
Aan onze donateurs en leden 
van de club van 100. 
Een vriendelijk verzoek: wilt u 
uw donatie voor 2017 overma-
ken? U kunt dit doen op reke-
ning NL83ABNA 0533 0479 19 
ten name van Stichting Vrien-
den Synagoge Elburg. 
 
Het minimumbedrag is voor de do-
nateurs € 25; voor de leden van de 
club van 100 is dat € 100. Als u een 
hoger bedrag wilt doneren is dat  
 

natuurlijk heel welkom. 
Hebt u een incasso-machtiging 
afgegeven?  Dan hoeft u niets te 
doen; de incasso vindt dan automa-
tisch plaats in de loop van februari. 
De in 2016 ontvangen donaties zijn 
in goed overleg met de moeder-
stichting (Stichting Museum Sjoel 
Elburg) gereserveerd voor nog 
komende projecten. Zo zal de Stich-
ting Vrienden bijdragen in de kos-
ten van de in 2017 geplande ten-
toonstelling Christendom en Antise-

mitisme. Ook is toegezegd dat de 
Stichting Vrienden een substantiële 
financiële bijdrage zal leveren aan 
de Herinrichting fase 4 van museum 
Sjoel Elburg die uitgevoerd zal 
worden in 2018. Op deze wijze 
krijgen de ontvangen gelden naar 
de overtuiging van het bestuur een 
heel nuttige bestemming. 
Wij danken u alvast hartelijk voor 
uw donatie. 
De penningmeester van de Stichting 
Vrienden. 
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In de documentaire ‘Mazzel 
Tov’ wordt verteld over het 
joodse leven in Elburg, 
maar heel nadrukkelijk ook 
over de vele onderduik-
avonturen tijdens WO II in 
de regio. Voor de totstand-
koming is - naast Elburg - 
op meerdere plaatsen ge-
filmd: in Oosterwolde en 
Oldebroek, op ’t Harde, in 
Doornspijk en Nunspeet.  

De DVD is in de museumwin-
kel te koop voor €12,50. 
 
(zie ook de rubriek ‘In het 
nieuws’ achterop deze Sjofar) 

Foto’s van Bobby Regensburg  

Van 13 januari tot en met 6 mei 2017 presenteert Museum Sjoel Elburg de fototentoonstelling ‘Een 
Ontmoeting met Israël’ waarin de Apeldoornse fotograaf Bobby Regensburg (1981) de bezoeker mee-
neemt op zijn rondreis door Israël. Aan de hand van een beeldverslag vertelt hij over zijn eerste ont-
moeting met het land en zijn inwoners. Het beeldverslag is een combinatie van documentaire en 
straatfotografie van het alledaagse leven. 



 

 

Nader kennismaken met Maria Veldhuizen 
Mijn naam is Maria Veldhuizen, ik 
ben gastvrouw en één van de 
vele vrijwilligers in museum 
Sjoel Elburg. Mijn werk bestaat 
uit het ontvangen van bezoekers,  
hen wegwijs maken en zo nodig 
informeren.                                   
Ik ben geboren en opgegroeid in 
Rotterdam. Na de benoeming van 
mijn man bij het middelbaar 
onderwijs, vestigden we ons in 
Elburg. Later verhuisden we 
naar ’t Harde waar we nu al 
weer 40 jaar wonen.                      
Begin 2011 maakte ik voor het 
eerst kennis met museum 
Sjoel Elburg dat toen al drie 
jaar bestond.  Ik werd heel 
vriendelijk ontvangen door 
twee enthousiaste gastvrou-
wen,  Petra en Ineke.  De 
geschiedenis van de Joden in 
Elburg maakte diepe indruk op 
mij.  Die eerste kennismaking 
had gevolgen!  Ik werd dona-
teur en meldde mij aan als 
vrijwilliger. Daar heb ik tot nu 
toe geen spijt van. Het heeft 
mijn leven in meer dan één 
opzicht verrijkt.  Dat heeft 
alles te maken met mijn motiva-
tie die ik samenvat met de eer-
ste drie letters van het alfabet: A 
B C.  
De A van Ahava, het Hebreeuwse 
woord voor liefde. Dat is voor 
mij de bron en de wortel waaruit 
al het andere voortkomt. Liefde,  
allereerst voor de God van Isra-
ël,  dan voor het volk, het land, 
de cultuur, de tradities en de taal 
van de Joden.  Liefde is het hart, 
de basis van ons denken en 

handelen, maar maakt niet blind 
voor de verschillen. Een aandach-
tige, open, liefdevolle maar ook 
vragende houding is belangrijk. 
Direct daarmee mee verbonden 
is de B van zowel Betrokkenheid,
(nesjomme in het Hebreeuws), 
als van  Bewogenheid met het 
immense en onmenselijke lijden 
van het Joodse volk door de 

