wandelen in de mediene

De Sajetbaal, Noordenbergstraat

Jeruzalem aan de IJssel
Het leek afgelopen met de Joodse gemeenschap in Deventer toen de
christelijk-gereformeerde kerk er na de oorlog de sjoel betrok. Maar sinds
zes jaar is er een actieve masorti-gemeente gevestigd die de deuren opengooit
en met succes de samenwerking in de stad zoekt. “Zonder ons was de sjoel
misschien wel een McDonald’s geworden.”
TEKST EN FOTO’S: MARTIN HENDRIKSMA
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Rechov Shoshanna, het steegje achter de sjoel

en kille wind trekt vanaf de Brink door
de kronkelende straatjes die oplopen
richting het Deventer Bergkwartier. Een
charmante buurt, waar de moderne tijd
geen vat op krijgt. Kleine juweliers, cafés – de een nog schever dan de ander.
Soms een enkel statig pand met witgepleisterde
gevel dat de rest van de straat overeind houdt.
Slechts gehuld in een dun blauw poloshirt
staat Tom Fürstenberg deze decemberochtend
op de smalle stoep van de Golstraat. De chazan
van de Joodse masorti-gemeente wijst ver omhoog, naar de tekentjes die zijn gegraveerd in de
voorgevel van de sjoel. “Wat denken jullie dat
daar staat?”
De pakweg 25 middelbare scholieren tegenover hem verruilen het eeuwige gestaar op hun
mobiel even voor een snelle blik op dat – in hun
ogen – vast knotsgekke gebouw. Neem de uitbundige achthoekige minaretten op de hoeken. De
hoefijzervormige ramen. De kekke oranje biesjes
die her en der op de gevel zijn aangebracht. Een
vleugje Moors aan de oer-Hollandse IJssel. En
dan die rare tekentjes, helemaal in de top.
“Ik kan het niet lezen, meneer,” zegt de dapperste van de klas. “Dat is eh… Israëls.”

E
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In Noachs voormalige winkel zit
nu een Aziatische
toko, maar het Joodse
verleden van het
pand kan geen
passant ontgaan
“Hebreeuws,” verbetert Fürstenberg. Hij legt
uit dat het de tien geboden zijn. De Turkse en
Marokkaanse jongens van de klas knikken, dat
komt hen bekend voor vanuit de Koran. Als Fürstenberg is uitverteld en de vragen van de groep
zijn beantwoord, volgt de hele klas hem en de
andere gastdocent, Sanne Terlouw, naar binnen.
De jongens kiezen keppeltjes, de meisjes gaan
liever blootshoofds. Ze verspreiden zich over de
banken en turen nieuwsgierig naar de Joodse
voorwerpen die Terlouw en Fürstenberg voor hen
op tafel hebben uitgestald: het knaloranje pak

matses (‘Kun je gewoon bij de Albert Heijn kopen’), de chanoekia, de Tora-rol en – vooral – de
meterslange ramshoorn.
“Wie kiest er iets uit?” vraagt Terlouw. Ze
willen de hoorn, natuurlijk. Fürstenberg pakt de
sjofar behoedzaam van tafel en begint er enthousiast over te vertellen. Als hij op de hoorn blaast
en Sanne Terlouw de specifieke namen van de
woest meanderende klanken met luide stem
aankondigt, is de klas een minuutlang muisstil
– totaal in de ban van wat daar voor hen gebeurt.

