


 

JAARVERSLAG 2014 MUSEUM SJOEL ELBURG 

Bestuursverslag Stichting Synagoge Elburg 

De Stichting Synagoge Elburg  is opgericht d.d. 26 oktober 2005. 

Doel Stichting Synagoge Elburg  
a. het bijeenbrengen en besteden van gelden ten behoeve van het 
onderhoud en verantwoord museaal gebruik van de voormalige 
Synagoge aan de Jufferenstraat 5/Graaf Hendriksteeg 2 te Elburg; 
b. het documenteren en visualiseren van de historie van de Joodse 
gemeenschap in de Mediene, in het bijzonder te Elburg; 
c. het in stand houden, onderhouden en beheren van de voormalige 
Synagoge te Elburg als rijksmonument; 
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het inrichten en in stand houden van een permanente expositie in de voormalige Synagoge te Elburg; 
b. het werven van begunstigers, het op alle andere manieren bijeenbrengen van gelden, het stimuleren van 
de belangstelling voor  de als Joods museum  ingerichte voormalige Synagoge; 
c. het in eigendom of erfpacht verwerven van de voormalige Synagoge te Elburg. 
 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter:  M. van Ledden Boterdijk 22 8072 DL Nunspeet.  T. 0341-253599/06 22221583 
Plv.  voorzitter:  W. van Norel  Kreengoedweg 41 a  8081 LL Elburg.  T. 0525-684595 
Secretaris:  T. Bergstra Jufferenstraat 19  8081 CP Elburg. T. 0525-681548/06 19064853 
Plv. secretaris:  J. Kooman Ellestraat 49 8081 GD Elburg T. 0525-683813 / 06 13539437 
Penningmeester: B. van Eerde Oude Kerkhofsweg 6  80-81 GN Elburg. T. 0525-653233 
Lid:    C.J. van den Boogert, Graspieper 8  8081 ZR Elburg. T. 0525-690222 
Lid:    Mevr. L. van Dijk, Nilantsweg 99 8041 AR Zwolle. T. 038-4217481 
 
Adviseur: Mevr. F. Jeletich Meester Van Hasseltlaan 14 a  7316 DM Apeldoorn Tel. 055-

3563728 / 06 21632067  
 
Mailadres secretariaat: secretariaat@sjoelelburg.nl 
 
De samenstelling van het bestuur is gedurende het verslagjaar gewijzigd: 
▪ De heer  W. van Norel is per 1 augustus 2014 afgetreden als  plv. voorzitter.  Het bestuur is hem zeer 
erkentelijk voor zijn  grote inzet vanaf 2003 voor de totstandkoming van MSE . 
▪ Gedurende het verslagjaar is   de heer W. Rutten Majoraan 33 8252 BC Dronten benoemd tot plv. 
penningmeester  
 

Bankrek.nr:  NL 48 RABO 011 55 14 260 
BTW nr: NL 815330741BO 
KvK:   08140269 
Adres:  Museum Sjoel Elburg Graaf  Hendriksteeg 2  8081 CH Elburg  
T.  0525-685564 
E.  info@sjoelelburg.nl 
W.  www.sjoelelburg.nl 
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Taakverdeling  bestuur 
De verschillende taken zijn in 2014 binnen het bestuur als volgt verdeeld:  
 
M. van Ledden, vz:    vertegenwoordigen van Stichting Synagoge Elburg in de  breedste zin des woords 
     voorzitten vergaderingen DB en AB 
     lid werkgroep educatie 
     vertegenwoordigen SSE in Museaal Platform en SyNeON 
W. van Norel , 2

e
 vz:   coördinator werkgroep educatie  

  opleiding gidsen en suppoosten 
     historisch onderzoek  

  beheer foto-archief  
     contactpersoon voor de beheerders i.s.m. de heer P.G. Coenen 
T.  Bergstra, secr:    verzorgen correspondentie namens SSE i.s.m. tweede secr. 
     maken jaarverslag secretariaat 
     actualiseren organogram i.s.m. tweede secr.      

