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Alweer de 4e openbare chanoeka-viering in Deventer! Wat fantastisch dat u 

allemaal weer bent gekomen. Een speciaal welkom aan onze Turkse vrienden 

van de Centrum Moskee, aan de Turkse Consul Generaal, en ook vluchtelingen 

uit het AZC Schalkhaar, die wij hebben uitgenodigd voor deze chanoekaviering. 

Namens Masorti Joodse gemeente Beth Shoshanna, die sinds 2010 weer 

regelmatig diensten houdt in de Grote Synagoge aan de Golstraat hier pal 

achter u, heet ik u van harte welkom. Mijn naam is Tom Fürstenberg, ik ben de 

chazzan, dat wil zeggen de voorzanger, van onze gemeente. 

Chanoeka is het enige joodse feest dat soms in de openbaarheid wordt gevierd. 

En dat is de afgelopen 7 dagen overal in de wereld gebeurd: 

Van Australië tot Zuid-Afrika, van Finland tot Parijs, van Jeruzalem tot Canada, 

van Zuid-Amerika tot Washington. Ja, het is zelfs al heel lang traditie dat de 

President van de Verenigde Staten in het Witte Huis samen met zijn gezin en de 

Joodse gemeenschap chanoeka viert. Vorige week zondagavond waren in Parijs 

maar liefst 6000 mensen bij het aansteken van de eerste kaars van de grote 

menorah bij de Eiffeltoren. 

Hier in Nederland doen inmiddels 13 verschillende steden mee met openbare 

chanoekavieringen. Vier jaar geleden, bij de allereerste openbare 

chanoekaviering in Deventer, vereerde Burgemeester Andries Heidema ons met 

zijn deelname, hield een toespraak, en stak de eerste kaars aan. Het jaar daarna 

pastoor J.R. Skiba, de religieus leider van katholiek Deventer. Vorig jaar 

Dominee Evert Everts van de Gereformeerde Kerk. 

Dit jaar zijn wij zeer vereerd met de deelname van de Ömer Melikoglu van de 

Turkse Centrum Moskee, en de Turkse Consul Generaal in Nederland, dhr. Zafer 

Ateş. 

Wat vieren we met chanoeka? Lang geleden, rond het jaar 332 voor de gewone 

jaartelling, werd Israel bezet door de Grieken, en verboden de Joden om hun 

godsdienst uit te oefenen. In het jaar 165 voor de gewone jaartelling brak een 

opstand uit onder leiding van de jood Juda de Makkabeër. Hij bevrijdde Israel 



van de Grieken, en wijdde te Joodse Tempel op de Tempelberg in Jerusalem 

weer in. Chanoeka betekent inwijding, maar wij vieren het als bevrijdingsfeest. 

U kunt het hele verhaal in de Bijbel nalezen in het boek Makkabeën. 

Kort daarna werd Israel bezet door de Romeinen, waartegen de Joden in het 

jaar 70 van de gewone jaartelling in opstand kwamen, helaas eindigde die in een 

bloedbad onder de Joden, de verwoesting van de Joodse tempel, en het begin 

van de diaspora. Daarom staan wij als Joodse gemeenschap nu hier in 

Deventer… 

In de 2000 jaar daarna zijn de Joden zoals u weet veel vaker onderdrukt en 

vervolgd. Maar er waren gelukkig ook juist heersers die goed waren voor de 

Joden, de Joden hebben bevrijd uit onderdrukking. Vanwege het Turks-Joodse 

thema van vanmiddag wil ik u daarvan een Turks voorbeeld geven. In 1492 

werden honderdduizenden Joden Spanje uitgezet. Een deel kwam o.a. in 

Amsterdam terecht. Een ander deel ging via Noord-Afrika naar het Ottomaanse 

Rijk, waar ze gastvrij werden verwelkomd. Vlak voor de kust van Turkije ligt 

Rhodos, dat in de 15e eeuw werd geregeerd door een orde van Kruisridders. Er 

was ook een kleine Joodse gemeenschap. Rond 1500 vond de Grootmeester van 

Rhodos dat hij het voorbeeld van Spanje en vele andere landen van Europa 

moest volgen, en stelde de Joden voor de keus om zich te bekeren tot het 

christendom, van het eiland verbannen te worden, of slaaf te worden. In 1522 

veroverde de Turkse sultan Suleyman de Grote of Prachtlievende Rhodos, en 

bevrijdde de Joden uit hun slavernij. De Joden waren dolgelukkig en eerden met 

sultan Suleyman met liederen en gedichten. Zij konden weer een Joods leven 

leiden, wijdden hun synagoge weer in, vierden dus ook een feestelijk chanoeka 

ritueel van bevrijding en herinwijding. 

Eeuwen later werd Rhodos bezet door de nazi’s, en dreigden de ca. 2000 Joden 

afgevoerd te worden naar Auschwitz. Ook toen waren het Turken die een deel 

van de Joden en hun kostbaarheden hebben gered. Daarover vertelt Sanne 

Terlouw straks meer. Al deze verhalen staan beschreven in haar historische 

roman Het Rozeneiland. 

 



Wat gaan we vanavond verder doen? 

 Als eerste zal Ömer Melikoglu, secretaris van de Centrum Moskee te 

Deventer een toespraak houden. Vorig jaar november nam het bestuur 

van deze moskee ook deel aan de inwijding (we wijden voortdurend in lijkt 

het wel) van onze nieuwe Torahrol in onze sjoel, en hebben werkelijk 

ontroerende toespraken gegeven. 

 Vervolgens zal Sanne Terlouw, lid en mede-oprichter van onze Joodse 

gemeente, ons vertellen over de Turkse heldendaden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog 

 En als laatste zal de Turkse Consul Generaal voor Nederland, dhr. Zafer 

Ateş, een toespraak houden, en de 1e kaars van de menorah aansteken. 

Zijn naam is heel toepasselijk: Zafer betekent “Overwinning” en Ateş 

betekent “Vuur”! 

 Meteen daarna steekt Annemiek van Buchem, lid van onze joodse 

gemeente, de overige kaarsen aan. 

 Nadat alle kaarsjes zijn aangestoken zingen we traditioneel als eerste 

samen Maoz Tsoer, gevolgd door een paar andere chanoekaliederen, 

waarvan we de teksten hebben uigedeeld. Soms zullen we een liedje 

herhalen om u de kans te geven mee te zingen. 

 Na afloop nodigen wij u uit om nog even te blijven napraten, onder het 

genot van de zg. soefganiot , de traditionele joodse zoete bollen die we 

met chanoeka eten. 


