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Binnenland

De gevel van de Snoge

De inwijding van de Sefer Tora in november

Deventer, open kille
De kleine gemeenschap van
Deventer wil graag dat de
gemeente de sjoel aan de
Golstraat overneemt, maar die
plannen gaan de ijskast in.
Ted de Hoog
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e nieuwste Joodse gemeente
van Nederland, die van Deventer, is nog geen twee jaar
oud. Het is in verschillende
opzichten een bijzondere
kille: je kunt niet oficieel
lid worden, je betaalt geen vaste contributie,
er is geen bestuur en geen formeel toelatingsbeleid. Beth Shoshanna, ‘Huis van de Roos’,
telt nu maximaal veertig personen die geregeld samenkomen voor diensten in de oude
sjoel aan de Golstraat 23, die per bijeenkomst
wordt gehuurd van de eigenaar, de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK).
Beth Shoshanna ontstond spontaan in de
hoofden van een groep die eenmalig bijeen
was, maar de eerste kiem valt goed te traceren
als een initiatief van Tom Fürstenberg, uit
Apeldoorn, consultant en chazan, en Sanne
Terlouw, neerlandica en schrijfster. Terlouw
verhuisde in maart 2010 naar Deventer en
kwam vlak in de buurt van de oude sjoel aan
de Golstraat te wonen. Het gebouw wekte
meteen haar belangstelling.
Het was de oude sjoel van de Joodse gemeente in Deventer, die in 1942 nog circa 550

leden telde. De overgrote meerderheid werd
in de winter van 1942-43 gedeporteerd. Het
pand was in 1892 ontworpen door stadsarchitect Muloc-Houwer en in 1932 nog verbouwd en verrijkt met een davidster in een
roosvenster en glas-in-lood-ramen. Tijdens de
oorlog werd het interieur grondig verwoest
door NSB’ers, maar het gebouw overleefde. Na
de oorlog werd het gerestaureerd en werden
er nog enkele diensten gehouden, maar de
groep teruggekeerde Joden was te klein om
het onderhoud te kunnen bekostigen – niet
meer dan enkele tientallen mensen. In 1951
werd het pand verkocht, waarna de diensten
doorgingen in een herenhuis aan Lange Bisschopsstraat 19. Na 1984 ging de Joodse gemeente op in een samenwerking met Zutphen en Apeldoorn.
Momenteel wonen er nog enkele tientallen Joden in Deventer en omgeving. In de
oude sjoel werden tot januari 2009 diensten
gehouden van de Christelijke Gereformeerde
Kerk (CGK), waarna het pand te koop kwam
te staan. We spraken telefonisch met Tom
Fürstenberg, een van de motoren achter het
project.
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Er was dus een gebouw en je krijgt de indruk
dat de gemeente erbij is gezocht. Waarom alwéér
een Joodse gemeente?
„Ja, haha, Nederland puilt uit van Joodse
gemeentes. Ik had de sjoel zelf nog nooit gezien. Ik wilde samen met Leo Mock, in samenwerking met Crescas, een lern-dag organiseren en van Sanne hoorde ik dat de sjoel
in Deventer leegstond. Er kwam een man of
25 op die lerndag af. We plakten er meteen
een dienst achteraan, dat was in mei 2010. En
toen beseften we ineens: voor het eerst sinds
zestig jaar was hier een Joodse dienst gehouden. Dat gaf een intens gevoel en op die dag
bedachten we: zullen we nog een keer bijeenkomen? En zo begon het. In september 2010
hield de liberaal joodse gemeente van Haaksbergen, met wie we op zeer goede voet staan,
er de eerste bar mitswe sinds de oorlog en op
5 november 2011 werd een van een gemeente in Zürich geleende Torarol feestelijk ingewijd. Je kunt zonder zo’n Tora geen fatsoenlijke dienst houden,” zegt Fürstenberg. „Dat
geeft cachet. Zo anders dan een boekje.”
Wat is het idee achter deze Joodse gemeente?
„Het gaat in de eerste plaats om de sfeer, die
uniek en saamhorig is. We handhaven een
lage organisatiegraad. We noemen onszelf
een ‘gemeente’, maar juridisch zijn we niks,
geen stichting, geen kerkgenootschap. Sanne
en ik blijven gewoon lid van de LJG Utrecht.
We zijn ook geen uittreedgemeente die zich
afzet tegen gevestigde killes. We zijn noch
uitdrukkelijk liberaal, noch orthodox.”
Die bewegingsvrijheid geldt ook voor
diensten. „Ik ben zelf chazan, maar ook anderen moeten die rol kunnen vervullen. Na
aloop van de dienst eten we gezamenlijk.
Iedereen neemt iets mee, allemaal vegetarisch, want dan zit je kasjroet-technisch altijd
goed. Dat vergt geen organisatie, declaraties
zijn onnodig. Niemand wordt lid, niemand
wordt betaald, iedereen betaalt per keer tien
euro als bijdrage voor de huur. Daarmee zijn
de sessies meteen kostendekkend. We doen
veel aan educatie: we leren mensen wat Ivriet
lezen en melodieën meezingen, zodat ze mee
kunnen doen. We geven cursussen lajenen (reciteren uit de Tora). Overdracht en participatie zijn belangrijk.”
Jullie denken toekomstgericht?
Fürstenberg: „Natuurlijk speelt de oorlog
op de achtergrond mee, maar daar zijn herdenkingen voor. We willen de nazi’s niet hun
zin geven, we werken aan een nieuwe bloei,
een erfenis die we aan latere generaties willen doorgeven. Sommige mensen komen nu
eindelijk weer uit de kast, ze willen zich het
jodendom weer eigen maken. Daarom is educatie zo belangrijk.” Volgens de website wil
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Beth Shoshanna zowel een Huis van Samenkomst (beth knesset) als een leerhuis zijn
(beth midrasj).
Geen bestuur, minimale organisatie… Ligt vrijblijvendheid dan niet op de loer?
„Dat dachten wij ook. Maar er is een groot
verschil met een gewone sociale vereniging.
We geven onszelf vorm met sjabbesdiensten, we zijn altijd inhoudelijk. Deze dinsdag
hebben we een Toe Bisjwat-viering. Rond de
feestdagen doen we altijd iets. We lernen na
de sjoeldienst. Aan de buitenkant zie je geen
verschil met andere Joodse gemeentes.”