  uitvoeren PR werkzaamheden 
     museale aangelegenheden i.s.m. de dames L. van Dijk en F. Jeletich. 
     inhoud / vormgeving wisseltentoonstellingen i.s.m. de dames L. van Dijk en F. Jeletich 
     onderhoud gebouwen i.s.m. beheerders A. Hulst en R. Spaan 
     vertegenwoordigen SSe in Museaal Platform en SyNeON.  
J.Kooman, tweede secr.   verslaglegging vergaderingen DB en AB i.s.m. eerste secr. 
     verzorgen correspondentie namens SSe i.s.m. eerste secr. 
     actualiseren organogram i.s.m. eerste secr. 
     coördineren werkgroep PR (o.a. actualiseren website MSE) 
B. van Eerde:     verzorgen financiële administratie  SSE   
     maken financieel jaarverslag SSE 

  contactpersoon voor leveranciers van kassa, telefoon, automaat,  museumkaart,  beveiliging,  
   beamers e.d.  

     museumwinkel i.s.m. P. Wastenecker (SVSE) en  D. Evertsen 
:C.J.  v.d. Boogert:    contactpersoon SSE – SVSE 
Mevr. L. van Dijk:     museale aangelegenheden i.s.m. mevr. F. Jeletich en de heer T. Bergstra 
     inhoud / vormgeving wisseltentoonstellingen i.s.m. mevr. F. Jeletich en de heer T. Bergstra 
     beheer museale collectie en museumregistratie i.s.m. mevr. F. Jeletich    
Adviseurs: 
Mevr. F Jeletich :    adviseur museale aangelegenheden 
     adviseur inhoud / vormgeving wisseltentoonstellingen 

  adviseur museumregistratie  
 

Bestuursvergaderingen 
 Het algemeen bestuur van de Stichting Synagoge Elburg vergadert in 2014 negen keer:  
op 5 februari, 5 maart, 15 april, 4juni, 9 juli,  27 augustus, 17 september, 16 oktober, 19 november en 
tenslotte op 17 december. Deze vergaderingen zijn meestentijds door het dagelijks bestuur (voorzitter, 
secretaris en penningmeester) voorbereid. Het DB vergadert  acht maal: 9 januari, 24 februari, 3 april, 21 
mei, 2 juli, 18 augustus, 29 september en 8 december. 
De agenda van de vergaderingen is  gedurende het verslagjaar o.a. bepaald door:  
 

-  tal van besprekingen betreffende de cofinanciering door SSE/SVSE van het gedenkboek Joods leven 
in Elburg van Willem van Norel (uitgave van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop); 

- eventuele uitbreiding fase 4 van MSE door aankoop, verbouw en inrichting van pand 
Zuiderwalstraat 11. In de ad hoc werkgroep aankoop zitten de heren K. van der Linde (SVSE), M. 
van Ledden en T. Bergstra (beiden SSE). De werkgroep heeft regelmatig contact met makelaar E. 
van der Linde; 

- werkzaamheden m.b.t. de totstandkoming van het organogram van Museum Sjoel Elburg ( ad hoc 
werkgroep: mw. F. Jeletich en de heren J. Kooman en T. Bergstra); 

- oprichting van de Stichting Museumstad Elburg (i.v.m. verdeling van de gemeentelijke subsidie á € 
30.000,00 onder de museale instellingen van de gemeente Elburg) . Dhr. M. van Ledden is 
benoemd tot penningmeester van de nieuwe stichting. 

- organisatie van bezoek van de Poolse delegatie uit Wlodawa (24 juni), van mw. prof. mr. I. Asscher-
Vonk , voorzitter van de Museumvereniging (25 augustus) en van Sobibor-overlevende Philip 
Bialowitz ( 5 september) . 



