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DE RESTAURATIE VOLTOOID
Peter van i t Riet
'

De sjabbatochtend in september 1983, waarop ik voor het eerst
een bezoek breng aan de Zwolse synagoge, herinner ik mij als de
dag van gisteren. Een paar minuten voor negenen, het aanvangstijdstip van de ochtenddienst, wandel ik in de zonnige binnenstad van Zwolle de Schoutenstraat binnen. Op het bordes voor
de synagoge staat een in het zwart geklede heer mij aandachtig
op te nemen. Naderbij gekomen stel ik mij voor in de
veronderstelling onmiddelijk naar binnen te zullen gaan teneinde
de aanvang van de dienst niet te hoeven missen. Dat pakt echter
anders uit.

De man in het zwarte pak en met de zwarte hoed op zijn hoofd blijkt de heer
Zwolle, en op dat
J. Moëd te zijn, de voonitter van de Joodse -te
mament is hij de eerste en enige aanwezige. Dit onverwachte begin van mijn
kennismaking met de Jooäse Gamente van Zwolle blijkt al snel een groot
vooräeel op te laveren. Aarrgezien er nog negen volwassen joodse mannen meten

voorgevel van de Zwolse
synacloge aan de 8amniel
H i d t r a a t (voorheen
schoutenstraat).

kcmen voordat de dienst kan beginnen, is er alle gelegenheid een praatje te
maken. ik venieem w e r de prnblemen waarmee de Joodse Gemeente te kampen
heeft: het geringe aantal leden, de grote synagoge die in vervallen staat
verkeert, de vergrijzing van het
,-l
het gebrek aan financiële
middelen. W e l is het gaiwriw nog niet zo lang geleden op verzoek van de Joodse
Gemente voorlopig op de numumktenlijst geplaatst en is er zojuist sprake
van een subsidie van äe gamente Zwolle om de tot duivenholen vervmrden ramen
te repararrrn, maar z a l dit alles het verval kunnen tegenhou%n? Gaande weg
kanen er msar heren -en
en na ongeveer een kwartier kan de dienst
beghnen: een ~ e v o voor
l
mij -mannen
in een enorme synagoge... en
tochvoel ikmij er thuis!
In de dagen en weken tiaarna begint het gepieker. Het is toch een bijzonder
gebouw? Is het niet het enige mommirtnt in de Zwolse binnenstad, &t nog aan
het Jodendom harinnart? Het Jodsrsdrrn is toch al eeuwenlang een wezenlijk
bestaddeel van onze kultuur en onze samenleving? Zijn er niet honderden
joodse Zwollenaren in de kampen ?En niets zal aan hen herinneren
als de synagoge vervalt en verdwijnt? mräen er niet weral in het land
synagogen
?-g
Is û m d q e m in die &gen niet hèt voo-d
van hoe
een synagqe bewaarä kan blijven door de n
e
van een aantal
geestdriftige W e r s ? In Zwolle moet toch iets dergelijks mogelijk zijn?
Een maan8 later is er weer een dienst. Het is inmiddels herfst en in plaats
van de grote synagoge wordt nu de bijsjoel of wintersjoel gebruikt: een
kleine, ]a#isse ruimte met houten stoelen en tafels in plaats van statige
banken. Na afloop van de dienst spreek ik met de heer Moëd. E i k initiatief au
tot restauratie van de synagoge te kanen zal hij toejuichen, maar de Joodse
Gemeente zelf kan het initiatief niet nemen, is hij van mening. Te
gedecimeerd om zelf financieel te kunnen bijdragen zullen de Zwolse Joden het
beäelen om het voortbestaan van hun synagoge. Ik
gevoel hebben te -ten
spreek af ms te oriënteren in w e n . Hij wijst me op een mogelijke medestader, die ook al eens over restammtie gesproken heeft: de heer J.G.K.
Littooij, gerefonaserd predikant voor Ksrk en Israël in Zwolle.
Er volgen een paar venmmer&
maanden. De architakt die de Groningse
synagoge gerestameerd heeft, brengt een bezoek aan de Zwolse synagoge. Het
kontakt met Littooij verloopt gunstig. Moëd nodigt een joodse architekt uit
Amstardam uit om de synagoge te bekijken. De gesprekken met het bestuur van
de Joodse Gemeente breiden zich uit. Ik maak kennis met de heren H. I. Kan en
D. S
*
,
resp. Secretaris en -ter.
Er blijken M d d e l s al
veqaande kontakten te bestaan met het Zwolse architaktenbureau Verlaan en
Nijhof vamege de herstelwerkzaamhden aan de ramen. Het gebouw is reeds in
tc=&ening gebracht. We vinden &t de kring moet woräen uitgebreid. Notaris
wordt &r
Littooij en mij bemderd om zich als juridisch
J.J. Sissdeskundige bij ons aan te sluiten. Op initiatief van Stibbe wordt ook de
regisbmxamtant de heer C. van Utteren als financieel specialist bij het
gezelschap betrokken.
In de loop van 1984 volgen de gabenirtenissen elkaar regelmatig op. In
februari van dat jaar wordt er op initiatief van de Joodse Gemeente door het
architektenburewi Verlaan en Nijhof een restauratieplan opgesteld. In de
maanden äaarna gaat de Rijksdienst voor de Mommmtenzorg gedeeltelijk met
&t plan akkoord en kan de restauratie van start gaan met werkzaamheden aan
het dak, de ranwn, de nnaren en de -en.
Er volgen ingewikkelde
financiële verwikkelingen tussen de Joodse Gemeente, het architektenbureau,
de gamente Zwolle, de provincie en Monumentenzorg. Met uitzondering van Van
Utteren kan niemand er al gauw meer een t o u w aan vastknopen. In het najaar
woräen er plannen gesmsed om tot de oprichting van verschillende stichtingen
te kcmen. Ook wordt er steeds vaker gesproken w e r een 'tweede fase1 van de
restauratie. In member wordt door het architektenlxireau inderdaad een
' R W van kosten 2e fase voor de restauratie van de synagoge1 opgesteld.
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Tora-rollen worden binnengebiacht om in
de Heilige Ark geplaatst te worden.

