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Chanoeka-viering voelt als thuiskomen Bergdoor Martijn Regelink
DEVENTER – ‘The Jews are back on
the Brink’, vertelt Laury Naron
trots terwijl ze zojuist de openbare
Chanoeka-viering op de Brink in
Deventer heeft bijgewoond. Voor
de van oorsprong Amerikaanse
Naron een bijzonder moment. In
Amerika, maar ook veel andere delen van de wereld is het gebruikelijk om één van de acht avonden
van Chanoeka, het Joodse lichten vrijheidsfeest, openbaar te vieren. Zaterdagavond gebeurde dit
voor het eerst in Deventer, waar
onder meer burgemeester Andries
Heidema, de menigte vanaf de
Waag toesprak. Naron: „Het voelt
als thuiskomen voor mij. Ik ben geraakt.”
Tijdens het Chanoeka-feest viert
de Joodse gemeenschap van
oudsher de herinwijding van de
Tempel in Jeruzalem in het jaar
165 voor de gewone jaartelling.
Daarbij neemt de vondst van een
kruikje olie, dat gebruikt werd om
de zevenarmige kandelaar (de menora) in de tempel weer aan te steken, een bijzondere plaats in. Het
verhaal wil dat de olie slechts voldoende was om de kaarsen één
dag te laten branden, maar door
een wonder acht dagen lang bleven branden. Na de verwoesting
van de Tempel in het jaar 70 van
de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd.
Waarbij de Joden tegenwoordig
het behoud vieren van de joodse
identiteit en de terugkeer van het
licht.
Tom Fürstenberg, voorzanger van
de Joodse gemeente Beth Shoshan-
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NV Bergkwartier nieuwe eigenaar van oude Houtmarktschool.
䢇 Monumentale pand wordt gerestaureerd.
䢇

door Nicolai Lensen

Tom Fürstenberg spreekt vanaf de Waag een kleine honderd mensen toe.
na, leidde zaterdag de openbare
viering in Deventer. Hij sprak een
kleine honderd mensen toe vanaf
de Waag. „Joden staan niet vaak
op een zeepkist om hun geloof te
verkondigen. Het Chanoeka-feest
is daarop echter de uitzondering.
Het is het feest dat overal ter wereld in de openbaarheid wordt gevierd. Vaak is daarbij de hoogst geplaatste persoon van een stad of
land bij aanwezig. Zelfs in het Witte Huis wordt onder aanwezigheid
van Obama een viering gehouden”, vertelde Fürstenberg trots.

In Deventer was zaterdag burgemeester Andries Heidema aanwezig. „Heel bijzonder dat dit hier
plaatsvindt. Deventer is een veelkleurige stad met een rijke traditie
waar men respect heeft voor elkaar. Wij vinden het belangrijk
om gastvrij te zijn”, vertelde Heidema voor aanvang van zijn
speech waarin hij verder de nadruk legde op vrijheid, respect en
vrede. Heidema mocht vervolgens
de eerste van negen kaarsen aansteken die stonden opgesteld op het
bordes van de Waag, waarna Wil
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Hein van de Liberaal Joodse Gemeenschap Twente de overige
kaarsen ontstak.
Tussen een aantal speeches door
werden er vrolijke liederen gezongen.
De uit Philadelphia afkomstige en
nu op de Brink woonachtige Laury Naron en haar man Ton Lauron
genoten zichtbaar. „Ooit had Deventer een vrij grote Joodse gemeenschap die tijdens de Tweede
Wereldoorlog grotendeels is weggevoerd. Nu staan we hier weer,
dit is heel mooi”, aldus Laury.

Vervlogen tijden herleven in Diepenveen
door Martijn Regelink
– Silvo Busschers neemt
een diepe ademteug en blaast de
lucht uit in zijn midwinterhoorn.
Een klagerig geluid schalt over de
velden van Diepenveen en wordt
in de verte beantwoord door een
collega-midwinterhoornspeler.
„Dit is van oorsprong een heidens
gebruik en een echte traditie in
het oosten van het land.” Het
hoorspel sluit daarmee naadloos
aan bij de traditionele kerstmarkt
die deze zaterdagavond plaatsheeft
op het Kerkplein. Naast de stalletjes met koopwaar van de lokale
ondernemers kunnen bezoekers
in de kerk genieten van zang. Voor
de kleinere medemens is er een
speciale lichtjestocht. „Wij zijn
hier voor de zesde keer in Diepenveen en genieten echt van de
sfeer”, vertelt de uit Goor afkomstige Busschers. Paus Gregorius wilde ooit in de vroege middeleeuwen het midwinterhoorn blazen
verbieden, maar dat zagen de mensen in het oosten van ons land
niet zitten. Uiteindelijk had ook
de katholieke kerk door dat het
geen vat kon krijgen op het hei-
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Voor de kinderen was er een speciale lichtjestocht geregeld. Het was alleen
jammer dat het regende. De kerstman bood troost.
foto Ronald Hissink
dense gebruik en kneep het in de
eeuwen die volgden een oogje toe.
„Het past helemaal in de kerstsfeer. Het geluid is klagerig en wakkert de behoefte aan aan gezelligheid en samenkomen met kerst.
Vooral mensen die hier niet uit de
buurt komen en het aanhoren vin-

