communicatie- en pr-plan.  
 
Harderwijk,  
Vastgesteld 25 januari 2022 
 