QI 23 j
d 1985 wordt de stichting VOO-taan
Synagqe mlle
opgericht m e t als duel : " het nanen van initiatieven, alsmede het verlenen van
financiële s t e m ten bhmwe van het behoud en het bheer van de syliagoge te
Zwolle en eventuele andere joodse nmmmenten in Zwrolle en qwingi lii de
maanden en jaren die volgen, mrdt er m m veel werk verzet door de leden
van het bestuur. Met name de heren Kan, fitwij, Stihbe en Van Utteren
verrichten Mteag-ne
hspmhgen. Er mrät een Ccanite van Panbweling
gevormd, een bmhure -estela,
een gelairiz;arraelhqsaktie gehouden, een
boiiwccarmissie h het Ieven geroepen, Er worden kontakten onderkaouden met
gemeente, prwirrcie en Ftijkmmmmtenzorg. mn&m, bearijven en kerken
worden b e n a m -1:
bijdragen. Uit de veelheid der gdxtrkenissw volsta ik
met een bloemlezing:

.

18-04-1985

in de spagoge op Jam ha-Sjoa met na aflm de
onthullimg d m r de Israëlische artibassadeur de heer M. Ofer van
het mmment voor & synagoge t e r nagedachtenis aan de in de
Tweäe WereLämrlog
Zwolse Joden.
V e i l h g van kunstwerken van Zwolse ~t~
in de randzaal van
het gmeatëlmis m Zwolle. -engst
ca. f 13.000,- voor de
restauratie en h e c h t i n g van de synagoge.
Aarrvang van de tweede f a s e van de restauratie. Werkzaamheden aan
het woonhuis, de kleine synagoge, het plafond van de grote
synagoge.
Benefiet-avond Ui Wem. Opbrengst ca. f 15.000,- ten behoeve van
de restauratie.
OprichtStichting Judaica Zwolle. W: de verspreiding van
kennis a m t n m t de joodse religie, taai, k u i t u w m geschi&enis.
-viteiten:
o.a. de organisatie van leerhuisa.urmssen en
cursussen H e b m e w s in d% mise synagqe.
Asamrsmg derde fase van de restauratie, Werkzamheden aan de
entree, de bijniunbn en het interieur van de grote ezaal, o.a. aan de vroirwengaldj.
I
X heer W. mmelissen te Zwolle wordt als nieuw l i d opgin
h& bestuur van de Stichting Voorkhstaan Synagoge Zwolle.
Herd-ent

~~

26-09-1985

1986

10-05-1987
02-06-1987

22-09-1988
24-01-1989

15-04-1989 Aammazq subside bij het Medienefonds van het m i n a a t
ütrecht voor de aanschaf van een 'mechietsai, een hek ter
afscheiding van het religieuze en niet-religieuze gedeelte van Be

synagag8..zaal.

op

mensdag 20 sep?tembar j.1. was het zo ver. op een even stralende -temberochtenâ als waarap het voor mij zes jaar geleden begon, werd de geheel
geresspagoge van Zmlle tijdens een plechtige bijeenkamst heringewijd met ñet-b
van zeven prachtig aangeklede en versierde 'Ibrarollen. Zes jaren van vastholbleaide arbeid door een relatief kleine groep
mensen en van grote
door zeer velen wier namen hier niet te
tellen zijn, weräen bekroond met een stijlvolle plechtigheid. Na afloop
werden er kransen gelegd bij het iswmuafilt voor de synagoge en vervolgens werd
het deel van de Schoutenstraat waaraan BS synagoge lag, hernomä tot Samuel
t-iH
naar ûamuel Ju& Hirsch de laatste opperrabijn van Overijssel.
En toch is er terugblikkend op deze periode van zes jaren niet alleen
maar reâen tot vrearlge. Want zo voorspoedig als het ging inet de restauratie
het de Joodse Gamente van Zwolle. Uit
van de synagoge, zo zoryelijk
de zes jaar dat ik haar gast i&ocht zijn, harinner ik m i j één bar mitswa
(joodse warighei-nie)
, tweemal een choepa (huwelijk) van
bruidsparen die al niet (meer) in Zwolle wonden, geen enkele besnijdenis,
maar w e l vele bqrwenissen. Markante leäen, waaronder de heren Blog en Moëd
die beiden als chazan (voorzanger) optra&m, verhuisden naar elders. Steeds
meilijker werä het an een minjan (het benodigUe tiental mannen voor een
dienst) bijeen te bmqen. 20 blij als we zijn met de gerestaureerde
synagoge, meel zomakem we ons w e r de Joodse Gemente, die nog draait
vooral dankzij de voon
e
van slechts enkele families. Dat
zij er spoedig niet meer alleen voor zuilen staan!

