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Resultaten enquête toekomst Alkmaarse Synagoge 
 
Aanleiding 
 
In onze vorige nieuwsbrief is gemeld dat het bestuur van gedachten heeft 
gewisseld over de toekomst van de Alkmaarse synagoge. Naast de algemene 
museale en culturele functie van de synagoge in Alkmaar, vindt het bestuur 
belangrijk dat de synagoge ook een blijvend aantrekkelijke rol vervult voor de 
Joodse bevolking in Noord-Holland.  
 
Om die reden overweegt het bestuur om de huidige organisatiestructuur te 
wijzigen. Gedacht wordt aan enerzijds een ‘Stichting’ die eigenaar is van het 
gebouw (Synagoge) en die op verantwoorde wijze het gebouw exploiteert. En 
anderzijds een ‘Vereniging’ die zich bezighoudt met de organisatie van Joodse 
activiteiten, zoals sjoeldiensten, viering Joodse feesten en het geven van Joods 
onderwijs. De ‘Vereniging’ zal dan vaste gebruiker/huurder van het gebouw 
zijn. 
Om als Joodse vereniging professioneel te kunnen functioneren ligt het voor 
de hand om gebruik te kunnen maken van enige aanwezige Joodse 
infrastructuur in Nederland. Denk hierbij o.a. aan rabbinale ondersteuning, 
sjoeldiensten, Joods begraven en Joods onderwijs. 
 
Om hierover de mening van de Joodse achterban te polsen, zijn met behulp 
van een enquête aan circa 220 vrienden/donateurs van de SAS een aantal 
vragen voorgelegd. De enquête is inmiddels gehouden en de resultaten zijn 
bekend. Het is heel positief dat uiteindelijk 25% van de uitgenodigde 
vrienden/donateurs aan de enquête heeft meegedaan. 
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De globale resultaten 
 
1. Het belang van een sjoel in Alkmaar 

Het hebben van een sjoel in Alkmaar wordt door 78% van de respondenten 
(54 personen) als belangrijk gezien. Voor de 2e wereldoorlog waren er 6 
synagogen boven het Noordzeekanaal. De sjoel in Alkmaar is de enige 
hiervan die (weer) in gebruik is. Met name worden genoemd het behoud 
vanuit historische oogpunt, continuïteit van Joods leven boven het 
Noordzeekanaal en als herinneringscentrum. 
 

2. Aansluiting bij een Joods kerkgenootschap 
39 respondenten zijn het eens dat een toekomstige ‘Vereniging’ zich 
aansluit bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ). 
Veelal wordt dit nog wel afhankelijk gesteld van de persoonlijke financiële 
consequenties. Een democratisch georganiseerde ledenvereniging wordt 
als positief ervaren. 
 

3. Andersoortige activiteiten 
Onder de respondenten bestaat, naast het houden van Joods religieuze 
activiteiten, grote belangstelling om in het gebouw van de SAS ook 
andersoortige activiteiten te organiseren. Het meest genoemd worden 
concerten, exposities, lezingen en cursussen al of niet gerelateerd aan het 
Jodendom. Om hieraan tegemoet te komen, wordt de oprichting van een 
vriendenvereniging van de synagoge Alkmaar, die bij de ‘Stichting’ 
behoort, overwogen.  
 

4. De toekomst van de synagoge  
72% van de geënquêteerden (42 personen) is bereid om vriend/donateur 
van de SAS te blijven/worden om het gebouw in stand te kunnen houden. 
Dat is hoopgevend voor de continuïteit op lange termijn. Bijna allen willen 
hiervoor een financiële bijdrage leveren. 
 

5. Vrijwilligers 
Het is hartverwarmend om vast te stellen dat veel mensen zich hebben 
aangemeld om het huidige SAS-bestuur op enigerlei wijze te helpen. 
Zowel bij de uitwerking van de toekomstplannen, maar ook daarna. 

 
Vervolgstappen 
 
Met de uitkomst van de enquête kunnen wij een mooie toekomst voor de 
Alkmaarse synagoge tegemoetzien. Al met al een resultaat dat het huidige 
bestuur motiveert om daadkrachtig vervolgstappen te zetten.  
 
Gelet op het grote draagvlak om aansluiting te zoeken bij het NVPJ, zal het 
bestuur op korte termijn verkennende gesprekken voeren met het NVPJ. 
 



 

Om de toekomstplannen verder uit te werken, wil het bestuur zich laten 
bijstaan door een commissie. Hiervoor zullen wij op korte termijn enkele 
personen benaderen, die hebben laten weten dat ze bereid zijn om ons te 
helpen. 
 
Uit de enquêteresultaten blijkt ook grote vraag naar zeer uiteenlopende 
activiteiten. Ook hebben zich veel mensen gemeld die op enigerlei wijze 
willen helpen met het organiseren van activiteiten. Het bestuur zou graag meer 
structuur willen brengen in de organisatie van activiteiten, die aansluiten bij de 
behoefte van onze vrienden/donateurs.  Ook hiervoor zal alvast een commissie 
worden samengesteld.   
 
Wij streven ernaar om halverwege 2021 om in de nieuwe organisatiestructuur 
(een stichting voor het gebouw en een vereniging voor Joodse activiteiten) te 
kunnen functioneren. Dat is ambitieus, maar met uw steun moet dat vast wel 
lukken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de Stichting Alkmaarse Synagoge 
 
 
 
 
Blijf ons steunen en draag bij aan onze gemeenschappelijke toekomst! 
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Stichting Alkmaarse Synagoge 
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