eeuwen heen. Door hen niet te 
vergeten, leven ze voort in onze 
herinnering.                                                                                                                                              
Maar ook de B van Belang-
stelling. Ik lees en studeer 
graag. Museum Sjoel voorziet 
daarin voor mij in een behoefte. 
De cursussen die drs. C.J. van 
den Boogert geeft, zijn zeer de 
moeite waard. Daar leer ik o.a. 
over de Joodse manier van den-
ken en leven. Er is ruimte voor 
de vragen die naar boven komen 

met de mogelijkheid tot verder 
gesprek. Joden discussiëren 
graag, niet om eigen gelijk te 
halen, maar om alles van verschil-
lende kanten te bekijken.  Leer-
zaam, ook voor ons…!                                                                                                                                   
Verder is er de cursus Bijbels 
Hebreeuws die mevr. dr. A.E.M.A. 
van Veen-Vrolijk geeft en die ik nu 
al weer zes jaar volg. Inspirerend 

en verrijkend om de Bijbel in de 
grondtaal te kunnen lezen. 
Ten slotte de C van contact.  De 
sfeer in museum sjoel Elburg 
ervaar ik als zeer prettig. De  
contacten met de beide besturen 
en de vrijwilligers onderling zijn 
heel goed. Met onze bezoekers 
kan er soms zomaar een heel 
bijzonder contact ontstaan. Een 
enkele opmerking of vraag van 
ons kan al voldoende zijn voor 
boeiende, interessante maar 
vaak ook  heel erg verdrietige 
verhalen. Wij merken dat men-
sen hun verhaal kwijt willen. Het 
is nodig dat wij als vrijwilligers 
daaraan tijd en aandacht beste-
den. Luisteren is zo belangrijk! 
Ook dat hoort bij ons werk en 

maakt het zo waardevol.  
Ik kijk uit naar de aanstaande 
uitbreiding waarbij o.a. de entree 
grondig wordt aangepakt zodat 
wij meer de “ruimte” krijgen om 
onze gasten nog beter te ontvan-
gen en te woord te staan.  
Shalom voor Israël, voor allen die 
betrokken zijn bij museum Sjoel 
Elburg en voor al onze 
(toekomstige) bezoekers. U bent 
van harte welkom! 
                                                                

Open Joodse Huizen 
Tijdens de Open 
Joodse Huizen dag in 
2015 konden bezoe-
kers op 5 verschil-
lende adressen te-
recht.  
Aan Bagijnedijkje 7 
kon het aangrijpende 
verhaal beluisterd 
worden van Joop de 
Lange (foto). 

Na een jaar afwezigheid staat ‘Open Joodse 
Huizen’ opnieuw op de agenda van de Vrien-
den van Museum Sjoel Elburg. Op deze dag 
stellen verschillende Elburgers hun huizen 
open voor bezoekers. Ter plekke wordt ver-
teld over de ‘Joodse geschiedenis’ van de 
panden.  
De organiserende commissie is bezig een boeiend 
programma samen te stellen - dat alleen gereali-
seerd kan worden door de welwillende medewer-
king van de huidige bewoners. De Open Joodse 
Huizen dag zal in Elburg plaats hebben op zaterdag 
6 mei. 

13 januari 2017:  

tentoonstelling ‘Een 

ontmoeting met  

Israël’ 

 

Januari : start Cursus 

Bijbels Hebreeuws, 

module 4 en 8, en de 

‘leesgroep’ 

 

5 mei: Open Joodse 

wandelingen o.l.v. een 

gids, vertrek vanaf de 

Sjoel om 11.00 uur en 

14.00 uur 

 

6 mei: Open joodse 

huizen 

 

Maria Veldhuizen 
‘illustreert’ haar 
bijdrage met het 
volgende fragment: 
 
“Hij was de eerste 
die met liefde over 
de taal sprak. In 
elke lettergreep, in 
elk leesteken legde 
hij zowel zijn hart 
als zijziel… Liefde-
vol zei hij tegen 
ons: ‘De Torah, mijn 
kinderen wat is 
dat? Een schatka-
mer vol goud en 
edelstenen. Om er 
binnen te kunnen 
heb je een sleutel 
nodig. Ik zal jullie 
die toevertrouwen, 
maak er op een 
juiste manier ge-
bruik van.  De sleu-
tel, wat is dat? Het 
alfabet. Dus zeg mij 
na hardop, nog 
harder: Aleph, beit, 
gimel…’”   
 
Uit: Elie Wiesel, “De 
Dodenzang” 