-

-

MEDEDELING
In het volgende nummer, dat omstreeks 1 januari 1990 zal
verschijnen, zullen we terugkomen op de straatnaamgeving met een
artikel van Jaap Hagedoorn over opperrabbijn Samuel Juda Hirsch
en met gegevens over de namen van straten in de nieuwe wijk
Schellerbroek,
die genoemd zullen worden naar joodse
Zwollenaren die de verschrikkingen van de vernietigingskampen
niet hebben overleefd.

-

JUDAICA-AGEMDA ZWOELE EN OMGEVING
W A A R 1989
Samenstelling: Stichting Judaica Zwolle

Kol Nidree
J m Kippoer - G r o t e Verzoendag
Vrij m u i s Genesis, 2e avond
Cursus Joods-Amerikaanse literatuur, le avond
le dag Soekkot
2e dag Soekkot
Cursus H e b r e e u w s 1, 4e avond
Cursus H e b r e e u w s 2, 3e avond
Sjemini A t s e r e t - Slotfeest

'zo 22/10
ma 23/10
di 24/10
wo 25/10
do 26/10

Simchat Tora - Vreugde der W e t
V r i j Leerhuis Talmoed, le avond
V r i j Ieerhuis Genesis, 3 e avond
Cursus Joods-Anierikaanse literatuur, 2 e avond
Genootschap Nederland-Israël, afdeling Omen. Dr. W.H. Zuidema:
Israël een aanstoot of een uitdaging? Voor plaats en t i j d : 052911581.
sjabbat Bereecjiet (Gen. 1:l-6:8)
Cursus Hebreeuws 1, 5e avond
Gemotwhp Nederland-Israël,
afdeling Zwolle. Dr. C.L. den
Heyer, docent aan de nieologische Universiteit t e Kampen: Over
de b e t e k e n i s van de Qumran-rollen. Bwenzaal van de Synagoge,
Samuel Hirschstraat 8 (v.h. Schcubnstmat 14) , Zwolle. Aarnmng:
19.30 uur.
Cursus Hebreeuws 2, 4 e avond

s j a b b a t N o a c h (Gen. 6:9-11:32)
V r i j Leerhuis Talmoed, 2 e avond
V r i j Leerhuis Genesis, 4 e avond
Cursus Joods-Anierikaanse literatuur, 3 e avond
sjabbat Uch-lecha (Gen. 12:l-17:27)

Cursus Hebreeuws 1, 6e avond
Cursus Hebreeuws 2, 5e avond
Hervormd-Gereformeerde Werkgroep Kerk en Israël Zwolle. De h e e r
E. Whitlau: Het gebed in de joodse traditie. De Hoeksteen, hoek
Waallaan-Scheldelaan, Z w o l l e . Aarnrang: 19.45 uur.
s j a b b a t Wajeera (Gen. 18:l-22:24)
V r i j M u i s Talmoed, 3 e avond
V r i j Ieerhuis Genesis, 5e avond
sjabbat Chajeei Sarah (Gen. 23:l-25:18)
Cursus Hebreeuws 1, 7 e avond
Genootcchap Nederland-Israël,

afdeling Kampen.

Dr.

C.H.J.

de

Geus: Daniel Fbberkons reis naar Palestina. Lezing met dia's.
Z a a l D e Hanzestad, Oudestraat 135, Kampen. Aanvang: 20.00 uur.
Cursus Hebreeuws 2, 6e avond
s j a b b a t Toledot (Gen. 25:19-28:9)
V r i j Leerhuis Talrrioed, 4 e avond
sjabbat Wajeetsee (Gen. 28:lO-32:3)

Cursus H e b r e e u w s 1, 8 e avond
V r i j Ieerhuis Genesis, 6 e avond
Gemot&q Nederland-Israël, afdeling Zwolle. De heer E. Cohen:
Rembrandt en de Joden. Iezing met dia's. Buvenzaal Synagoge,
Samuel Hk&straat 8 (v.h. S c h w a t 14) , Z w o l l e . Aanvang:
19.30 uur.
Cursus Hebreeuws 2, 7 e avond
sjabbat Wajisjlach (Gen. 32:4-36:43)

V r i j Ieerhuis Talmoed, 5e avond
s j a b b a t Wajeecjev (Gen. 37:l-40:23)

sjabbat Miqqeets (Gen. 41:l-44:17)

- le dag Chanoeka

- 8 e dag Chanoeka

OVERZICHT VAN ENKELE FEITELIJKE GEGEVENS RONDOM DE RESTAURATIE
VAN DE ZWOLSE SYNAGOGE (1984-1989)
1. Enkele ueuevens over de restauratie
Tot
De
De
De
De

de restauratie is opdracht gegeven door de NederlandsIsraëlietische Gemeente te Zwolle.
restauratie is uitgevoerd onder leiding van het Architectenbureau Verlaan en Nijhof B.V. te Zwolle.
eerste en tweede fase van de restauratie zijn verricht door
Aannemersbedrijf Schakel en Schrale B.V. te Zwolle.
derde fase is verricht door Aannemingsbedrijf Aberson
Steenwijk B.V. uit Steenwijk.
kosten van de eerste fase bedroegen ca. f 375.000,-, die van
de tweede fase ca. f 385.000,- en die van de derde fase ca. f
230.000,-•

