Stichting Joods Erfgoed Harderwijk
Post adres: Friesegracht 21
3841 GM Harderwijk
Tel. 0341-417460
e-mail: info@stichtingjeh.nl

NIEUWSBRIEF juli 2020
Hoe gaat het toch met iedereen? We hopen van harte dat
niemand door het virus getroffen is. Het is een nare ziekte.
Zomer 2020
Hoe anders gaat deze zomer verlopen! Vorig jaar om deze tijd
startten we onze open middagen. Wat waren dat mooie
middagen. Er was aandacht en belangstelling voor de
animatiefilm en voor de expositie. We genoten van de
enthousiaste verhalen die de bezoekers vertelden en
omgekeerd. Dit jaar zullen we dat niet meemaken. De
expositie blijft in ieder geval tot 1 september gesloten en waarschijnlijk ook daarna. Ook de
organisatie voor Open Monumentendagen heeft besloten dat zij dit jaar geen open
monumentendag organiseren. De anderhalve meter maatregel maakt dat niet mogelijk. De
monumenten in Harderwijk zijn te klein.
Achter de schermen
Gebeurt er dan helemaal niets?
Jazeker wel, achter de schermen vindt wel het een en ander plaats. Door middel van deze
nieuwsbrief willen we u graag wat informatie geven.
1. Wel vertraging, maar toch …
Het is de bedoeling dat er straks veel meer op het scherm te zien is en veel te kiezen valt:
het filmpje van de voormalige synagoge (dat kennen we), het verenigingsgebouw/ het
schooltje, het huis van de leraar en de begraafplaats. Zo wordt het Joods erfgoed in beeld
gebracht. De documentaire wordt in delen geknipt: per gezin kun je het verhaal zien en
horen. Er zijn 5 kortere filmdocumentaires, die afzonderlijk kunnen worden bekeken.
Herman laat weten:
Het technische ontwerp voor het afspelen van de verschillende filmpjes is zo goed als klaar.
Nu de installatie nog en dat is lastig in deze coronatijd. Het is de bedoeling dat - in rust - op
het beeldscherm de verschillende onderwerpen getoond worden. De bezoeker kan dan met
de knoppen onder het scherm een keuze maken.
2. De website
Dat is nog wel een dingetje. Mocht er onder jullie iemand zijn, die wel wat met Word Press
kan en wil, die nodig ik (Matty) graag uit om mee te helpen.
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3. QR-code
In de vitrine aan de muur van het gebouw is een QR-code
geplaatst. Door deze code te scannen, krijg je de animatiefilm te
zien van de voormalige synagoge en straks ook van het overig
erfgoed. Probeer het maar eens met je telefoon!
4. Geschenken
Anton kreeg twee prachtige grote kandelaars en een
kleinere en ook nog een marmeren mezoeza en een
(tweetalig) gebedenboekje. Met name de kandelaars
zijn heel oud en heel bijzonder. Op de voet staat
“sjabbat” en op de achterzijde van de voet staat
“kodesj” (Heilig). De sjabbat is heilig. Voor Sjabbat
mogen veel kaarsen worden aangestoken. Maar nooit
minder dan twee vanwege de twee geboden;
Zachor “Gedenk de Sjabbat” (Sjemot 20:8) en
Sjamor “Houd Sjabbat” (Devariem 5:12)
De kaarsen moeten zo lang zijn dat ze minstens tot na de maaltijd blijven branden. De
kleinere kandelaar wordt gebruikt door de dochter in het Joodse gezin (Bat-Mitswa?)
Weer een prachtige aanwinst en mooi om er straks iets over te kunnen vertellen.
5. Het Stadsmuseum
Vanaf september is het Stadsmuseum gesloten, want er vindt een grote verbouwing plaats.
De expositie over de historie van Harderwijk ondergaat een metamorfose. Na deze
opknapbeurt zal er (weer) veel te zien en te beleven zijn over de historie van Harderwijk, op
een andere manier. Ook de geschiedenis van de Joden krijgt een prominente plaats. We zijn
daar blij mee en zijn erg benieuwd naar het resultaat.
6. De Alfons Ariëns school adopteert het monument ter nagedachtenis van de vermoorde
Joodse Harderwijkers.
Het nationaal Comité 4 en 5 mei stimuleert scholen en
andere organisaties om een oorlogsmonument te adopteren.
De Alfons Ariënsschool wil aandacht besteden aan de Joden
in Harderwijk en adopteert het monument aan de voormalige
synagoge. Op 21 april (nog midden in de lock down, voor de
meivakantie) hebben vier leerlingen een krans gelegd. De
bloemen hebben er een hele tijd gelegen. Mooi was dat.
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Het inloophuis
Het inloophuis De Oude Synagoge is wel weer beperkt geopend. De ruimte beneden is
aangepast aan de anderhalve meter maatregel en mensen kunnen er weer een maaltijd
krijgen. Fijn, dat er weer iets kan en dat de stichting ook de mogelijkheden aanpakt die er
zijn! Hulde.
Ontmoeten in augustus?
Als de knoppen-installatie geplaatst en de nieuwe animatie te zien is, hopen we gauw een
ontmoetingsbijeenkomst te organiseren, misschien in twee sessies vanwege de anderhalve
meter. We houden u op de hoogte!
Tot ziens, een hartelijke groet; wees voorzichtig, blijf gezond!

Albert Bos, Herman van Splunter, Anton Daniels en Matty Moggré
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