        

Mevr. I. Asscher-Vonk (rechts)  in  MSE                        Leerlingen van sg. De Nuborgh loc. Lambert Franckens luisteren  
                                                                                                     naar Ph. Bial;owitz  op de joodse begraafplaats te Elburg 

Schenkingen 
Museum Sjoel Elburg mocht in het verslagjaar de volgende schenkingen ontvangen van 

- Familie Van Gils te Epe: zilveren menora en jadje 
- Delegatie vml. NIK synagoge Tilburg (in langdurig bruikleen): twee paar zilveren torentjes, twee 

zilveren schilden, één jad en één suikerstrooier.  
Deze schenkingen zullen worden tentoongesteld in de zgn.  schatkamer. 

- T. Bergstra:  schilderij Twee joodse mannetjes van Mels Sluijser. 

Samenwerking 

Er is in 2014 samengewerkt met de provincie 
Gelderland, gemeente Elburg, Museum Elburg, 
Stichting Sobibor, Herinneringskamp Westerbork 
en meerdere instanties in Polen (tentoonstelling 
Er reed een trein naar Sobibor) en het  Joods 
Historisch Museum te Amsterdam 
(fototentoonstelling Sjtetl in de stad).  
Tevens is er een eerste oriënterend gesprek  
betreffende samenwerking  geweest met de PR 
medewerker van het Nationaal Orgelmuseum 
Elburg, mevr. W. Seijbel. 
 

Schenking zilveren objecten Tilburg. 
 

SSE/SVSE 
De besturen van de Stichting Synagoge Elburg en van de Stichting Vrienden Synagoge Elburg vergaderen 
twee maal gezamenlijk en wel op 21 maart en 24 oktober. 
Tijdens deze vergaderingen zijn afspraken gemaakt  (bijv. over een digitale nieuwsbrief) en is  informatie 
uitgewisseld over de uitbreidingsplannen fase 4, over (sjoel) lezingen, wisseltentoonstellingen enz… 
 
Museaal Platform  
Het Museaal Platform is een overlegorgaan voor de museale instellingen van de gemeente Elburg: Museum 
Elburg, Museum Sjoel Elburg, Museumsmederij De Hoefhamer, Nationaal  Orgelmuseum, Botterwerf De 
Hellige, Artilleriemuseum ’t Harde, Kruidentuin De Groene Kruidhof en de Vml. Visafslag (beide van de 
oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop). Het Museaal Platform is gedurende de eerste helft van het 
jaar  voorgezeten door wethouder M. Boukema, daarna door ambtenaar R, van Henten.  Het secretariaat  is 
in handen van ambtenaar mw. W. Scholten 
Het Museaal Platform vergaderde in 2014 negen maal: 23 januari, 6 maart, 17 april,  29 mei, 10 juli, 21 
augustus, 2 oktober, 13 november en 11 december. Punten van bespreking waren o.a. de organisatie van 
een touroperatordag, de oprichting van de Stichting Museumstad Elburg (i.v.m. verdelen € 30.000,00 



bestemd voor de zgn.  professionele  ondersteuning). Museum Sjoel Elburg heeft tijdig subsidie 
aangevraagd voor professionele ondersteuning bij het maken van drie tentoonstellingen en het maken van 
het organogram. Deze aanvragen zijn gehonoreerd, Museum Sjoel Elburg wordt in het Museaal platform 
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. 
 
SyNeON 
SyNeON is een overlegorgaan voor synagogale instellingen in Noord en Oost- Nederland: Groningen, 
Winsum, Zuidlaren, Bourtange, Dalfsen, Ommen, Aalten, Enschede,  Westerbork,  Borculo, Winterswijk, 
Dieren, Zwolle, Elburg.  
Museum Sjoel Elburg wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van de Stichting Synagoge 
Elburg of door de secretaris en penningmeester van de Stichting Vrienden Synagoge Elburg. 
Er zijn in 2014 twee bijeenkomsten geweest: op maandag 19 mei in Elburg en op maandag 3 november in 
Dieren. 
 