De restauratie is uitgevoerd met 98% subsidie van het Rijk, de
Provincie en de Gemeente, 2% is opgebracht door de Nederlands
Israëlietische Gemeente te Zwolle met steun van de Stichting
Voortbestaan Synagoge Zwolle. Ook het Strick van Linschotenfonds droeg bij met een bedrag van f 20.000,-.
Ten behoeve van de niet-subsidiabele werkzaamheden en de
herinrichting van de synagoge werd ca. f 168.000,- ingezameld
door de Stichting Vodktbestaan Synagoge Zwolle. Een groot
deel daarvan is inmiddels besteed aan voorzieningen zoals
verwarming, lichtinstallatie, meubilair en dergelijke.
2. Inkomsten van de Stichtinu Voortbestaan Synaqoae Zwolle uit
uiften en opbrenusten
De Stichting Voortbestaan Synogoge Zwolle kon zich vanaf haar
oprichting verheugen in de volgende inkomsten ten behoeve van de
restauratie en herinrichting:
Kunstveiling Zwolse kunstenaars (26-09-1985)
Benefiet-avond Odeon (10-05-1987)
Bijdrage Hervormd Weeshuis Zwolle
Bijdrage Prins Bernhard Fonds
Diverse soorten giften van andere fondsen,
kerken, bedrijven en de burgerij
Andere inkomsten waaronder rente

ca. f 13.000,ca. f 15.000.f 25.000,f 40.000,ca. f 75.000,ca. f 25.000,-

MEDEDELING

Bestuur
Sietske Gaioen-Bosuraaf
(voor de naturalisatie van haar
echtgenoot ' chayon-~Ós~raaf
l - geheten) heeft wegens gezondheidsZij hoopt
redenen haar -bestuurslidmaatschap neergelegd.
desondanks bijdragen te kunnen blijven leveren aan het werk voor
de Stichting Judaica. Bij deze danken we haar van harte voor
haar inzet en enthousiasme en wensen we haar en Jitschak een
'Sjana Tova*.

"TOESPRAAK
DE EBER D. STIBBE. VOORZITTER
DE NEDERLANDSISRAELIETISCHE OELiEKIRE ZWOLLE. BIJ DE HERIìWIJDING VAN DE
ZWOLSE SYBAGUGE OP 20 S E P T m E R 1989

Kewod Shagrier Medienat Jisraieel,
Mijnheer de waarnemend Commissaris van de Koningin,
Mijnheer de oud-commissaris van de Koningin in deze provincie en
tevens voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de
Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle,
Mijnheer de Burgemeester en mevrouw Loopstra, Wethouders,
Fractievoorzitters en Raadsleden van de Gemeente Zwolle,
Heren Rabbijnen, mijnheer Jacobs en mijnheer Evers,
Mijnheer de voorzitter en heren bestuursleden van het Nederlands
Israëlietisch Kerkgenootschap en van het Interprovinciaal
Rabbinaat,
Dames en heren vertegenwoordigers van andere Kerkgenootschappen,
Dames en heren van het voormalig verzet en de Stichting 19401945,
Dames en heren vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de
monumentenzorg en van het Oversticht,
Geachte medebestuursleden van de Stichting tot behoud van dit
gebouw,
Dames en heren, leden en oud-leden van de Joodse Gemeente,
En een speciaal welkom voor onze eregasten uit Israël, de heren
Marcus, Hirsch en Kolthof, en uit Engeland de heer Troostwijk,
Dames en heren,
Kawod-gadol hoe lanoe, kewod hashagrier, she medienat Jisraweel
misjtatefet darkecha be-atseret zikaron zoe. Toda lecha al
botacha. (Het is voor ons een grote eer, Meneer de Minister dat
de Staat Israël
door uw tussenkomst
aan deze herdenkingsplechtigheid deelneemt. Ik dank u voor uw komst.) And with your
kind permission, your excellency, I wil1 continue my words in
the Dutch language.