Minaretten
Ruim vier jaar stond hij leeg, de Grote Synagoge
van Deventer, nadat de Christelijk Gereformeerde
Kerk er in 2006 zijn diensten staakte. Maar sinds
mei 2010 is er sprake van nieuw Joods elan, toen
Beth Shoshanna er weer bijeenkomsten begon te
organiseren en daar actief mee naar buiten trad.
“Zonder onze tussenkomst was het hier vast een
McDonald’s geworden,” grapt Fürstenberg. De
tweejaarlijkse presentaties voor scholieren over
Joodse gebruiken en rituelen, samen gehouden
met het naastgelegen Etty Hillesum Centrum,
vormen maar een van de vele activiteiten die
de kille organiseert. “We hadden afgelopen
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Inwijding van de Torarol, november 2011

De huidige sjoel aan de Golstraat

zondag het Dickensfeest,” vertelt Terlouw. “Dan
loopt iedereen van ons in Dickenskleding en
ontvangen wij circa 75.000 mensen. En ook bij
Open Monumentendag komen hier honderden
geïnteresseerden over de vloer.”
Een dankbaar publiek, net als de scholieren
die Fürstenberg en Terlouw deze ochtend over de
vloer hebben. “Het is vermoeiend om de aandacht
van de klas steeds vast te houden,” evalueert
Terlouw tijdens een korte pauze. “Maar tegelijk
hartstikke leuk én broodnodig. Zelfs van de sjab-
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Diep e n v

Deventer

bat hebben de meeste scholieren nog nooit gehoord. Ik vind het bijzonder om te merken dat
juist de moslimkinderen er nog het meeste van
afweten en ook het meest in ons verhaal geïnteresseerd zijn.”
Opkomst, ondergang en recente opleving van
de Joodse gemeenschap in Deventer – het is eigenlijk allemaal onlosmakelijk verbonden met
het verhaal van de Grote Synagoge. Eind 19e eeuw
werd die in oriëntaalse stijl opgetrokken, nadat
de oude sjoel in de om de hoek gelegen Rogge-
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straat niet genoeg plaats meer bood voor de circa
vijfhonderd Deventer Joden. De minaretten op
de gevel, uitgerust met halve maantjes, waren een
weloverwogen keuze. Ze verwezen naar het islamitische Taifa Toledo van de 11e eeuw, waar
christenen, moslims en Joden vreedzaam samenleefden.
De sjoel stond symbool voor een nieuw zelfbewustzijn. De Joden, die al sinds 1327 in de Hanzestad aan de IJssel waren gevestigd, wilden zich
niet langer verstoppen in een anoniem gebouw.
Hun nieuwe synagoge, vlak achter de centrale
Brink, was een eersteklas blikvanger, ontworpen
door stadsbouwmeester Mulock Houwer. Het
geld bracht de kille onder meer bijeen door een
schilderij van Jozef Israëls en andere kunstwerken onder haar leden te verloten.

Kleurrijke figuren
Onder de leden van de Joodse gemeenschap bevonden zich tal van kleurrijke figuren. Zoals de
legendarische radioreporter Han Hollander, die
luisteraars door zijn beeldende verslag het idee
gaf dat ze naast hem zaten op de tribune van het
voetbalstadion. Van zijn oorspronkelijke woning
in de vlak bij de sjoel gelegen Walstraat – ook al
zo’n straatje om op te vreten – resteert niets. Wel
brengt een bordje op de moderne buitenmuur van
nummer 123 aan Hollander nog een piepkleine
hommage.
De meeste andere leden van de Joodse gemeenschap in Deventer bleven steken bij lokale
faam. Neem de textielhandelaar Sam Noach, die
in de jaren 20 en 30 gretig adverteerde voor zijn
‘Vlaamsch Kloosterlinnen’. ‘De Man van Deventer’, luidde zijn bijnaam. In zijn reclameslogans
reageerde hij op de politieke actualiteit. Na de val
van een van de kabinetten-Colijn verzon hij het
listige: ‘Nu kan niemand in Nederland meer de
lakens uitdelen, behalve De Man van Deventer.’
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Voormalig woonhuis van Han Hollander

‘De man van deventer’, gevelreclame voor Vlaams kloosterlinnen

In Noachs voormalige winkel zit nu een Aziatische toko, maar het Joodse verleden van het
pand kan geen passant ontgaan. Op de blinde
muur boven de toko is een oorspronkelijke reclame geverfd. In grote kapitalen wordt Noachs
kloosterlinnen weer geprezen, voor ‘slechts 69
cent per el’.
Wandelend door de smalle kronkelstraatjes
stuit je op meer Joodse sporen. Een paar honderd
meter van de linnenreclame komt ook de ‘Sajetbaal’ in het hart van de voormalige Jodenbuurt
tot leven. Hier, vlak bij de IJssel, dreef een andere
Noach, Mozes, zijn handel in manufacturen. Ook
zijn gevelreclame is zorgvuldig gerestaureerd.