Zwart-wit 
Decennialang al is Israël onderwerp van gesprek. En de 
discussies gaan altijd over Israël als een land in conflict. 
Aan welke kant sta jij? Ben je pro-Palestina of tegen? Ben 
je voor of anti-Israël? Bobby Regensburg, zelf met een 
christelijke achtergrond, groeide op met joodse vrienden. 
Hierdoor raakte hij gefascineerd door Israël. Hij wilde de 
verhalen horen van de inwoners zelf en met eigen ogen 
zien hoe ze daar leven. Zonder vooroordelen. Israël is 
tenslotte meer dan een land in conflict. In dit land wonen 
mensen zoals jij en ik.  
Zonder verwachtingen en met twee camera’s stapte hij op 
het vliegtuig. Hij ontmoette verschillende personen, zowel 
Palestijnen als Israëlische Joden en Arabieren. Hij foto-
grafeerde verschillende kanten van het land: de rijkdom 
en de schoonheid, maar ook de littekens en de armoede, 
de historie en het moderne leven, alertheid en vrijheid. 
Israël heeft hij ervaren als een land waarin hij gastvrij 
wordt ontvangen, vriendelijk geholpen en waarin de in-
woners gul hun persoonlijke verhalen delen. Het beeld 
over Israël dat hier heerst, blijkt in werkelijkheid niet zo 
zwart-wit. 
 
De reis 
In juni 2015 nam Regensburg het vliegtuig naar Tel Aviv 
en de trein naar het noordelijke Haifa. Vandaaruit door-
kruiste hij het land met een huurauto. Hij reed door de 
Golanhoogten en overnachtte bij een Joods-Amerikaans 
echtpaar in Yavne’el, vlak onder het Meer van Galilea. Hij 
wandelde door het straatfotogenieke Jeruzalem en kwam 
bij toeval terecht in ’s werelds meest chassidische wijk, 

Mea Shearim.  
In de zuidelijke Negev woestijn vond een onverwachte en 
zeer bijzondere ontmoeting plaats. Hij liet zich rondleiden 
door Sderot, een stadje gelegen tegen de 
Gazastrook, dat ook wel Rocket City wordt ge-
noemd vanwege de vele raketaanvallen. In Tel 
Aviv raakte hij in gesprek met een paar kritische 
Joodse studenten en proefde hij de vrijheid in de 
metropool. En hij maakte foto’s. Van landschappen, 
straten en van mensen. Van zijn ontmoeting met 
Israël. 
 
Bobby Regensburg 
Bobby Regensburg is niet als fotograaf opgeleid, 
maar geboren. Zijn vader en ooms houden zich 
allemaal bezig met fotografie en zijn opa was 
persfotograaf in Indonesië. In de familie was er 
altijd wel iemand met een eigen doka. In die doka 
werd het zaadje geplant dat zou uitgroeien tot de 
grootste passie van de jonge Regensburg: fotogra-
fie. En met name analoge straatfotografie. Bij 
straatfotografie begin je met een blanco vel en de 
uitdaging is om precies op het juiste moment het 
beeld vast te leggen dat je voor je ziet. Het mo-
ment kan immers binnen een seconde voorbij zijn. 
Pas toen hij thuis was, kon Regensburg alle beel-
den op zijn gemak bekijken en zag hij het volledige 
plaatje. 
Naast het beeldverslag is in de tentoonstelling ook 
een video-interview te zien waarin Bobby Regens-
burg enkele foto’s uitlicht. 

Een ontmoeting met Israël 

 
Er is nu al 

veel 
belangstelling 

voor de 
tentoon-
stelling. 

 
Bij de opening 
op 12 januari 

zal Josan 
Meijers 

aanwezig zijn, 
gedeputeerde 

bij de 
provincie 

Gelderland. 
 

Een dag 
eerder zal 

Aviv Shir-On, 
ambassadeur 
van Israël, de 

tentoon 
stelling 

bezoeken. 
 



museumaanbod in de gemeente Elburg, 
dat zich ontwikkelt tot een echte museum-
stad. 
Naast Museum Sjoel Elburg en het ge-
noemde Nationaal Orgelmuseum zijn hier 
ook Museum Elburg, Museumsmederij ‘De 
Hoefhamer’, de Botterwerf en het Neder-
lands Artilleriemuseum  (op de legerplaats 
bij ‘t Harde) gevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maarten Seijbel 

Reformatiemuseum in Elburg 
Er worden plannen gemaakt om een 
nieuw museum op te richten: het Re-
formatiemuseum. Het idee komt van 
Maarten Seijbel, ereburger van de 
gemeente Elburg en initiatiefnemer 
van het Nationaal Orgelmuseum.  
 