Aantallen bezoekers 
In 2014 bezoeken 13.350 belangstellenden Museum Sjoel Elburg (12,788 bezoekers en 562  deelnemers 
aan de stadswandelingen Joods Elburg).  Vanaf mei t/m september  liggen de bezoekersaantallen mede 
door de succesvolle wisseltentoonstelling Simcha, een feest van kleur, ruim boven 1000 per maand.  Ook  in 
januari zijn er meer dan 1000 bezoekers geweest (laatste maand van de tentoonstelling Er reed een trein 
naar Sobibor. 

 

 
 
Deelnemers aan stadswandeling  Joods Elburg o.l.v. gids Willem van Dijk 

 
 
 
 



Bestuursverslag Stichting Vrienden Synagoge Elburg 2014 
 
De stichting Vrienden Synagoge Elburg is opgericht op 21 december 2006 
 
Doel Stichting Vrienden Synagoge Elburg 
1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan de 
stichting Stichting Synagoge Elburg en aan het museaal gebruik van de synagoge te Elburg. 
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: 
 a. het verrichten van sponsoractiviteiten; 
 b. het werven van donateurs; 
 c. het geven van adviezen aan de Stichting Synagoge Elburg; 
 d. het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de Stichting Synagoge Elburg; 
 e. het verzorgen van publicaties; 
 f. het organiseren van (studie)bijeenkomsten; 
 g. het verwerven en ter beschikking stellen van voorwerpen voor de verzameling van de Stichting 

Synagoge Elburg dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor,  
     alsmede alle overige wettige middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling  
            dienstig acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter  : C.J. van den Boogert Graspieper 8 8081ZR Elburg T. 0525 690222/06 49067540 
Secretaris  : H. Kuiper Talksteenstraat 12 8084 XW ’t Harde T. 0525 652879 
Penningmeester : K. van der Linde  Zuiderzeestraatweg Oost 8081 lE Elburg T. 0525 682646 
Lid   : R. van de Poll Tureluur 12 8081 ZL Elburg T. 0525 690319 / 06 51137855 
Lid   : J. Swager Veldweg 2 8085 AW Doornspijk T. 0525 662272 
Lid:   : mw. G. Visser-Van Lente feithstraatv 12 8081 BA Elburg T. 0525 686047 
Lid   : P. Wastenecker Klocklaan 9 8096 BZ Oldebroek T. 0525 631779 
 
Mailadres secretariaat: vrienden@sjoelelburg.nl 
 
De samenstelling van het bestuur is gedurende het verslagjaar niet gewijzigd. 
 
Taakverdeling binnen bestuur 
Coördinatie suppoosten:  R. van de Poll 
Organisatie lezingen:   H. Kuiper 
Coördinatie / organisatie cursussen: H. Kuiper en P. Wastenecker 
Redactie nieuwsbrief Sjofar:   J. Swager 
Werven donateurs/club van 100: Allen 
 