Moos Polak, die in 1933 alle spelers van de plaatselijke voetbalclub Go Ahead een fiets schonk om
het Nederlandse kampioenschap te vieren. En
daar is ook Han Hollander weer, nu met joyeuze
hoed als verslaggever aan het werk op het dak
van het Olympisch Stadion bij de interland Nederland-België in 1928.
Uiteraard besteedt het centrum ook royaal
aandacht aan zijn naamgever. Een fotowand
biedt een inkijkje in Hillesums leven, waarop
onder meer de nog zoekende beginzinnen uit
haar beroemde dagboek worden getoond: ‘Vooruit dan maar. Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij: het geremde gemoed prijsgeven aan een onnozel stuk
lijntjespapier.’
Op de kleine bovenetage van het centrum is er
de mogelijkheid tot verdere verdieping. Daar
prijkt het werk van de auteurs die Etty Hillesum
beïnvloedden, naast veel biografisch materiaal
over haarzelf en tal van boeken over het jodendom en Joods Deventer – een plek waar je, ondersteund door de hartelijke vrijwilligers, zo een hele
middag kunt doorbrengen.
Hoe het afliep met de vooroorlogse, bloeiende
Joodse gemeenschap van Deventer wordt al op
één enkele foto in het Etty Hillesum Centrum
indringend voelbaar. Hij werd gemaakt op de
binnenplaats van de Deventer synagoge tijdens
Joods nieuwjaar. Alle erop afgebeelde kinderen
zijn op hun allermooist opgedoft, zie hun gezichten eens stralen. Ze zijn stuk voor stuk in het
zwart, behalve dat ene meisje met haar witte jurk
in het hart van de foto – de enige die de oorlog zou
overleven.

Kampioenschap
Het zijn kleine aanzetjes. Wie meer over de
Joodse roots van Deventer wil weten, kan elke
woensdagmiddag en op weekenddagen terecht
bij het Etty Hillesum Centrum, gevestigd in de
oude synagoge aan de Roggestraat. Je vindt er
foto’s en verhalen van markante winkeliers en
hun Joodse collega’s. Zoals de rijwielhandelaar

Samenwerking in
stedendriehoek
Nadat de Joodse Gemeente Deventer de
Synagoge had verkocht in 1952 aan de
Christelijk Gereformeerde Kerk heeft de
Deventer gemeente een ander pand tot
synagoge ingewijd, in de Lange Bisschopstraat. In 1984 zijn daar de deuren
van gesloten en is de Joodse Gemeente
Deventer gefuseerd met de Joodse
Gemeenten Apeldoorn en Zutphen tot
de Orthodox Joodse Gemeente NIG de
Stedendriehoek. Zij hebben diensten in
de synagoge te Zutphen.
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Orgel
“Voor de Shoa en de herdenking van de Tweede
Wereldoorlog bestaat terecht veel belangstelling,” zegt Fürstenberg. “Maar dat betekent niet
automatisch ook aandacht voor ons, als nieuw