-

-

250 Jaar geschiedenis van de Joodse Gamente in Zwolle, 250 jaar geschiedenis
van joodse cultuur in Zwolle en 250 jaar b i j m e aan de culturele en
ecodsche ontwikkelhq van onze stad. Reeds in de 18e eeuw, nog voor de
Franse Revolutie, waren de joodse bevmmm van Zwolle, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Deventer, volledige mâehngars. De eerste m i j n in die
tijd, één van mijn voomaderen, Dwid Jaoobs S
m was zelfs toen al lid van
een gilde en sindsdien heeft de stad Zwolle haar joodse hmgers opgenanen en
sindsdien bestaat er wederzijds respect. De laatste joodse leider in onze
stad en de p&ie
Overijssel, m i j n Samuel Hirsch, een groot joods
geleerde, was verweven met het sociale leven van Zmlle en wij herdenken hem
steeds met veel eerbied. Wij zijn zeer verheugd dat zijn zoon, Fried Hirsch,
die ai vele jaren in Israël woont, speciaal is wargekcmen au op deze
eg-g
dag hier zelf aanwezig te zijn.
Uit de feestrede, 8oor wijlen Opperrabbijn Hirsch op 16 augustus 1924
uitgesproken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze synagoge, wil
ik het volgenäe citeren: lidat de Algoeüe onze g e t e , die, ik meen het te
hebben -nd,
is jong, krachtig, bloeiend ais een bruid, onder Zijne
vleugelen beschenaa en beschutte. Dat God zegene de Geneente en haar bestuur
deren, die haren stijgende bloei, haar krachtige ontwikkeling mogen aawchouwen. Dat Hij wer de Geneente uitbreide de beschuttende dekking van zijn
metWW. Nog 0npve.r 16 jaar daanta heeft die beschuttende dekking in vrede
mogen duren. Toen, in de jaren 1940-1945, waren wij vogelvrij en bleken wij

'niet meer bescharma. E r lwam een eind aan een bloeien& Joodse Gemeente en er
werd met angssneiheid en v
odeen wreäe aanslag gepleegd
op het bestaan van deze actieve Joodse G m m n s d q Boor de personificatie van
het slechte in äe mens, dnor nazi-Duitsland, Boor danonen op w i e r koppel
@iOottm i t W@
stond, een volkemnword met een M
V
perfectie.
Onze generatie is bemofd van veel vemmgens. Er zijn te veel mensen
vennoord. Het ging te gembkkelijk. Een volk werä verminkt, ieder menselijk
wezen van dat volk werä gescbwrbear: i k ben eigenlijk van mening dat de hele
mensheid werä
N a a r mate men crra8sr en meer ervaren wordt, krijgt
i&en msar eelt op zijn ziel. B i j äe Joden van de vooroorlogse generatie is dit
thans aqekeerä. Hoe verder äe grote tragedie i n de t i j d van ons afstaat, hoe
âunner de eeltlaag b i j ons worät,
hoe vaker en indringender wij
geconfrcmteerd woräen met het verleden. Het veräriet heeft zich voor a l t i j d
Jood, die getuige is geweest van het
genesteld in de
onbeschrijvelijke Irwaad.
LJog zonnekiaar ñerhmer ik m i j : het gebeurde gisteren en zal de rest van
mijn leven steeds meareizen. Aïs een kleine joodse jongen ontäekte i k het
koninkrijk van äe nacht. Hoe kon be wereld blijven zwijgen. Daaran heb ik m i j
voorgenmen nooit meer te zwijgen. W a a r en wanneer menselijke wezens meten
lijden of worden venzederd, w i j moeten a l t i j d partij kiezen. Neutraliteit
helpt de onaai.anikker, nooit het slachtoffer. S t i l t e d g t de folteraar
aan, nooit de gefolterde.
De geestJwacht van het joodse volk blijkt echter door dit alles toch
ongebroken. Welk volk heeft na de mrd op 6 miljoen broeders en zusters de
meä weer genronäen uit het graf te ñerrijzen en een staat te bouwen. Een volk
dat de eeuwen heeft getrotseerä an tenq te keren naar Israël, een
g&emteds
zonäer weerga, een volk dat voor een deel nu weer thuis is, een
staat die als een moeäer b w 3 m n h y biedt aan alle Joäen i n de hele wereld.
Nog w e l i n leven, maar zwaar gedecimeerd begon een kleine groep onder de
bezielleivan Is0 Marcus, die ook voor deze plechtigheid van vandaag
speciaaì is wergekanen u i t Israël, wijlen Lex Vleesblok en vele anderen na
de oorlog apieuw aan &
van onze gemente. De laatste jaren
echter is äe Joodse Gamente Zwolle w e l heel ery klein getmräen.

-.

Dames en heren, w i j zijn verheugd wer w aanwezigheid, want u vertegemmordigt de hmaniteit i n de Neüerlandse en Zwolse samenleving. U vertolkt het
mag nooit
gevoel van saamhorigheid van a l diegezaen die gezworen hebben: @@dat
meerg~~ineenwereldeninonslandwaarmeteenapenoor,eenopen
oogeneenapanmondäevoorwaardeaivanäe~UegewaarborJawr&n.
Wijwaraavanmsninrfdatar,n~~thetsyneucpogalegabeureninditgeboiiw,
een momment d g was voor äe 700 joodse Zwolleaiaran, waarvan het merendeel
is vennoord, en voor twee en een halve eeruw verwevenheid van joodse *Zwolse
geschiedenis. Het i n i t i a t i e f tot äe restauratie van de sjoel is van de Joodse
íXsneente uitgegaan en vlond grote wearklank b i j het staäsbestuur m e t de
burgemeester aan het hoofd, i k w i l liever spreken van het inniger klinkende
burgervader, die zo ontzaggelijk veel voor de Joodse Gemente heeft gedaan.
Daarna lwam er aktieve Wlp van velerlei zijden. Maar vooral een groep
Zwolse enthousiastelingen, zonder w i e r hulp het ommgeìijk zou zijn geweest
dit project te doen slagen, die de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle
aprichtten: en ik w i l graag de naminn menen: Ds. J.G.K. Littooij , & heer C,
van Utteren, registarcaccountant, Mr. J.J. Sissing, notaris, D r s . S.P. van @ t
Riet, en later de heer W. Oornelissen, en voorts mijn vriend en collegabestuuräer van de JooBse Gemeente de heer H.I. Kan. Zonder & instanties en
zondar äeze entbusiaste nmnsen zou het ommgelijk geweest zijn dit project
t o t een goed einde te brengen.
Ik w i l u allen en vooral u Burgeneester ïmpstra u i t de grond van mijn hart

dankzeggen voor al uw inzet an een levend moxnnnent op te richten, levend voor
de joodse godsdienst en cultuur, levend voor uitingen van Nederlandse