De bedoeling is om in het Reformatiemuseum 
de betekenis van de Reformatie in het verle-
den en voor het heden over het voetlicht te 
brengen.  
De ontwikkeling van het nieuwe museum is 
nog in een pril stadium. Er wordt gezocht 
naar een geschikte locatie en naar financiële 
middelen.  
Wanneer het lukt om de plannen te realise-
ren, betekent dat een verrijking voor het 

De Stichting Vrienden van Museum Sjoel El-
burg is eind 2006 opgericht ter ondersteuning 
van Museum Sjoel Elburg. De Stichting onder-
steunt de zogenaamde ‘moederstichting’ die 
het museum en de collectie beheert. 
 
Tot de taken van de ‘Vrienden’ behoort o.a. 
het werven van donateurs, suppoosten en 
gidsen, het organiseren van lezingen, excur-
sies en rondleidingen. 
 
Het secretariaat is gevestigd: 
    Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH Elburg 
    tel.: 036-5227638 / 06-53224459  
    e-mail: vrienden@sjoelelburg.nl 

 
Voor bijdragen aan / suggesties voor deze 
nieuwsbrief kunt u ons mailen:  
redactiesjofar@sjoelelburg.nl 

 

Intussen bij de buren 

In het nieuws 

 

Mazzel Tov 
(Veluweland, 28-11-2016) 
 
ELBURG Bep de Waard van Sjoel Elburg heeft maan-
dag de documentaire Mazzel TOV overhandigd aan 
gedeputeerde Josan Meijers en wethouder José Oost-
hoek. Zij deed dat voorafgaande de première in De 
Voord, onderdeel van zorgorganisatie Het Baken. 
 
De documentaire vormt het resultaat van één van de 
cultuurhistorische/educatieve projecten die mogelijk 
zijn gemaakt met een speciale subsidie van de provin-
cie Gelderland. Wethouder José Oosthoek is trots op 
het resultaat: ,,Het lukt ouderen vaak niet meer om 
naar het museum te gaan. Nu komt het museum naar 
hen toe en kunnen zij deelnemen aan deze cultuurbele-
ving." 
Mazzel TOV toont de geschiedenis van het Joodse 
leven op de Noord Veluwe. In de documentaire zijn 
beelden opgenomen van Joden die op de Noord-Veluwe 
woonden. 

Drie ton subsidie voor uitbrei-
ding Museum Sjoel Elburg 
(Omroep Gelderland, 9-11-2016) 
 
ELBURG - Museum Sjoel Elburg krijgt drie ton 
subsidie van de provincie Gelderland. Dat 
hebben provinciale staten woensdag beslo-
ten bij de vaststelling van de begroting voor 
volgend jaar. 
 
Het museum krijgt steeds meer bezoekers 
en wil daarom graag uitbreiden. Daarvoor is 
525.000 euro nodig. De gemeente Elburg 
heeft 75.000 euro subsidie toegezegd. Vol-
gens secretaris Tom Bergstra heeft het mu-
seum zelf ook 75 duizend bij elkaar gekre-
gen. 
'We zijn echt dolblij hiermee als klein muse-
um met alleen vrijwilligers. We kunnen het 
gebouw naast ons er nu bij kopen. Die kans 
krijg je natuurlijk maar zelden. We hebben 
nu 450 duizend euro bij elkaar. Nu kun-
nen we beginnen met de verbouwing. Het 
resterende bedrag proberen we via fondsen 
binnen te krijgen.' 
 
Voor een beeldverslag: 
http://www.omroepgelderland.nl/
nieuws/2120771/Drie-ton-subsidie-voor-
uitbreiding-Museum-Sjoel-Elburg 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Steun de Vrienden van  
Museum Sjoel Elburg 

 
 

NL83ABNA0533047919 t.n.v.  
Stichting Vrienden  

Museum Sjoel Elburg  
 

Voor (periodieke) schenkingen is slechts 
een onderlinge overeenkomst nodig. U 

kunt hiervoor contact opnemen met 
onze secretaris. 

 
 

Giften aan een culturele instelling zijn 
voor 125% aftrekbaar bij uw aangifte 

inkomstenbelasting. 

Website 
 
De nieuwe website van Museum Sjoel Elburg is 
online. De vorige had sinds 2008 dienst gedaan 
en was derhalve enigszins verouderd. De huidi-
ge site is door de webmaster makkelijker aan te 
passen, heeft een moderne uitstraling met mo-
gelijkheden voor het plaatsen van filmpjes e.d. 
Ook de teksten zijn grondig onder handen geno-
men, veel overbodige en zelfs dubbele informa-
tie is verwijderd. Meerdere personen zijn er 
druk mee geweest maar vrijwilliger David Evert-
sen heeft verreweg de meeste tijd en energie 
geïnvesteerd in de totstandkoming van de nieu-
we site. Waarvan acte! 

Bekijk het resultaat op www.sjoelelburg.nl 