‘Vooruit dan maar.
Dit wordt een
pijnlijk en haast
onoverkomelijk
moment voor mij:
het geremde gemoed
prijsgeven aan een
onnozel stuk lijntjespapier’
initiatief. Dood jodendom en levend jodendom,
dat zijn nog vaak twee gescheiden werelden. Het
Etty Hillesum Centrum heeft een tijdje moeten
wennen aan ons gebruik van de sjoel.”
Maar dat is verleden tijd. “Het centrum had
een chanoekia op zolder staan,” geeft Terlouw als
recent voorbeeld. “Wij vroegen om die te mogen
gebruiken. Daar waren ze heel makkelijk in. Er
bestaat over en weer veel sympathie. Ik ben net
gevraagd er een tentoonstelling te openen en
Tom hield er pas nog een lezing over antisemitisme.”
En die samenwerking zal, vermoedelijk, alleen
nog maar groeien. “Een projectontwikkelaar
onderzoekt of de gebouwen rond de sjoel kunnen
worden verkocht,” verklapt Fürstenberg. “Daaruit zou de gereformeerde kerk dan een nieuw
gebouw elders in Deventer kunnen financieren.
In het ideale geval neemt de Stichting Bedenhuis
Overijssel de sjoel vervolgens voor een symbolisch bedrag over, om die samen met onze kille te
restaureren en te exploiteren.”
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Plannen zijn er genoeg. “We willen graag de
kerkbanken eruit halen en vervangen door losse
stoelen,” geeft Terlouw als voorbeeld. “Zodat we
een verrijdbare bima kunnen neerzetten waar je
omheen kunt zitten. Ook handig voor eventuele
concerten. Want we zijn voorlopig nog te klein om
dit gebouw helemaal in ons eentje te bezetten.”
“Achter het orgel zit een heel mooi glas-inloodraam,” weet Fürstenberg. “Dat willen we
graag restaureren. Misschien kunnen we, in samenspraak met het Turks consulaat, ook de
halvemaantjes op de minaretten terugplaatsen.”
Er ligt ook een plan om het Joods Documentatiecentrum op termijn van Enschede naar de
IJsselstad te verhuizen. Fürstenberg, lachend:
“Deventer ligt tussen het midden en oosten van
Nederland. Dus dit is eigenlijk het Jeruzalem van
het midden-oosten van Nederland.” Terlouw:
“Jeruzalem aan de IJssel!”

door ze zijn opgevoed door christelijke families.
Van dat soort mensen zijn er veel in de mediene.
En die hebben een schroom om terug te keren
naar het jodendom, omdat ze er niks meer van
weten.”

Paplepel-Joden
Sinds enige tijd biedt de Deventer kille ook een
officiële gioer (overgang tot het jodemdom) aan.

‘Misschien kunnen
we, in samenspraak
met het Turks
consulaat, ook de
halvemaantjes
op de minaretten
terugplaatsen’

Drijfveer
Het binnen Deventer breed gedragen enthousiasme komt volgens Terlouw door de voortdurende
publiciteitsstroom die vanuit de synagoge wordt
ontwikkeld. “Toen we onze eigen Tora-rol kregen,
hebben we alle religies uit de buurt uitgenodigd
om dat mee te vieren. Ook vertegenwoordigers
van de moskee, met wie we een heel goede relatie onderhouden. Vorig jaar heeft de consul van
Turkije op de Brink het eerste lichtje van onze
chanoekia aangestoken. Zo hebben we overal
contacten. We hebben op sjabbat, als hier markt
is, onze deur ook altijd openstaan. Zo geven we
passanten de gelegenheid om te zien dat wij niet
eng zijn en hier geen rare dingen doen.”
Fürstenberg: “En we halen vaak de krant.”
Lachend: “Als krantenlezer moet je soms de indruk krijgen dat er hier in Deventer een Joodse
gemeenschap bestaat van wel honderdduizend
zielen.”
Nee, zo veel zijn het er nog niet. Veertig leden
telt de sinds 2015 bij de masorti-beweging aangesloten gemeente nu. “Opgericht vanuit de drijfveer,” zegt Fürstenberg, “om de Joodse tradities
in Deventer levend te houden.” Terlouw: “En
daarmee ook het gebouw in stand te houden.”
Lernen is volgens Terlouw en Fürstenberg het
kernwoord van de jonge Deventer kille. “Dat doen
we met z’n allen na elke dienst’, vertelt Terlouw.
“Hebreeuws leren, de Joodse gebruiken onder de
knie krijgen, de Joodse geschiedenis van Deventer tot ons nemen – noem maar op. Onze kille is
daarin extreem actief.”
Dat betaalt zich uit. “Want wie sluiten zich nu
bij ons aan?” zegt Terlouw. “Dat zijn over het algemeen de mensen die het jodendom een beetje
vergeten zijn, die van hun ouders hebben geleerd:
doe dat maar niet meer, dat kan gevaarlijk zijn.
Of hun ouders zijn ondergedoken geweest, waar-