-cultuur, een gebozzw dat t.en dienste
3;aL staan enerzijds van de Jmdse
Gmeenschap van mlle en daarhLten en anderzijds van het & M e l w e n in
&ze s-,
H i e r zullen J e d u n en 1
culkrur elkaar on-ten,
hier
nillw @emv
vodende, denkentie, goedwillende rensen eelkaar vinden. H i e r
kunnen wij h
m
, want w i j meten
can in staat te z i j n aan een
betere toekamst te werken.
Over een par äagen is het l W s j W
a
n
a J e t ie uw jaar. op Rosj Hasjma
legt ieder individu d c e n h q en
af voor z i j n daäen h het
afgelapen jaar
in vertroiiwen ap een gezegende w ñmpmlle toekamst. W i j
leggen vandaag rekening en v e m n m r d i q af voor het stichten van dit
schitterenäe nienument: de eerste fase van de taak is volbracht en w i j hopen
een tehuis z i j n met
op een gezegende t
.
M q e dit huls van
eerbied voor waarden die bwen onze dagelijkse bezrghdm staan. Voor een
groot deei is echter die toekmst van onszelf en van u a i l a afhankelijk: hoe
gaan w i j d i t gebuw gebruiken, w i j mailen daar santen a n m r ä op moeten geven
in dezeïfäe sfeer van wedenij& m,
die de verhouding tussen Joden en
nietJoden in deze stad a l t i j d gekenmmkt heeft. Aïs w i j daarin slagen dan
z a l d i t a i i e en m i e geboiiw zijn plaats hijgen in äe stad Zwolle en b h e n
de Joodse G m e n d m p , die voor 1940 &n van de glmkre was m thans één van
de kleinste in Nederland.

-
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w e dit mmment wljzcm op e m eeuwig &arend gevaar van satanische machten
die alle volkeren kunnen beheemm, ons waakzaam houden en ons herinneren aan
het verleden met vertmmm in de toeliamst.

Opperrabbijn Jacobs blies tijdens de kranslegging op d e sjofar (ramshoorn).

$

De ambassadeur van Israel, de heer Sufott,
legt een krans bij het monument voor de
synagoge ter nagedachtenis van de tijdens
de Tweede Wereldoorlog omgekomen Jo-

den.
p

-

"TOESPI(AAA VIW DE HEER DS. J.G.K.
LITTOOIJ. VOORZITTER VIW DE
STICHTING VWRTBEST2UiN SYïlAGOGE ZWOLLE8 BIJ DE HERIHWïJDIHG VAN
DE ZWOLSE SYMAGOGE OP 20 SEPTEMBER 1989

Ambassador, M r . S u f o t t , w e g r e a t l y a p p r e c i a t e t h a t you have
a c c e p t t h e i n v i t a t i o n t o be o u r s p e c i a l g u e s t on t h i s day of
joy. The knowledge t h a t you have l e a r n e d t o understand r a t h e r
w e l 1 t h e Dutch language does allow m e t o c o n t i n u e my speech i n
t h a t language.

Mr.

Heren r a b b i j n e n , D a m e s en heren.
H e t is goed hier b i j elkaar te zijn op deze heqelijke dag. Hoe anders ziet
het er allemaal u i t 8an v i j f jaar geleden, toen velen van u hier ook n z i g
waren ter gelegenheid van de onthulling van het momauent, het gedenkteken
Joâen u i t Z w o l l e die aan de Shoah, de grote
voor de bijna zev-

vernietiging, ten prooi zijn geivallen.
W i e b i j het betreden van äeze synagoge anhaog kijkt, z i e t buiten aan de
gevel een gevelsteen met daarop een tekst ontleenä aan de profeet Jesaja
(Jes. 56) :
bejt-tefillah jiqqare leb1 ha-aumb.
ha-shem meqaábets niachej jisrael
d qqabets alm lenic@atsaw'

' K i bejti
Neimi

In vertaling:

'Want mijn huis zal een beaehaiis genoemd mrden voor alle volken. H e t
woord van de &are HERE, die de verärevenen van Israel bijeenkrengt,
luidt: ik zal &artoe nog
bijeenbmngen, dan er reeds
bij-t
zijn. 1