den het prachtig dat wij nog deze
oude gebruiken kennen.” Terwijl
Busschers buiten op zijn midwinterhoorn blaast, worden de bezoekers van de kerstmarkt in Diepenveen in de kerk getrakteerd op een
kerstconcert „We hebben optredens van Soli Deo Gloria, van de

muziekvereniging Sempre Crescendo en van de zangvereniging van
de Maria Koninginkerk uit Deventer”, vertelt Hans Tiebot, voorzitter van de plaatselijke kerstmarktcommissie. Voor de kinderen had
de commissie een speciale lichtjestocht geregeld. „We hadden meer
dan 300 deelnemers die met een
lampion vanaf Hof van Salland via
Huis Nieuw Rande naar de kerstmarkt zijn gelopen”, aldus Tiebot.
Echtgenote Frederiek - eigenares
van Bloemsierkunst Flierman - beheert op de kerstmarkt een kraampje. „We staan hier voor de gezelligheid. Het is echt een leuk dorps
gebeuren. Bij vlagen is het even
druk, maar de regen weerhoudt de
mensen wel een beetje om te komen, denk ik. Op enorme verkopen hoef ik dan ook niet te rekenen”, vertelt zij met een knipoog.
Op de kerstmarkt vermaken jong
en oud zich. Niels ter Horst (16) is
evenwel lichtelijk ontstemd. „Het
is gezellig, maar ik vind het erg
jammer dat de glühwein op is.
Daarvoor ben ik speciaal gekomen.” Zijn 15-jarige vriendin, Cleo
Vermuyen, vult aan: „Daar had ik
ook wel zin in.”

DEVENTER – De ‘NV Bergkwartier,
Maatschappij tot Stadsherstel’ is
de nieuwe eigenaar van de Houtmarktschool in Deventer. De koopcontracten zijn getekend.
De vervallen Houtmarktschool
was de laatste jaren het domein
van krakers en zou worden opgeknapt door DC Vastgoed als onderdeel van winkelgebied de Boreel.
DC Vastgoed sloot eerder al een
koopovereenkomst met de gemeente, de huidige eigenaar van
het markante pand. Uiteindelijk
besloot DC Vastgoed af te zien van
de herontwikkeling. Op dat moment, inmiddels ruim een jaar geleden, kwam de NV Bergkwartier
in beeld als koper van het van het
monumentale schoolgebouw.
Het duurde uiteindelijk langer dan
verwacht om tot een overdracht te
komen. Dit kwam doordat de aanvankelijk door de NV Bergkwartier bedachte museale invulling
toch niet haalbaar bleek. Volgens
Bergkwartier staat nog niet definitief vast hoe de Houtmarktschool
wordt ingevuld. Naar verluidt
zoekt de NV de samenwerking
met het Deventer Ziekenhuis.
Co-assistenten, die een deel van
hun opleiding in Deventer volgen,
kunnen dan tijdelijk huisvesting
vinden in de Houtmarkt. Wel
staat volgens de NV Bergkwartier
vast dat de oude school flink
wordt opgeknapt om vervolgens
op de begane grond een ‘openbare
functie’ te realiseren in combinatie
met ‘wonen’ op de verdiepingen.

‘Aanslag’ met
scootmobiel
DEVENTER - Een winkeldief heeft
bij haar vlucht per scootmobiel
vrijdag in Deventer een drogisterij-medewerker meer dan eens aangereden. Het personeelslid kwam
met de schrik vrij. Dankzij een
goed signalement konden agenten
de dief, een 53-jarige Deventerse, later thuis aanhouden voor winkeldiefstal met geweld. Zij had in een
drogisterij aan de Boxbergerweg diverse goederen proberen te stelen,
maar werd hierbij betrapt. De
vrouw kreeg een proces-verbaal.