Coördinatie gidsen:   Vrijwilliger A. van der Velde 
Coördinatie groepsbezoek:  Idem 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de Vrienden vergadert in 2014 negen keer: 
op 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 3 juni, 2 september, 14 oktober, 4 november en 2 december. 
De agenda van de vergaderingen is gedurende het verslagjaar o.a. bepaald door: 
- Organisatie meerdere lezingen 
- Cursussen Bijbels Hebreeuws 
- Lezingencycylus ‘Van de Wieg tot het Graf’ 
- Het werven en binden van donateurs 
- Het inzetten van vrijwilligers 
- De organisatie van  Open Joodse Huizen 
- Excursie naar Antwerpen 
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Medewerkers / vrijwilligers 
Museum Sjoel Elburg kan worden geëxploiteerd dankzij de inzet en het enthousiasme van  ca. negentig  
vrijwilligers: bestuursleden van de Stichting Synagoge Elburg en van de Stichting Vrienden Synagoge Elburg, 
beheerders, suppoosten en gidsen. Daarnaast is er een coördinator voor het suppoostenrooster en één 
voor het  groepsbezoek. En tenslotte nog een webmaster.  
Voor professionele ondersteuning  wordt  op projectbasis gebruik gemaakt van de diensten en kwaliteiten 
van Cultuurproject Apeldoorn, mw. drs. F. Jeletich-Visser. 
De suppoosten en beheerders van Museum Sjoel zijn vrijwilligers die het mogelijk maken dat het museum 
het gehele jaar  van dinsdag tot en met zaterdag (van 11.00 tot 17.00 uur) opengesteld  is voor het publiek.  
De beheerders doen werkzaamheden die te maken hebben met het schoonmaken van de gebouwen en de 
dagelijkse opening en sluiting. Ze ontvangen daarvoor een door de Belastingdienst toegestane 
vrijwilligersvergoeding. 
 De suppoosten doen dienst als gastvrouw en gastheer voor de bezoekers.  
Aan het begin van 2014 staan 72 vrijwilligers ingeschreven als suppoost. Aan het einde van het jaar is dit 
aantal gestegen tot 75! 
Verder zijn er 16 gidsen voor de zgn. joodse wandelingen door Elburg beschikbaar. In 2014 zijn er 40 van 
dergelijke rondwandelingen geweest, de Open Joodse Wandelingen in juli en augustus inbegrepen. De 
grootte van de groepen varieerde van 3 tot 25 personen. 
 
Op maandag 24 november 2014 is er voor de vrijwilligers een ‘eindejaarsborrel‘ georganiseerd. Als blijk van 

dank voor bewezen diensten in het afgelopen jaar 
ontvangt iedereen het gedenkboek Joods leven in 
Elburg . 
 
Lezingen 
- Op 8 januari is  een lezing verzorgd door de heer 
Ad van Liempt over zijn boek ‘Selma Wijnberg, een 
vrouw die Sobibor overleefde’. 
- Op 15 maart is in MSE  een lezing verzorgd door de 
heer Mels Sluyser die vertelde over zijn levensloop 
en hoe hij tot schilderen is gekomen. Dit in aan-
sluiting bij zijn tentoonstelling in Museum Sjoel 

Elburg. 
- Op 5 september is een lezing verzorgd door de in  

Amerika wonende Philip Bialowitz, één van de weinige overlevenden van het kamp Sobibor en van de 
opstand in dat kamp. De Vriendenstichting ondersteunde het organiseren van deze avond door het 
Museum Sjoel Elburg. 
- Op 7 november werd een lezing verzorgd door opperrabbijn Binyomin Jacobs over de Chassidische 
stroming binnen het Jodendom, aansluitend bij de tentoonstelling en ter voorbereiding op de excursie naar 
Antwerpen. 
- Op 12 november is een excursie per bus naar Antwerpen gemaakt zodat vrijwilligers en donateurs ter 
plaatse konden kennis maken met het Joodse leven zoals dat door foto’s van Dan Zollmann in Museum 
Sjoel Elburg  werd vertoond. De excursie is  begeleid en toegelicht door opperrabbijnBinyomin Jacobs. 
 
 

Excursie Antwerpen           

Lezing Ad van Liempt 



Cursussen 
In 2014 zijn in het Studie & en Documentatiecentrum van Museum Sjoel Elburg (weer) met succes 
cursussen Bijbels Hebreeuws gegeven door mevrouw A.E.M.A. van Veen-Vrolijk, mede-auteur Studiebijbel, 
verbonden aan het Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal. De cursussen werden georganiseerd 
door de Stichting Vrienden Synagoge Elburg.  In het voorjaar  voltooiden 16 deelnemers module 1 en negen 
module 5. In het najaar voltooiden 13 deelnemers module 1 en acht module 6! Voorwaar een prachtig 
resultaat. 
Tevens heeft ds. K. van de Boogert ( voorzitter van de Stichting Vrienden Synagoge Elburg) een 
lezingencyclus van drie avonden gehouden over het onderwerp ‘Het gebed in de Joodse traditie’. De cyclus 
werd door 20 toehoorders bezocht! 
 