In deze passage gaat het an een heilsbelofte zowel voor de vreemdeling als
voor de Israëliet. Anders gezegd opnieuw klinkt hier op, zoals zo vaak i n de
Schriften, &t wat misschien w e l het grondthema van de Schriften genoemd kan
worden n.l. de drieslag: de ñlmachtige, Israël en de volken. Het messiaanse
uitzicht is, &t eens Israël en de volken niet meer tegenover elkaar zullen
staan maaz &t ze met elkaar vanoerdl zullen zijn en samen eendrachtig de
Allarhoogste zullen aanbidden en &t z i j zo, levnaar zijn geboden, een
werkelijk bawrhm en leefbare aarde zullen varnrervan en beërven.
Een van de belangrijkste apärachm van de kerk als u mij toestaat daar
hier een aperking wer te makein
l i j k t m i j te zijn an te werken aan die
verzoenhq tussen Israël en de volken. D a t is ook voor mij persoonlijk het
motief geweest an, toen men m i j destijds vroeg an voorzitter te worden van de
Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle, ja te zegyen op die vraag. Ik weet
dat n i e t a l l e bestuursleden deze visie delen, maar &t z i j vanuit andere
edele motieven zich evenzeer hebben willen inzetten voor het voortbestaan van
deze synagoge en mee willen bouwen aan een klein stukje vemOening tussen
Israël en de volken hier in ?hmlle.
Die venoening tussen Israël en de volken en het een plaats maken voor
Israël te midden van de volken b l i j f t een moeilijke, sans haast onmgelijke
opâracht. Thmnm hoe nog steeds ommorstelbaar, ja satanisch, openbaarde zich
niet de haat van de volken tegen Israël nog maar een halve eeuw geleden? ni
hoe
is voor veel volken niet nog steeds zelfs het bestaansrecht van
de staat Israël!?
Ook b i j alle cammtie van de laatste maanden rond het klooster i n Auschwitz
gaat het an diezelfde grondtoon
bewust of onbewust. H e t gaat daar
natuurlijk n i e t voor of tegen het be&aansrecht
van een klooster als zodanig,

-
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"of w e r het recht au kloosters te vestigen. Het gaat daar ook niet primair om
geschonden afspraken als zodanig, al is &t op zich al dubieus genoeg. Maar
het gaat daar ten diepste arom, &t aan Auscñwitz, &t eigenlijk al direkt
sinds 1945 het symbool bij uitstak is gevmräen van de grote vernietiging van
het joodse voUc, die symboolkracht dreigt cmtnawn te woräen. Het gaat er
daar ten diepste au dat Joden zelfs na hun vernietiging m g van hun
iUentiteit beroofd dreigen te woräen. H e t doet wat äat betreft denken aan
bijvoorbeeïd een plaats als Babi Sar, waar ook bijna niets meer herinnert,
nietsmeerdg-aandegrote
joodSemassagraven.

Dmms en heren, hoe schril en schrijneadl staat het niet tegenwer elkaar,
enerzijds die geäacñte, ja die opdracht au te werken aan de verzoeniihg tussen
Israël en de volken en anderzij& &t wat in nam van de Poolse Katholieke
Kerk nu gebeurt. Eh dan zwijg ik veräer maar w e r de
zacht gezegdonsmakelijke uitlatingen van die Poolse bisScaap en aartsbisschop, wier namen
ik hier niet hardop wil uitspreken, zo kort na Ue herinwijding van dit huis
tot een joods gebed&uis. Een klein lichtpunt is het, &t gisteren vanuit het
nardinaal Willebrandts een verklaring
Vaticaan door de zear ach-ge
is uitgegeven w e r de verplaatshq van het klooster. Maar waaran eerst nu?
Geeft äat er niet blijk van, hoe weinig werkelijke kennis er nog steeds is
t.a.v. wat de joodse ziel ten diepste
tot in de hoogste kerkelijke -en
raakt en moveert?
Het is te begrijpen dat er sans s
opkïinken in joods NeUerlanU tegen
voortzetthq van de -mc
met de kerken. Maar alleen al het gebrek aan
kennis aan kerkelijke zijde wijst m.i. op de nooUzaak van ontmoeting tussen
de joodse gemaenschap, de kerken en antieren. DenkenU aan deze helaas hoogst
aktueïe zaak kan het haast niet anUers zijn, dan &t die christenen, die hier
vandaarJ als gast met m i j aanwezig mogen zijn, hier met genengde gevoelens
zitten. Mst gemelens van schagmste, verdriet en stille wcmie, aWtt opnieuw
vanuit een deel äer kerk, de Poolse, op het hart van iedere Jood getrapt
wordt

-

.