20 | C 16

Terlouw: “Daar pikt de hele gemeente een graantje van mee. Dat geeft zo’n leuke sfeer. Ze vormen
WhatsApp-groepjes, waarbij ze halachische
vragen aan elkaar stellen over het jodendom.”
Fürstenberg: “Als je niet oppast, krijg je tweedeling in een kille. Tussen de, wat wij noemen,
paplepel-Joden die de tradities van huis uit
hebben meegekregen en zich daarop laten voorstaan, en de rest. Zo’n harde kern hebben we hier
helemaal niet. Ook geriem [proselieten] kunnen
bij ons een sjioer [les] voorbereiden. Sterker: dat
vinden we juist goed.”
Vrouwen en mannen zitten in de sjoel gewoon
door elkaar, maar andere tradities nemen Fürstenberg en Terlouw ter harte. De dienst, bijvoorbeeld, gaat natuurlijk in het Hebreeuws, afwisse-

Etty Hillesum Centrum

Joodse wandeling door
Deventer
Elke tweede zondag van de maand van
13.00 tot 14.30 uur organiseert het Etty
Hillesum Centrum een Joodse wandeling
door Deventer. Voor groepen is deze wandeling ook op aanvraag. Onder leiding
van een gids loopt u langs oude Joodse
plekken in Deventer, zoals de synagoge,
woonhuizen en winkels. Er wordt ook
stilgestaan bij de plaats en de rol van de
Palestinapioniers die eerst vanaf de Brink
en later vanuit hun pand aan de Papenstraat opereerden. Anekdotes, geschiedenissen en andere verhalen maken dat de
wandelaar een beter besef krijgt van hoe
het Joodse leven voor de Tweede Wereldoorlog zich in Deventer afspeelde.
Het Etty Hillesum Centrum is voor bezoek geopend op woensdag, zaterdag
en zondag van 13.00-16.00 uur. Zie ook:
www.ettyhillesumcentrum.nl

lend uit de orthodoxe, masorti en liberale sidoer.
“En met Rosj Hasjana lopen we met de hele kille,
de mannen bekeppeld en al, in optocht naar de
IJssel en strooien broodkruimels in de rivier,”
vertelt Terlouw. “Die oude tradities proberen we
zo veel mogelijk te praktiseren.”
Fürstenberg: “Maar we zingen na de dienst
ook chassidische melodieën. Het is een hybride
kille. Maar de essentie is toch diehard lernen.”
Tijd om afscheid te nemen. De volgende
schoolklas staat al voor de deur te trappelen.
“Loop nog even door dat kleine steegje pal achter
de sjoel,” adviseert Terlouw. “Daar heeft Tom
voor mijn verjaardag een keer een Hebreeuws
straatnaambordje opgehangen.”
Fürstenberg: “Het steegje had geen naam, en
toen heb ik het maar geconfisqueerd. Nu heet het
Rechov Shoshanna, ‘Shoshannastraat’ op Google
Maps.”
Terlouw: “De Deventer stadsgidsen hebben er
speciaal hun wandeling voor omgeleid. Ze gaan
bij het bordje staan en vertellen iets over onze
kille. Dat er opnieuw Joods leven in Deventer is.
Echt superleuk! Heel Deventer hoort nu dat verhaal: de Joden zijn weer terug.” Q

10 FE BRUARI 2017