           
 
Uitreiking certificaten cursus Bijbels Hebreeuws                                   Sjofar nummer 12 / septemberv2014 
 

Sjofar 
In 2014 is twee maal Sjofar, de nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Synagoge Elburg uitgegeven 
en wel nummer 11 in januari en nummer 12 in september 2014. In nummer 11 is  aandacht geschonken 
aan de tentoonstelling Even zo vrolijk is het treurig, aan een interview met scheidend penningmeester van 
de Stichting Synagoge Elburg, de heer P. Coenen, aan de lezingen enz.. 
In nummer 12 aandacht voor tentoonstellingen, lezingen, de eigen postzegel, aan cursussen enz…  
De nieuwsbrief is een full colour, fraai vormgegeven brochure, die naar 365 adressen wordt gestuurd. 
 
In het verslagjaar is – na een wat moeizame start – twee maal een digitale nieuwsbrief verschenen. 
 
Donateurs 
Het aantal donateurs is in 2014 – voor het eerst – kleiner geworden.  Op 1 januari  zijn er 323 en op 31 
december 316 donateurs. Er zijn weliswaar 10 nieuwe donateurs bijgekomen maar er moesten 17 worden 
uitgeschreven. Het gemiddelde bedrag per donateur si in het verslagjaar € 26,10. 
De Club van Honderd is gelijk gebleven, namelijk 48. Personen.  De gemiddelde donatie is € 106,00 
 
 

 
 
 
 
 
 



Activiteitenverslag 2014 
Om de veelheid aan activiteiten met betrekking tot Museum Sjoel Elburg (enigszins) te structureren, zijn in 
de afgelopen jaren meerdere werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen beheer en onderhoud, 
educatie, PR en ICT, wisseltentoonstellingen en museale zaken vallen onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de Stichting Synagoge Elburg. De werkgroep bibliotheek en Open Joodse Huizen onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de de Stichting Vrienden. 
De werkgroep museumwinkel moet verantwoording afleggen aan beide besturen. 
 
Werkgroep beheer en onderhoud 
In 2014 zijn mw. S. van Eerde en dhr. W. Broekhuis gestopt met hun werkzaamheden als beheerder.  Hun 
uren worden verdeeld onder de beheerders A. Hulst, M. Hulst, R. Spaan en Z. Riezebos. Dhr. J. Kuiper is 
algemene reserve. Secretaris van de  SSE, dhr. T. Bergstra, fungeert als voorzitter. 
A. Hulst maakt de roosters, R. Spaan verzorgt de inkoop van schoonmaakmiddelen e.d. Mw. M. van de Poll 
regelt de inkoop voor de keuken. De beheerders ontvangen een belastingvrije vergoeding van max. € 
1500,00 per jaar. 
 
In 2014 zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden verricht: in eigen beheer is een deels verrot raam in 
de Zuiderwalstraat  gerenoveerd evenals de bovendorpel van het rechter kelderluik in de Graaf 
Hendriksteeg en de onderdorpel van het dakkapelletje van de vml. synagoge.  
Installatiebedrijf Hulst Flier te Elburg heeft de gootbodem onder het wolfseind van de aanbouw uitgevuld 
en de zinken bakgoot ter plaatse  vervangen.  Genoemde werkzaamheden zijn geconstateerd en 
gerapporteerd  door de Monumentenwacht Gelderland. 
Tevens heeft Installatiebedrijf Hulst Flier een zoneregeling in de cv-installatie van Graaf Hendriksteeg 4 
aangebracht.  De temperatuur in de educatieve ruimte op de verdieping is hierdoor beter te regelen. 
  