Maar genoeg -er,
laten we tenqhmn naar het hier en nu. Wat een
vreugde is het, &t na vijf jaren de restauratie van deze synagoge kon worden
voltooid. Ik äenk &t we rustig mogen zeggen, &t dit gebouw zowel qua
exterieur als wat het interieur betreft nu weer bij de mooiste synagogen van
Neâerlanä behoort.
Verhetqend is het, &t
ondanks het feit &t de Joodse
Gemeente van Zwolle helaas te klein is geworden au dit gebouw in stand te
bulen er toch wegen zijn gewonclen au het te behau8eai voor deze gemeente en
voor de Zwolse gamendq. Dat k m vooral dakzij de hulp van de diverse
werñeUen, gawente, provincie a rijkswerheid, maar ook Uankzij de
finaciële steun van verscñillenUe fondsen, een deel van het bedrijfsleven, de
midUenstanU, verschillenUe kerken en vele particulieren uit Zwolle en
aqeving. Grote giften werUen ontvanyen van o.a. het Prins BemimAfonds, de
Stichtiq Hervonid Weeshuis, het Strik van Lhschotenfonds, Philips Zwolle en
van Zwolle. Blij waren wij met het werk &t veel
het GemeenbeelUenUe km&mmrs uit Zwolle en aqeving au niet afstonden au zo een
Inmstveilhq mogelijk te maken ten bate van het restauratiefonds.
Bui-was de inzet van bestuur, direktie en personeel van de Zwolse
s&om&mg Wanen met een aantal artiesten van naam. De door hen verzorgde
Benefietavond was zo geslaagd ook wat de sfeer betreft, &t ons soms nog
gmraagU worät door bezoekers van die mond, of er niet nog eens zoiets
georganiseerd kan worden.
Voor het welslagen van een restauatie is echter geld alleen niet voldoenüe. Bijerkentelijk zijn wij aïs bestuur van de Stichting Voortbestaan Symgoge Zwolle en als bestuur van de Nederlands-Israëlietische Gmeente
van mlle, uit wiens nam ik mede
spreken,
bijzonder erkentelijk zijn
wij voor de grote h e t van het archiVerlaan en Nijhof en de
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%oezichthouder namns dit krresu, de heer
Woorden van dank ook voor
de beide:-jde finna Schakel en Schrale, die de eerste twee
fasen van de restauratie uitvoer& en de finna Abarson Steewijk B.V., die de
derde en laatste fase verzorgde. Ook de verschillende Onaaraannemers en ik
wil daarbij speciaal rioemeai het installatiebedrijf Nooter en het schildersbeverdienen woorden van dank. Groot was uw aller inzet en de
drijf Eorte
inzet van uw m.
Uit de wijze
door u gewerkt is, proefde je het
besef dat het hier an een heel bijzondere restauratie ging. Een bijzondere
restauratie, niet zozeer vanuit Wctechdsch oogpunt alswel vanwege het
ltarakter van dit gebouw. Dat mag voor ons allen een bemoedigend teken zijn,
zeker als we daarbij nog even
aan het zojuist gezegde w e r de
vijandschap zo Mak en steeds weer opsiieuw van de volken tegen het volk
Israël.
Als voorzitter van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle wil ik van
deze gelegenñeid gebruik makan an mijn nmd&estuursleden en het bestuur van
de JooBse Gemeente mijn dank te betuigen voor het in mij gestelde vertmmen
en voor de goeüe wijze waarop wij al deze jaren met elkaar hebben kunnen
?oamrerirJ#rlreni. Een bijwoord van dank aan u, meivrouw ,
S
voor de
gastvrijheid en de weldatlige zo- waannee u ons omringde tijdens de vele
bestuursv-en.
Wij hopen daanmn als bestuur opnieuw te mogen
genieten bij de voortzettizq van ons werk. ñpart wil ik ook noemen onze
de heer van Utteren en de voorzitter van de Jooäse Gemeente,
de heer Daan Stibbe. Groot was uw kunde mijnheer van Utteren au steeds weer
de wegen te vinäen door het vaak ondoonkh@am lijkende vmud van
subsidiaregelingen. Een enkele nuai hebt u zelfs werheids-instanties meten
en kunnen helpen toen zij zelf het spoor bijster waren geraakt.
Mijnheer S m , u verdient het het meest, ook al wilt u &t eigenlijk
niet, an apart te worden toegesproken. Ik benk dat binnen de Joodse Gemeente,
is en wordt de tijd
maar ook door d g e n kiiten haar, w e l eens
en de aandacht, en zelfs meer &n dat alleen, door u besteed aan het
alle
welslagen van deze restawatie. ûp zijn joods uitgedrukt: kol ha-kabod

-

-

-

eer!

Dames en heren, dit huis kon alleen hersteld worden door de inspanning van
velen. Dit huis kan als bedehuis en gawas&ap-centnnn voor de Joodse
Gemente en als cultureel-educatief centnnn voor heel de Zwolse gemeenschap
alleen maar, op temijn bezien, in stand gehouden worden als we er met elkaar
zorg voor willen blijven dragen. Wie bouwt, cbet &t met het oog op de
toekanst. Wie restaweert, doet dat uit respect voor het verleden au het
goede daaruit voor het heden en de toakanst te bewaren. Een Zwols en tegelijk
een joods mmment is in oude glorie hersteld. Wij hopen &t het zijn
tot in de verre toakanst mag blijven uitstralen, maar ook &t het
een positieve bijdrage mag leveren aan de
alseentekenvan
q b o u w e n ~ g ~ e n e e n m a a t s c h a p p i j , w a a r i n h e t
goed is an met elkaar te leven. Een gemeenschap en een maatschappij, ja een
wereld, waarin ruimte is voor Israël en de jooBse-g
temidden van de
volkeren, temidden ook van het Nederlandse volk.

.

Wie niet deelneemt aan een van de cursussen van de Stichting
Judaica Zwolle, maar toch geïnformeerd wil worden over het wel
en wee van de synagoge, kan zich abonneren op het Judaica
Bulletin voor f 12,50 per jaar, over te maken op postgiro 259272
t.n.v. Stichting Judaica Zwolle te Zwolle.