‘Als er een
McDonald’s
in komt
trekken we
alles uit de
kast’
Niemand, ook geen rabbijn, beslist over
iemands ‘lidmaatschap’. „Het selecteert zichzelf eigenlijk uit,” zegt Fürstenberg. „Als iemand binnenkomt vragen: ‘Bent u Joods?’
vinden wij impertinent. We hebben geen
gioer-procedure. Maar we hanteren wel een
bepaald taalgebruik, en als we in een mail
schrijven dat belangstellenden tien euro en
eten moeten meenemen is dat ook een kleine drempel. Mensen die niet echt geïnteresseerd zijn schrik je daarmee af. We zijn een
hecht clubje, als je niet in de sfeer past val
je erbuiten. Je wilt niet buitensluiten, maar
toch je eigen sfeer houden. Iedere gemeente
kent dit ilterprobleem. Is je drempel te hoog,
dan schrik je ook mensen af die je wél wilt
hebben. Moeten ze bijvoorbeeld eerst een rabbijn bellen; als ze onzeker zijn, haken ze dan
direct af. We hebben nu een iltertje ontwikkeld dat op een redelijk natuurlijke manier
mensen toelaat.”
De kwestie van de beveiliging heeft Beth
Shoshanna nog even uitgesteld. „We laten de
deuren tijdens de dienst open, om te tonen
dat we geen enge dingen doen. Tot nu toe kregen we alleen leuke reacties. Soms wandelen

mensen naar binnen, wonen de dienst een
paar minuten bij en gaan dan weer weg.”
Beth Shoshanna wil de oude sjoel graag deinitief betrekken. Eigenaar, de CGK, verhuurt
het pand separaat aan het naast de sjoel gelegen Etty Hillesum Centrum (EHC) én aan
Beth Shoshanna. De gemeente Deventer
meldde in februari 2011 aankoopplannen,
maar op 13 januari van dit jaar werden die opgeschort bij monde van wethouder Marc-Jan
Ahne, omdat er geen vertrouwen was in een
‘dekkende exploitatie’. „Het gemeentebesluit
verbaasde me nogal. Ik sprak onlangs nog
met deze wethouder, die me toen geruststelde. Bij de Tora-inwijding had wethouder Margriet de Jager het over ‘je culturen koesteren,
waar komen we vandaan?’ Dus dit was een
tegenvaller. Exploitatie niet dekkend? Een
beetje lauw en onrechtvaardig. Er worden
door de gemeente miljoenen gespendeerd
aan renovatie van kerken, en nu ineens moet
de sjoel kostendekkend zijn? De gemeente
kan ook het standpunt innemen dat uniek
cultureel erfgoed behouden moet worden.
Er is een soort verplichting om daar respect
voor te hebben.”
Waarom gaan jullie niet door met huren zoals
nu?
„We zijn bang dat als de gemeente het
pand niet koopt, het in handen komt van een
projectontwikkelaar, zodat er – horrorscenario – een McDonald’s in komt. Wij willen de
waarborg dat het een sjoel blijft. We hebben
ook plannen met het EHC gemaakt om het interieur te renoveren – banken eruit, pijporgel
eruit, preekstoel in de nis van de aron hakodesj
eruit. We hebben alweer een kleine aron. Van
de NIG Tilburg hebben we een neer tamied gekregen, een eeuwigbrandende lamp. We zijn
het gebouw stukje bij beetje Joodser aan het
maken.”
Fürstenberg prijst de houding van de Gereformeerde Kerk. „Die is vanaf dag één hartverwarmend gastvrij geweest. Zij zeiden: Als
het een keer niet lukt om de huur op te brengen, betaal je maar wat je hebt. Een predikant
van de CGK zei dat leden van zijn gemeente
ook bang waren voor een vervelend scenario
met een ongepaste nieuwe bewoner van het
gebouw. Toen duidelijk was dat het gebouw
weer als synagoge gebruikt zou worden zeiden alle leden dat men met een gerust hart
kon verkopen. Hopelijk heeft dat ook invloed
op de gemeente.” n
Jullie gaan de barricades op?
„Dat is nog wat te vroeg. Maar als het pand
toch naar McDonald’s gaat, dan ketenen we
ons vast, dan trekken we alles uit de kast.”
www.bethshoshanna.nl
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