Werkgroep educatie 
De werkgroep bestaat uit mw. M. Weterholt en de heren T. Breen, W. van Dijk, J. Kuipers, 
M. van Ledden en W. van Norel (vz). 
De werkgroep heeft in 2014 twee maal vergaderd  onder leiding van M. van Ledden.  
M. Weterholt en J. Kuipers ontvangen meestentijds de leerlingen van het B.O. Wanneer er scholieren van 
het V.O. komen, assisteren zij  W. van Dijk.  
Gedurende het verslagjaar zijn er 450 leerlingen van het V.O. ontvangen (Nuborgh College, locatie  
Oostenlicht,Nuborgh College locatie Lambert Franckens, Van Kinsbergen College  en Sg.  Pieter Zandt uit 
Kampen). Van het B.O. (dertien basisscholen uit Elburg en omgeving)  hebben 460 leerlingen een bezoek 
aan het museum gebracht. Tenslotte zijn er nog 62 catechisanten uit Kampen ontvangen en nog 20 
jongeren met een verstandelijke beperking.  Al met al ongeveer duizend jongeren! 
 

         
 
Mels Sluyser                                              Jackie Howard 
 



Werkgroep wisseltentoonstellingen 

 
De werkgroep bestaat uit mw. L. van Dijk,  dhr. T. Bergstra (vz) en projectleider mw. F.Jeletich-Visser 
(Cultuurproject Apeldoorn).  De werkgroep wordt tijdens  de op- en afbouw van tentoonstellingen 
geassisteerd door de heren D. Evertsen, R. Spaan en W. Schakelaar  
In 2014 zijn er drie wisseltentoonstellingen georganiseerd: 

- De tentoonstelling Er reed en trein naar Sobibor loopt door tot 1 februari 2014. Op donderdag 13 
februari is de tentoonstelling Even zo vrolijk is het treurig  joods expressionistische schilderkunst  
van Mels Sluyser geopend door de heer A. Vecht , antiquair te Amsterdam en telg uit een vml.  
joodse  familie uit Elburg. 
Op  15 maart geeft dhr. Sluyser een lezing over zijn werk in Museum SjoelElburg. 

- Daarna volgde  de tentoonstelling Simcha , een feest van kleur, werken van textielkunstenares  
Jackie Howard. Deze succesvolle zomertentoonstelling is op donderdag 10 mei geopend door  dhr. 
T. Peters, voorzitter van de Stichting Museumstad Elburg en oud-gedeputeerde van de provincie 
Gelderland. De tentoonstelling duurt tot en met 20 september 2014. 
De tentoonstelling gaat vergezeld van een zgn. kijkwijzer, een handzaam boekje met teksten en 
illustraties. Deze boekjes blijken zeer gewild. 
Mevr. J. Howard heeft in Museum Sjoel Elburg twee workshops gegeven. 

 

 
 
Fototentoonstelling Sjtetl in de stad 
 

- Tenslotte is op woensdag 1 oktober de tentoonstelling Sjtetl in de stad, Antwerpen door de lens 
van Dan Zollmann geopend door mw. prof. mr. I. Asscher - Vonk, voorzitter van het bestuur van de 
Museumvereniging. De fototentoonstelling is (deels) overgenomen van het Joods Historisch 
Museum te Amsterdam. Overname en  professionele inrichting met zes beeldschermen is mogelijk 
gemaakt door de Stichting Vrienden. Waarvan acte!  
De tentoonstelling duurt tot 7 maart 2015. 
In het kader van de tentoonstelling is er op 7 oktober een lezing gehouden door opperrabbijn B. 
Jacobs over het chassidisme. Ook is en een excursie naar Antwerpen georganiseerd (zie 
bestuursverslag Stichting Vrienden  Synagoge Elburg). 

