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In het verslag waarin de activiteiten over  2020 beschreven staan, lezen we het volgende: 
 

In maart viel alles stil. Achter de schermen is er doorgewerkt aan de 
installatie van beeldschermen en bedieningsknoppen, maar de expositie 
bleef het hele jaar gesloten. 
(….) 
De organisatie ziet uit naar 2021 en hoopt dan te kunnen laten zien, wat er 
tot stand gebracht is.  
 
We weten hoe het gegaan is. Ook 2021 kenmerkte zich door de 

verspreiding van het coronavirus. Dat jaar stond opnieuw in het teken van grote onzekerheid. Het 
bestuur is maar enkele keren bij elkaar geweest. Er zijn geen lezingen georganiseerd en scholen zijn 
niet bezocht. Gedurende de zomer is de expositie enkele weken open geweest.  
Er waren geen inkomsten. De Stichting Oude Synagoge vroeg dit jaar geen huurbetaling, waardoor 
uitgaven ook minimaal. 
 
Ondanks de beperkingen zijn veel activiteiten toch wel doorgegaan, maar in aangepaste vorm.  

• Op 27 januari 2021, de dag van de Auswitch-herdenking, zijn ook de Joodse Harderwijkse 
slachtoffers herdacht. Er is een filmopname gemaakt van het “namen lezen”  door leerlingen van 
de Alfons Ariënsschool. Zij hebben de namen genoemd van de vermoorde Harderwijkse Joden. 
De film werd via het you tube kanaal gepresenteerd.  

• En op 18 april hebben leerlingen bloemen gelegd bij de namen-plaquette aan de voormalige 
synagoge.  

• Het nieuw geopende Stadsmuseum Harderwijk is ingericht rond thema’s. Een van de thema’s is: 
“de Harderwijkse Joodse samenleving”.  De viool van Ezechiël de Lange is er te zien. Buiten zijn 
12 objecten in Harderwijk geplaatst die verwijzen naar de thema’s. Voor de voormalige synagoge 
is het bronzen beeld “De vioolspeler” begin 2022 geplaatst. Hij heeft geen viool in zijn handen: 
de Joodse muziek klinkt niet meer.  

• Zowel de animatiefilmpjes als de apparatuur zijn verbeterd.  

• Het onderzoek naar het Joods Harderwijks verleden gaat gestaag door, onder andere het 
onderzoek naar de mikwe dat onder het gebouw aanwezig moet zijn geweest.  

• Verder is het bestuur in gesprek met Cultuurkust/ muziekschool voor het ontwikkelen van een 
wandelapp. Deze wordt het tweede onderdeel van de app Harderwijk Historie, die door 
Cultuurkust in samenwerking met de Popschool is gemaakt.  

• Daarnaast worden er plannen gemaakt voor het herinrichten van de expositie.  



• Het beleidsplan 2022-2027 is in concept geschreven. In dat plan zet het bestuur een heldere 
toekomstvisie neer: er zal een kwaliteitsslag gemaakt moeten worden, wat betreft de 
expositieruimte en de organisatie.  

 
Aan het eind van het kalenderjaar wordt er in de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen, 
waarin 7 partijen B&W verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de rol van de gemeente met 
betrekking tot de roofhandel van Joods vastgoed in en vlak na de oorlog. Het bestuur heeft de raad 
hierover positief geadviseerd.   
 
Gedurende de zomer kwamen er versoepelingen en leek er iets meer mogelijk. In allerijl is er een 
folder gedrukt en verspreid, hebben vrijwilligers zich beschikbaar gesteld. Er zijn aanpassingen 
gedaan om volgens de maatregelen bezoekers te kunnen ontvangen en is de expositie acht weken 
opengesteld voor bezoekers. Voorbijkomende toeristen en wandelaars werden geattendeerd op de 
opening en kwamen een kijkje nemen. Dat leidde weer tot onverwachte en boeiende gesprekken.  
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