
Overzicht activiteiten 2021

Algemeen
Begin december 2020 ging Nederland weer in lockdown en werd het museum gesloten. Eerst werd
gedacht aan enkele weken, maar de weken werden maanden. De gedwongen sluiting in de eerste
helft van het jaar is gebruikt voor groot onderhoud aan ons monumentale pand. Het is van binnen en
van buiten grondig schoongemaakt. Pas in juni kwam er eindelijk goed nieuws. Met ingang van
woensdag 9 juni 2021 ging Museum Sjoel Elburg weer open.

Lezing en concert
Op donderdag 28 oktober 2021 kwam het ensemble naar Elburg en bracht in de Ichthuskerk
“Ongehoorde muziek uit de Tweede Wereldoorlog” ten gehore.  Een kleinschalige
muziektheatervoorstelling waarin muziek klonk van Dick Kattenburg (1919-1944), Leo Smit
(1900-1943) en de Aubade van Marius Flothuis (1914-2001), geschreven in kamp Vught.

Fluitiste Eleonore Pameijer, pianist Tobias Borsboom en acteur Harpert Michielsen vertelden het
verhaal dat achter deze “ongehoorde” muziek schuilt.

Cursussen
Naar de cursus “De Joodse wortels van de christelijke eredienst “ werd door veel (oud-) cursisten met
belangstelling uitgekeken. Helaas kon ook deze cursus geen doorgang vinden.
Wij hopen deze cyclus in september 2022 opnieuw te kunnen organiseren en dan te ontdekken hoe
sterk de christelijke eredienst in het jodendom verworteld is.

Sjofar:  nieuwsbrief voor de vrienden
De uitzondering bevestigt de regel. Ook in 2021 werd de nieuwsbrief drie keer bij de vrienden thuis
bezorgd.

Open Joodse Huizen
Eenmaal per tweejaar nemen wij in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam
deel aan “De Open Joodse Huizen”. Het is bedoeld als een programma van kleinschalige, particuliere
herdenkingsbijeenkomsten in huizen, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden
opgehaald op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde. Het Joodse leven voor, tijdens en vlak na
de oorlog in deze huizen staat centraal. Met de organiserende werkgroep zien wij uit naar wat 2022
ons brengt.

Groepswandelingen door Joods Elburg
Wij bieden de mogelijkheid om het museum met een groep te bezoeken en aansluitend onder leiding
van één van de veertien deskundige gidsen een wandeling door Joods Elburg te maken.

In de laatste maanden van het jaar mochten wij nog een aantal groepen ontvangen.
Ze werden rondgeleid door enthousiaste gidsen die blij waren dat ze hun kennis weer mochten en
konden delen. Naast particuliere aanvragen waren er bedrijfsuitjes van Dorcas uit Elburg en
Christenen voor Israël uit Nijkerk. Ook kwam een team van Israël Today op bezoek.

Ten slotte
Wij zien we naar uit  in 2022 het verhaal van het Joodse leven in Elburg en in de ‘provincie’ opnieuw
te mogen vertellen. Ons museum bestaat bij de gratie van de veelkleurige geschiedenis van onze
voormalige joodse stadgenoten; een geschiedenis die zo abrupt en dramatisch ten einde kwam.

Vriendenbestuur Museum Sjoel Elburg