 
Werkgroep PR en ICT 
PRDe werkzaamheden betreffende PR (m.n. het maken en versturen van persberichten) zijn  in 2014 
waargenomen door het secretariaat van de Stichting Synagoge Elburg. Er wordt naarstig gezocht naar een 
PR medewerker. 
ICT 



De werkgroep bestaat uit J. Kooman (vz), M-J. van leeuwen, M. Hulst en J. Teunissen. 
Het onderwerp automatisering kreeg bijna in elke bestuursvergadering in 2014 aandacht. In het begin van 
het jaar werd gedacht dat vervanging van de PC’s die o.a. gebruikt worden t.b.v. educatie vervangen 
dienden te worden. In juni werd geconcludeerd dat deze PC’s zo weinig gebruikt werden dat vervanging op 
korte termijn niet noodzakelijk was. Wel werd in augustus een z.g. NAS (Network Attached Storage) 
aangeschaft met de bedoeling om de opslag van de documenten die nu op verschillende computers staan 
te centraliseren. De installatie van de NAS ondervond de nodige verstaging vanwege fouten in de geleverde 
apparatuur en onduidelijkheid van de bedrading in het museumgebouw. De nieuwe apparatuur staat 
inmiddels opgesteld in de opslagruimte van de filmzaal. Sinds eind van het jaar zijn twee computers met de 
NAS verbonden. In de loop van 2015 zal het gebruik uitgebreid worden.  
In de maand augustus is het gesprek over een nieuw te ontwikkelen website op gang gekomen. Van de 
bouwer van de huidige website, Exced Internet te Zwolle werd een bedrag van € 2.300,- terug ontvangen, 
geld dat in reserve wordt gehouden voor de ontwikkeling van de nieuwe website. Het streven is erop 
gericht eind 2015 de nieuwe website operationeel te hebben.  
 
Werkgroep bibliotheek 
De werkgroep bestaat ui t uit drie leden, te weten de heren k. van de Boogert, W. van Dijk en H. Kuiper (vz). 
De uitleen van boeken wordt verzorgd door mevr. M. Holtrust e n dhr. T. Zoet 
 
Van veel kanten zijn boeken aangereikt voor de bibliotheek. 
In het afgelopen jaar is een inventaris gemaakt van de ontvangen boekwerken, de werkgroep heeft bepaald 
welke boeken in de bibliotheek kunnen worden opgenomen.  
Deze boeken zijn  klaar gemaakt voor het geregistreerd uitlenen. Tevens is er een protocol voor 
het uitlenen opgesteld en aan de vrijwilligers bekend gemaakt.  
Gezocht wordtnog naar een methode om belangstellenden toegang te geven tot de informatie 
over welke boeken beschikbaar zijn.                                

 
Werkgroep Open Joodse Huizen 
De werkgroep bestaat uit de heren T.G.T. Breen, 
F.W.Hutten en mevr. G.Visser-van Lente (vz) 
In samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier in 
Amsterdam werd op 3 mei de Open Joodse Huizendag 
gehouden.  In vijf woonhuizen en in Museum Sjoel Elburg 
werden die dag de verhalen van de voormalige Joodse 
bewoners verteld. Dankzij de belangeloze inzet van 
huizenbezitters, vertellers, musici en suppoosten werd deze 
dag een groot succes. Ongeveer 600 personen bezochten 
een of meer locaties,  waar soms vanwege (te) grote 
belangstelling een extra bijeenkomst werd belegd. 

Willem van Norel  in actie tijdens Open Joodse Huizen 

 
Werkgroep museumwinkel 
De werkgroep bestaat vier leden, te weten dhr. B.  van Eerde (SSE), P. Wastenecker (SVSE)en vrijwilligers 
mw. M van de Poll en dhr. D. Evertsen (vz). 
Er is in 2014 twee maal vergaderd. De werkgroep heeft een voorstel tot prijsverlaging van een aantal 
incourante artikelen uitgewerkt. De kaarten behorende bij de tentoonstelling Volgend jaar in Jeruzalem  
zijn daarna snel verkocht. Ook het boekje Chanoeka, lamp van het wonder ligt nu in prijs verlaagd te koop. 
Verder zijn de ‘eigen’ postzegels erg gewild. Eind 2014 is een nauwkeurige inventarisatie van de voorrad 
gemaakt 
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