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Red de Sjoel
Iets meer dan een jaar geleden hebben we nog op feestelijke 
wijze stilgestaan bij het vijftienjarig bestaan van de stichting 
en het feit dat de Sjoel tien jaar geleden in gebruik is geno-
men. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. Als er op 
korte termijn geen extra geld binnen komt, kan het voortbe-
staan van de Sjoel en de stichting niet langer worden gegaran-
deerd. Vandaar onze noodkreet: Red de Sjoel.

De jubileumactiviteiten hebben niet gebracht wat ervan werd 
verwacht. Weliswaar veel waardering, maar onvoldoende belang-
stelling en geen substantieel extra financiële middelen. En die zijn 
hard nodig om aan onze financiële verplichtingen te kunnen blijven 
voldoen. Het grote knelpunt is de hypothecaire schuld die destijds 
is aangegaan om de voormalige synagoge aan te kunnen kopen en 
te kunnen restaureren.
De schuld is onbetaalbaar geworden.

Heel veel mensen hebben de Sjoel altijd gesteund en doen dat nog. 
Met hun vrijwillige inzet en/of door hun financiële ondersteuning. 
Onze donateurs zijn we uiteraard heel veel dank verschuldigd. In 
die ruim vijftien jaar hebben we van het bedrijfsleven, de gemeen-
te en diverse organisaties eveneens veel financiële steun mogen 
ondervinden. Uiteraard ook onze erkentelijkheid daarvoor. Vooral 
dankzij enkele grote financiële bijdragen en enkele legaten zijn wij 
in staat gebleken de Sjoel overeind te houden.
Het is echter niet genoeg gebleken.

Het enthousiasme is er nog steeds. Zowel bij onze vrijwilligers, 
donateurs als bij het bestuur. We hebben echter moeten constate-
ren dat een nieuw en uniek initiatief – de aankoop en restauratie 
van een tot pakhuis vervallen voormalige synagoge – meer tot de 
verbeelding spreekt dan het in stand houden en exploiteren ervan. 
We merken dat het steeds meer inspanningen kost om voldoende 
vrijwilligers, donateurs en mensen die bestuursverantwoordelijkheid 
willen dragen voor de Sjoel te vinden.
Het lijkt de vraag te rechtvaardigen of er in de (Brielse) samen-
leving (nog) voldoende draagvlak bestaat.

Het doel van de stichting is altijd geweest om de Sjoel een plaats 
van ontmoeting te laten zijn, naar de oorspronkelijke betekenis 
van het woord synagoge. Een plaats van ontmoeting en cultuur, 
waar bezinning op leven en samenleven ook met het oog op het 
heden en verleden, volop ruimte krijgen. De stichting probeert de 

De Sjoel heeft 300.000 euro nodig om te kunnen overleven. 
Dat bedrag is nodig om onze hypotheek tot een aanvaardbaar 
niveau terug te kunnen brengen. We starten nu een actie om 
het benodigde geld bijeen te brengen. U kunt ons daarbij helpen 

door een bedrag toe te zeggen. U kunt dit laten weten via het 
e-mailadres van de voorzitter: jcwolters@kpnmail.nl of door 
middel van een brief aan de Stichting Behoud Synagoge Brielle, 
Turfkade 16, 3231 AR Brielle. Bellen kan ook: 0181-415774.

Wat kunt u doen om de Sjoel te helpen?

(lees verder op volgende pagina)
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Waarom deze actie?

Acceptgiro

Om de hypotheek te kunnen betalen hebben we elk jaar weer 
25.000 euro nodig. De afgelopen tien jaar is dat gelukt door 
middel van legaten, donaties van zowel particulieren, organisa-
ties als het bedrijfsleven. Het zijn geen structurele inkomsten, 
maar voor de toekomst hebben we die wel nodig. Onze eerste 
prioriteit ligt nu bij het afbouwen van de schuld. In al die jaren 
zijn we niet in staat geweest om de schuld te verlagen om op 
die manier een normale exploitatie te kunnen voeren. Dat is wel 

nodig om de toekomst van de Sjoel veilig te kunnen stellen. 
Daarom heeft het bestuur besloten over te gaan tot het laatste 
redmiddel en dat is deze actie. Slagen we er op deze wijze niet 
in om voldoende financiële toezeggingen bij elkaar te krijgen, 
dan kan de Sjoel niet worden voortgezet op de manier zoals u al 
die jaren van ons gewend bent geweest. Wilt u een toezegging 
doen, dan kan dat per e-mail (jcwolters@kpnmail.nl), maar ook 
schriftelijk: Sjoel, Turfkade 16, 3231 AR Brielle (0181-415774)

Bij deze nieuwsbrief treft u een acceptgiro aan om uw jaarlijkse 
bijdrage voor de Sjoel over te maken. Alvast heel hartelijk dank.
Door gebruik te maken van internetbankieren besparen we op 

bankkosten. Ons banknummer is: NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. 
Stichting Behoud Synagoge Brielle te Brielle. Vriendelijk verzoek 
om bij betaling via internet uw adres en postcode te vermelden. 

doelstelling te bereiken door middel van lezingen, exposities, 
muzikale activiteiten, aandacht voor de geschiedenis van het 
regionale Joodse leven en de verhuur aan derden. We moeten 
constateren dat hiervoor onvoldoende belangstelling bestaat. De 
tijden zijn veranderd en de verwachting is niet dat er op korte 
termijn een ommekeer tot stand kan worden gebracht.

De Sjoel is in de wijde omgeving van Brielle een van de weinige 
overblijfselen – het is zelfs de enige (voormalige) synagoge – die 
refereren aan (de geschiedenis van) het Joodse leven op de eilan-
den. En vormt daarmee ook een tastbare herinnering aan het leed 
dat de Joodse gemeenschap met name in de Tweede Wereldoorlog 
heeft getroffen. Met de Sjoel proberen we die geschiedenis levend 
en zichtbaar te houden, met name om ook de jeugd duidelijk te 
maken dat de geschiedenis zich niet mag herhalen en te confron-
teren met deze zwarte bladzijde.
Dat is straks niet meer mogelijk.

Zonder de druk van de hypothecaire leningen is het zonder meer 
mogelijk de Sjoel te exploiteren en daarmee dit belangrijke 
cultuur-historisch monument overeind te houden. Dan groeit on-
getwijfeld het enthousiasme verder door, ontstaan er nieuwe ini-
tiatieven, worden er weer meer activiteiten georganiseerd, stijgt 

de verhuurbaarheid en blijkt de Sjoel zijn plaats in de (Brielse) 
samenleving te hebben heroverd.
Wat ontbreekt is 300.000 euro.

Wat kunt u doen om de Sjoel te redden?
Belangrijk op dit moment is geld bijeen te krijgen om de schulden 
te kunnen saneren. Met toezeggingen zijn we al enorm geholpen.


