


 

 

Afscheid Lydie van Dijk 

In december is tijdens de 

vergadering van het Stich-

tingsbestuur afscheid geno-

men van bestuurslid Lydie 

van Dijk. Reden van het 

vertrek van mevrouw Van 

Dijk is haar afnemende ge-

zondheid. Hoe begrijpelijk 

ook, het bestuur betreurt 

het zeer dat zij zich genood-

zaakt ziet haar taken bij 

Museum Sjoel Elburg neer te 

leggen. 

Voorzitter Theo van Ledden me-

moreerde in zijn toespraak de 

vele verdiensten van het ver-

trekkende bestuurslid sinds 

2009: ‘Als deskundig conservator 

van het Stedelijk te Zwolle heb je 

een belangrijke bijdrage gele-

verd aan de ontwikkeling van 

ons jonge museum. Verder heb je 

ons met jouw museale kennis 

over allerlei randvoorwaarden 

voor het goed functioneren van 

onze stichting, bestaande uit 

goedwillende amateurs, op een 

prettige manier ondersteund. 

Ook ben je intensief bezig ge-

weest met de inventarisatie van 

de museumcollectie, waardoor 

Museum Sjoel Elburg een geregi-

streerd museum kon worden. Na 

die periode was het beoordelen 

van objecten, die ons zijn aange-

boden, bij jou in goede handen.  

In nauwe samenwerking met de 

andere leden van de werkgroep 

wisseltentoonstellingen zijn er 

zeker veertien fraaie tentoon-

stellingen gemaakt. 

De wijze waarop jij in de afgelo-

pen negen jaren je bijdragen aan 

het bestuurswerk geleverd hebt 

zou ik willen typeren als nuchter, 

consciëntieus en in goede harmo-

nie. 

Samenvattend: het bestuur is je 

heel dankbaar voor zowel de 

inhoudelijke inbreng als voor de 

wijze waarop je die in de afgelo-

pen jaren gestalte hebt gegeven. 

We wensen je samen met je part-

ner heel veel sterkte voor de 

toekomst.’ 

Als dank voor haar inzet voor ons 

museum ontving mw. Van Dijk een 

cadeaubon en een mooie bos 

bloemen.  

 

 

 

 

 

Sjoellezing:  

dr. Jaap Cohen 

De Aktie Portugesia. Een reddings-

operatie van Portugese Joden in 

Nederland op basis van de mythe 

van Sefardische superioriteit, 1941-

1944 

Afkomst maakte onder het naziregime 

het verschil uit tussen leven en dood. Daarom begonnen 

Portugese Joden in Nederland een grootschalige operatie om 

te bewijzen dat zij in feite geen Joden waren, maar tot het 

mediterrane ‘ras’ behoorden. Met hun verfijnde uiterlijke 

kenmerken, culturele ontwikkeling en ‘waardige en statige’ 

gedrag zouden zij superieur zijn aan de uit Oost-Europa 

afkomstige Asjkenazische Joden: de rassenwetten van de 

nazi’s zouden hen niet moeten treffen. In zijn lezing zal Jaap 

Cohen ingaan op het verloop en de achtergronden van deze 

‘Aktie Portugesia’. Hadden de Portugese Joden zich inder-

daad altijd afzijdig gehouden van Asjkenazische Joden? En 

lukte het hen om aan deportatie te ontkomen? 

Woensdag 2 mei 2018 

Ichtuskerk, Vrijheidsstraat 1 te Elburg 

Aanvang 19.30 uur 

Sjoellezing:  

Dr. Eric Ottenheijm 

‘De parabels van Jezus 

in hun Joodse context’ 

Een lezing over de Barmhar-

tige Samaritaan (Lukas 10:25

-37), de Rabbijnen, en de 

Archeologie. In het evangelie 

van Lukas vertelt Jezus over een man die afdaal-

de van Jeruzalem naar Jericho, en die overvallen 

werd en voor dood achtergelaten. De reacties van 

de priester, Leviet en een Samaritaan zijn sinds 

die tijd zinnebeeldig geworden voor onze visie op 

religie. Wat zouden echter de ondertonen en bete-

kenissen zijn geweest voor een vroeg-Joods pu-

bliek, en hoe klinkt de parabel in een moderne, 

Joodse context? Op die vragen blijken enkele 

verrassende antwoorden mogelijk, zowel vanuit 

de studie van Rabbijnse parabels als vanuit de 

archeologie. 

Donderdag 8 maart 2018 

gebouw Rehoboth, Bloemstraat 18 Elburg 

Aanvang 19.30 uur 

 

 

Voorjaar 2018:  

cursussen Bijbels  

Hebreeuws 

 

8 maart 2018: lezing 

‘De parabels van Je-

zus in hun Joodse 

context’ door dr. Eric 

Ottenheijm 

 

2 mei 2018: lezing ‘De 

Aktie Portugesia’ 

door dr. Jaap Cohen 

 

8 juni 2018: herope-

ning Museum Sjoel 

Elburg en opening 

tentoonstelling Mar-

tin Monnickendam 

 

Jaarverslag   Vrien-

den Museum Sjoel 

Elburg 

Het Bestuursverslag over 

2017 is kort geleden toe-

gezonden aan alle dona-

teurs, leden van de Club 

van 100 en overige vrij-

willigers van ons museum. 

We hopen dat u het ver-

slag waarin wij terugkij-

ken op het afgelopen jaar 

waardeert. Als u het ver-

slag onverhoopt niet heeft 

ontvangen dan kunt u 

alsnog een exemplaar 

aanvragen. Stuurt u dan 

een briefje aan Secretaris 

Museum Sjoel Elburg, p/a 

Atalanta 91, 3892 EC Zee-

wolde of een mailtje aan 

vrienden@sjoelelburg.nl  



     Het ‘nieuwe’ pand aan de Zuiderwalstraat, waarin de 

filmzaal zal worden ondergebracht, staat in de steigers. Intus-

sen is de ruimte vanbinnen al volledig ‘gestript’. 

 

 

Voordat er weer opgebouwd kan worden, moet asbest verwij-

derd worden.  Intussen is het dak alweer helemaal onder de 

 pannen. 

     De tussenmuur tussen de oude en de 

nieuwe filmzaal wordt weggebroken. 

 

 

Het verwijderen van de oude vloer was een 

klus die veel inspanning vergde. Na het aan-

brengen van isolatie en vloerverwarming kon 

      een nieuwe betonlaag gestort worden. 

Verbouwing en herinrichting Museum Sjoel Elburg 

In januari is 

begonnen met de 

verbouwing van 

de Sjoel. Ook 

hierbij wordt veel 

werk verzet door 

vrijwilligers. 

 

Hiernaast enkele 

foto’s die een 

beeld geven van 

de 

werkzaamheden 

tot nu toe. 

 

Blijf  op de hoogte 

van de 

vorderingen via 

onze website: 

http://

sjoelelburg.nl/

verbouwing-en-

herinrichting/ 




